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មានកុមារីតូចម្នាក់រស់េនៅក្នុងទី្រកុងដ៏ធំ
មួយ និងមានភាពមមាញឹកជាងេគេលើ
ពិភពេលោក។
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នាងចូលចិត្តស្តាប់េរឿងនិទានណាស់
ប៉ុែន្តអ្នកែដលនាងស្គាល់ទាំងអស់
សុទ្ធែតគ្មានេពលនិយាយេរឿងនិទាន
្របាប់នាងេទ។ ម្តាយនាង្របាប់នាង
ថា” ម៉ាក់្រតូវបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់ម៉ាក់
សិន។” ប៉ានាង្របាប់នាងថា ”ប៉ារវល់
អានកាែសត។”
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បង្របុសរបស់នាង្របាប់នាងថា ”េតើ
ឯងមិនេឃើញបងកំពុងេលងកីឡាេទ
ឬ?” អ្នកជិតខាងរបស់នាង្របាប់នាង
ថា”ខ្ញុំ្រតូវេទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់េហើយ។”
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្រគូរបស់នាងនិយាយថា ”ដំបូង
េយើងេធ្វើ្របមាណវិធីបូកសិន។” អ្នក
ទាំងអស់គ្នារវល់ខ្លាំងណាស់ េហើយ
ពួកគាត់មិនមានេពលអានេរឿងនិទាន
ថ្មីៗេទ។ ពួកគាត់ែតងែតហត់េនឿយ
េហើយធុញ្រទាន់។ ពួកគាត់្របាកដជា
គ្មានេពលស្រមាប់ការនិទានេរឿងេទ។
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ៃថ្ងមួយ ឌីឌី បានេទៅសាលាេរៀន
របស់េក្មង្រសីេនោះ។ ឌីឌី មិនែមន
ជា្រគូបេ្រងៀនេទ។ នាងក៏មិនែមន
ជាកូនសិស្សែដរ។ នាងចាស់ជាង
សិស្សសាលាទាំងអស់ ប៉ុែន្តេក្មង
ជាងអ្នក្រគូ េលោក្រគូ។ នាងមាន
ែកវែភ្នក្រសទន់ និងស្នាមញញឹមដ៏
្រសស់។ នាងជាមិត្តភក្តិរបស់េក្មងៗ
និងេលោក្រគូ អ្នក្រគូទាំងអស់។
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កុមារីតូចេនោះ ឆ្ងល់ថា េតើឌីឌីអាច
និទានេរឿងបានេទ។ នាងេដើរសំេដៅេទៅ
រកឌីឌី េដោយភាពអឹមេអៀន េហើយសួរ
ឌីឌី ថា ”េតើបង្រសីមានេពលទំេនរ
បន្តិចេទ? េតើបងអាចនិទានេរឿងឲ្យ
ខ្ញុំស្តាប់បានេទ?” ឌីឌី េមើលេទៅកុមារី
តូចេដោយភាពមុឺងម៉ាត់ េហើយតបថា
”ចាស! អូន”។ ”ចាំបងនិទានេរឿងមួយ
ឲ្យអូនស្តាប់។ េតើអូនចង់ស្តាប់េរឿងអ្វី
ែដរ?” កុមារីតូចេនោះក៏េបើកែភ្នកធំៗ
េពោរេពញេដោយការទន្ទឹងរង់ចាំ។ ”េតើ
បងអាចនិទានេរឿងសត្វេតោឲ្យខ្ញុំស្តាប់
បានេទ?”
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ឌីឌី អង្គុយេលើរានហាលរបស់សាលា
េហើយនាងចាប់េផ្តើមនិទានេរឿងឲ្យកុមារី
តូចេនោះ អំពីកូនេតោមួយែដលបាន
វេង្វងបាត់េនៅក្នុងៃ្រព។ ចំែណកឯកុមារី
តូចវិញ អង្គុយស្តាប់យ៉ាងេស្ងៀមស្ងាត់។
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េរឿងែដលឌីឌី និទាន្របាប់កុមារីតូច
ហាក់ដូចជាពិតណាស់ រហូតដល់នាង
អាច្រសៃមថាមានខ្យល់បក់ប៉ះនឹង
ែមកេឈើេនៅក្នុងៃ្រពេនោះ ឮសំេឡង
េស្មៅែដលបក់ចុះេឡើងៗ និងេឃើញេរោម
ដ៏ទន់េល្មើយរបស់កូនេតោមួយក្បាល
េនោះផងែដរ។
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មិត្តភក្តិរបស់កុមារីតូច ែដលកំពុងេលង
ជិតេនោះ នាំគ្នាមកស្តាប់ថាេតើឌីឌីកំពុង
និយាយអំពីអ្វី។ បន្តិចេ្រកោយមក េក្មង
ៗទាំងអស់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ស្តាប់
េរឿងនិទានរបស់ឌីឌីែដរ។
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មិនយូរប៉ុន្មាន មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់
របស់កុមារីតូច ក៏ចូលមកអង្គុយជារង្វង់
េនៅជុំវិញកុមារីតូច និងឌីឌី។ ពួកេគ
ស្តាប់បេណ្ដើរ ្រសេមើ្រសៃមបេណ្ដើរ និង
ទាមទារចង់ស្តាប់េរឿងបែន្ថមេទៀត។
កុមារីតូច មិត្តភក្តិេផ្សងេទៀត និង
អ្នក្រគូ េលោក្រគូ បានដឹងថា ឌីឌី ពិតជា
ដឹងេរឿងនិទានេ្រចើនណាស់។
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នាងអាចនិទានេរឿងអំពី សត្វស្វា និង
បក្សី អំពីសត្វែឆ្កដ៏កាចសាហាវ និង
សត្វឆ្មាចិត្តអា្រកក់ អំពីសត្វ្រតីក្នុងទេន្ល
ដ៏េខៀវ្រសងាត់ និងសមុ្រទដ៏េ្រជៅ អំពីភ្នំ
ដ៏ខ្ពស់ និង្រជលងភ្នំៃបតង្រសស់ អំពី
កុមាររស់េនៅក្នុងទី្រកុងធំៗ និង កុមារ
ក្នុងភូមិតូចៗ អំពីដំេណើរផ្សងេ្រពង និង
េរឿងដ៏អាថ៌កំបាំង អំពី្រពះមហាក្ស្រតដ៏
សង្ហា និងម្ចាស់ក្ស្រតីដ៏គួរឲ្យ្រសលាញ់
អំពីអ្វីែដលេយើងគួរេធ្វើេនៅេពលេយើង
ខ្លាច និងអ្វីែដលេយើងគួរេធ្វើ េនៅេពល
េយើងមិនសប្បាយចិត្ត អំពីកំណប់
ែដលបានបាត់ និងការសម្ងាត់ដ៏អស្ចារ្យ
្រពមទាំងេរឿងជាេ្រចើនេផ្សងេទៀតផង។
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កុមារីតូច និងមិត្តរបស់នាងអង្គុយស្តាប់
ឌីឌីនិទានេរឿងរាល់ៃថ្ង។ សិស្សែដល
េរៀនថ្នាក់េផ្សង ក៏មកស្តាប់ឌីឌីែដរ។
េលោក្រគូ អ្នក្រគូ េនៅក្នុងសាលា ក៏
ចូលរួមែដរ។ សិស្សមកពីសាលាជិតៗ
េនោះ ក៏មកែដរ។ េក្មងៗមិនបានេរៀន
េនៅសាលា ក៏មក។ េក្មងៗែដលឈប់
េរៀនេហើយ ក៏មក។ េក្មងតូចៗមិនទាន់
ដល់អាយុចូលេរៀន ក៏មកែដរ។
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អ្នកខ្លះអង្គុយស្តាប់។ អ្នកខ្លះឈរស្តាប់។
េក្មងៗតូចៗេគងផ្កាប់េហើយយកៃដ
្រទចង្កាស្តាប់។ េនៅេពលពួកេគស្តាប់
េរឿងនិទាន ពួកេគក៏េរៀនេចះនិទានេរឿង
ឲ្យគ្នាស្តាប់េទៅវិញេទៅមកែដរ។
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ពួកេគបានេរៀនពីការបេង្កើតេរឿងនិទាន
ការបញ្ចូលគំនិតចូលក្នុងសាច់េរឿង
ការែកៃច្នសាច់េរឿង រេបៀបក្នុងការ
និទានសាច់េរឿងរបស់ពួកេគឲ្យអស្ចារ្យ
   ដូចជាែខ្លងែដលកំពុងេហោះេហើរ
េនៅេលើេមឃ។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត
ពួកេគបានេរៀនពីវិធីសា្រស្តែដលេធ្វើឲ្យ
អ្នកស្តាប់របស់ពួកេគមិន្រពិចែភ្នក មិន
ហ៊ានកេ្រមើក េហើយស្តាប់ស្លុងអារម្មណ៍
រហូតដល់ភាគបញ្ចប់ៃនសាច់េរឿង។
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េ្រកោយមកេដោយសារែតមានឌីឌី កុមារី
តូច និងេក្មងៗដៃទេទៀត េរឿងនិទាន
្រតូវបានេគនិទានតគ្នាទូទាំងទី្រកុង។
មនុស្សជាេ្រចើនចាប់េផ្តើមនិយាយ និង
ស្តាប់េរឿងនិទាន។
្រស្តីៗជាម្តាយឈប់េធ្វើការងារ។ បុរសៗ
ជាឪពុក ឈប់អានកាែសត។ ចំែណក
ឯអ្នកជិតខាងឈប់េទៅផ្សារ។
ពួកេគចាប់េផ្តើមនិយាយពីេរឿងនិទាន។
បង្របុសធំៗឈប់េលងកីឡា។ ប្អូន្រសី
តូចៗឈប់េលងេលោតអន្ទាក់។ ពួកេគ
ចាប់េផ្តើមស្តាប់េរឿងនិទាន។
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អ្នកលក់បែន្លឈប់លក់បែន្ល។ អ្នកដឹក
ទឹកេដោះេគោឈប់ដឹកទឹកេដោះេគោ។
អ្នកលក់េ្រគឿងេទសក៏ទុកេ្រគឿងេទស
េចោល។
ពួកេគទាំងេនោះចាប់េផ្តើមស្តាប់
េរឿងនិទានរបស់គ្នាេទៅវិញេទៅមក។
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អ្នកេបើកឡាន្រកុង ទុកឡាន្រកុងេចោល
រួចមកស្តាប់េរឿងនិទាន។ អ្នកែឆក
សំបុ្រតេនៅេលើឡាន្រកុងវិញ គាត់េភ្លច
កាបូបដាក់សំបុ្រត និងលុយរបស់គាត់
េនៅេលើឡាន្រកុង េ្រពោះគាត់្របញាប់
េទៅនិទានេរឿង្របាប់អ្នកដំេណើររបស់
គាត់។
រេទះេភ្លើងឈប់ដំេណើរការេនៅក្នុង
ទី្រកុង េ្រពោះអ្នកេបើកបរជាប់រវល់នឹង
េរឿងនិទាន។ កាែសតឈប់េបោះពុម្ព។
អគារេផ្សងៗ្រតូវបានឈប់សាងសង់
ចំែណកឯខិតប័ណ្ណនានា្រតូវបានឈប់
េបោះផ្សាយ។
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េភោជនីយដ្ឋានឈប់បេ្រមើេភ្ញៀវ។
អ្នកេនសាទក៏ឈប់េចញេទៅរក
្រតី។ មនុស្សម្នាែលងចង់េធ្វើកិច្ចការ
អ្វីេទៀតេហើយ េ្រពោះពួកេគរវល់ែត
និទានេរឿង និងស្តាប់េរឿងនិទាន។
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អ្នករត់សំបុ្រតឈប់ែចកសំបុ្រត េ្រពោះ
ពួកេគជាប់រវល់នឹងេរឿងនិទាន។
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ប៉ូលីសបានអង្គុយេនៅចំកណ្ដាលផ្លូវ
ក្នុងទី្រកុង េដើម្បីនិទានេរឿង្របាប់
អ្នកដំេណើរ។ ស្ថានីយទូរទស្សន៍
ទាំងអស់្រតូវបិទ េ្រពោះមនុស្សម្នារវល់
ស្តាប់េរឿងនិទាន។
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ទី្រកុងទាំងមូលែលងមានសកម្មភាព
។ េលោកអភិបាល្រកុងបារម្ភជាខ្លាំង។
”េតើេយើងគួរេធ្វើអ្វីឥលូវេនះ?” គាត់
និយាយេទៅកាន់្រកុម្របឹក្សា្រកុង ខណៈ
គាត់េដើរចុះេឡើងេពញបន្ទប់ដ៏ធំេនោះ
ក្នុងភូមិ្រគឹះរបស់គាត់នាមាត់សមុ្រទ។
”គ្មាននរណាម្នាក់េធ្វើការ េហើយគ្មានអ្វី
ដំេណើរការេនៅក្នុងទី្រកុងេនោះេទ។”
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្រកុម្របឹក្សា្រកុងេធ្វើការយ៉ាងស្រសាក់
ស្រសាំេរៀបចំគេ្រមោង និងយុទ្ធសា្រស្ត។
ែតគ្មានវិធីណាមាន្របសិទ្ធភាពេឡើយ។
គ្មាននរណាម្នាក់ស្តាប់េឡើយ។



26

ចុងេ្រកោយ ឌីឌីនិងេក្មង្រសីេនោះ
្រតូវបានេកោះេហៅេទៅភូមិ្រគឹះរបស់
េលោកអភិបាល្រកុងេនៅមាត់សមុ្រទ។
្រកុម្របឹក្សា្រកុង្រតូវបានេគរាយការណ៍
ថា ឌីឌីនិងេក្មង្រសីេនះបានេធ្វើឲ្យ
ទី្រកុងទាំងមូលែលងមានដំេណើរការ
េដោយសារេរឿងនិទានដ៏េ្រចើនេលើស
លប់។
កុមារីតូចេនោះ េមើលេទៅតូចណាស់
េនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំ និងែដលមានពិដាន
ខ្ពស់ៗ និងសសរធំៗ។ នាងកាន់ៃដ ឌីឌី
យ៉ាងែណន។
ឌីឌី ក៏េមើលេទៅមានរាងតូចែដរ
េនៅេពលែដលេលោក េលោក្រសីៃន
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្រកុម្របឹក្សា្រកុងឈរជុំវិញនាង។ គ្មាន
នរណាម្នាក់ញញឹមេទ។ ្រគប់គ្នាមាន
ទឹកមុខ្រកញ៉ូវ និងខឹងសម្បាជាខ្លាំង។
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’េរឿងនិទានទាំងអស់េនះ បានេធ្វើឲ្យ
ទី្រកុងទាំងមូលែលងមានដំេណើរ
ការ និងគ្មានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់។
េតើេយើង្រតូវេដោះ្រសាយបញ្ហាេនះ
យ៉ាងណា?’ េលោកេចៅហ្វាយ្រកុងសួរ
េដោយសំេឡងឮៗ។
ក្នុងបន្ទប់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ ឮែតសូ
រេល្វើយៗៃនេរឿងនិទានរបស់អ្នកែថសួន
របស់េលោកអភិបាល្រកុង និទាន្របាប់
េទៅអង្គរក្សរបស់េលោក។
កុមារីតូចចាប់ៃដឌីឌីយ៉ាងែណន។
ឌីឌីសម្លឹងេមើលេទៅមុខេលោក
អភិបាល្រកុង។
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នាងនិយាយច្បាស់ៗ េដោយសំេឡង
ល្មមថា ’សូមឲ្យអ្នក្រគប់គ្នាបានស្តាប់
និងនិទានេរឿងមួយនាេពល្រពឹក និង
មួយេទៀតនាេពលល្ងាច។’ ’េធ្វើដូចេនះ
្រគប់គ្នារស់េនៅ្រគប់ទីកែន្លងបានស្តាប់
និងនិទានេរឿងជាេរៀងរហូតតេទៅ េហើយ
ពួកេគក៏អាច្រតឡប់េទៅេធ្វើការដូច
សព្វមួយដងបានេទៀត។’
’គំនិតេនះល្អណាស!់’ េលោក
េចៅហ្វាយ្រកុងបន្លឺេឡើង។
្រកុម្របឹក្សា្រកុងទះៃដអបអរសាទរ។
បុរសនិង្រស្តីែដលមានមាឌធាត់
ទាំងេនោះចាប់េផ្តើមញញឹមេឡើងវិញ។
េក្មង្រសីតូចក៏ចាប់ៃដឌីឌីដូចធម្មតា
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វិញ។
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ស្ថានភាពក្នុងទី្រកុងទាំងមូលមានភាព
ធូរ្រសាលជាងមុន។ ចាប់ពីៃថ្ងេនោះ
មក ក្នុងទី្រកុងធំៗ េនៅេពល្រពឹក េគ
និទានេរឿងមួយ េហើយេពលយប់មុន
ចូលេគង េគនិទានេរឿងមួយេទៀត។
ចាប់ពីេពលេនោះមក ទី្រកុងដ៏ធំនិង
មមាញឹកែដលេក្មង្រសីតូច និងឌីឌី
រស់េនៅ្រតូវបានេគេហៅថាជាទី្រកុងៃន
េរឿងនិទាន។
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