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េនៅមាត់ែ្រពកមួយ ទីតូអផ្សុកអង្គុយ
េ្រកៀម្រកំ។ រីកា ជាប្អូន្រសីជីដូនមួយ
បបួលេគេលងបាល់។ ទីតូ េនៅេស្ងៀម
រួចដកទូរសព្ទពីេហោេប៉ៅមកេលង។ រីកា
សួរ៖ េម៉ចលួចទូរសព្ទម៉ាក់បងមកេលង
អ៊ីចឹង? ទីតូ មិនតប រួចេលងបន្ត។
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មិនយូរប៉ុន្មាន េមឃេខ្មៅដាសមាន
ផ្គររន្ទះ និងេផ្លកបេន្ទោរភ្លឹបែភ្លតៗ។ រី
កា ស្ទុះដេណ្ដើមទូរសព្ទមកបិទ៖ បង
ទីតូ! ការេ្របើទូរសព្ទ ឬ្រជកេ្រកោម
េដើមេឈើ េពលេភ្លៀងមានេ្រគោះថ្នាក់
ណាស់។ ទីតូ មានះមិនស្តាប់។ ពួកេគ
ក៏្របទាញ្របទង់ដេណ្ដើមទូរសព្ទគ្នា។
ៃចដន្យៃដពួកេគក៏ចុចចំប៊ូតុងមួយ។
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ស្នូររន្ទះមួយលាន់ឮយ៉ាងខ្លាំង។ េមឃ
ែ្របជាងងឹតស្លុប។ ពន្លឺចែម្លកមួយចុះពី
េលើេមឃ។ ភ្លាមេនោះយានចែម្លកមួយ
េលចេឡើង លាន់សន្ធឹក។ ្រគប់គ្នាេផ្អើល
េ្រពោះេឃើញសត្វចែម្លកៃបតងមួយ
េដើរេចញមក។ អ្ហា!៎ មនុស្សភពេ្រកៅ
និងថាសេហោះ!!!
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េអលាន និយាយ៖ ខ្ញុំេឈ្មោះ េអលាន។
ខ្ញុំចង់េហោះកម្សាន្ត។ េតើឯងេទៅជាមួយ
ខ្ញុំេទ? ទីតូ ងក់ក្បាលេដើរេទៅរក េអ
លាន។ រីកា ចាប់ៃដេគឃាត់។ ទីតូ
មុខមាំ៖ ឯងគួរឲ្យធុញណាស!់ ខ្ញុំចង់
េដើរេលង! ដឹងេទ ម៉ាក់ខ្ញុំគ្មានេពលជូន
ខ្ញុំេដើរេលងេទ។ បន្ទាប់មក ទីតូ រត់ចូល
យានថាសេហោះ។ រីកា និងកូនែឆ្ករត់
ចូលតាមេដោយទាំងអំពិលអំែពកមួយ
េទៅែដរ។
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េអលាន វាសៃដេលើេអ្រកង់មួយ។
ទ្វារយានបិទេដោយស្វ័យ្របវត្តិ រួច
េចញដំេណើរ។ ទីតូ សួរ រីកា៖ ឯងមក
េធ្វើអី ្របយ័ត្នប៉ាម៉ាក់ឯងរកមិនេឃើញ ?
នាងតបេដោយមុឺងម៉ាត់៖ ចុះបងឯងវិញ
� ប៉ាម៉ាក់បងគិតយ៉ាងេម៉ច ?
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ពួកេគបានេឃើញទិដ្ឋភាពែ្រពក ស្ទឹង
បឹងបួ ទេន្ល និងសមុ្រទ។ ផុតពីេនោះ
េគេឃើញភូមិ ផ្លូវថ្នល់ និងទី្រកុង។ ទី
តូ លាន់មាត់៖ ពិតជាអស្ចារ្យណាស!់
រីកា សួរកូនែឆ្ក៖ ឯងេកើតអីហ្នឹង?
្របែហលជាឯងពុលយានថាសេហោះ
េហើយ!
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ពួកេគេមើលេឃើញែផនដីពណ៌េខៀវ។
េអលាន ្របាប់៖ យានេហោះេឡើង
ដល់លំហអវកាស។ រីកា រំេភើប៖ អ!ូ
ខ្ញុំមិនែដលេឃើញេទ។ ទីតូ បែន្ថម៖
ពិតជាស្អាតណាស!់
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ទីតូ ទាញទូរសព្ទមកថតរូប។ ភពនានា
បង្ហាញខ្លួនយ៉ាងច្បាស់។ បន្ទាប់មក
្រពះអាទិត្យយ៉ាងធំកំពុងេឆះឧស្ម័ន។
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េអលាន ផ្ទាត់្រមាមៃដ រួចនិយាយេដោយ
េមោទនភាព៖ ស្ងាត់ៗ � ចាំេមើលថា
មានអីអស្ចារ្យេទៀត! េគប៉ះគន្លឹះមួយ។
ផ្ទាំងេអ្រកង់មួយេនៅមុខទីតូបង្ហាញ
រូបភាព។ ពួកេគេឃើញសកម្មភាព
មនុស្សភពេ្រកៅជាេ្រចើន។
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េអលាន វាសេអ្រកង់មួយេទៀត។ ផ្ទាំង
េអ្រកង់ធំមួយកំពុងបញ្ចាំងវីេដអូ
តុក្កតា។ េអលាន អួត៖ េរឿងតុក្កតា
អីក៏មានែដរ។ ពួកឯងអាចសាកចុច
េមើលតាមចិត្ត។ ទីតូ ចុចេមើលេរឿង
មួយ។ រីកា ្របែកក៖ ខ្ញុំចង់េមើលអាេនះ
វិញ។
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េអលាន េឃើញកូនែឆ្កកាន់ែតមិន
្រសួលខ្លួន។ េគក៏្របាប់៖ ឯងស្រមាក
េទៅែ្រកងបានធូរ្រសាល។ េអលាន
វាសេអ្រកង់មួយ។ សាឡុងទំេនើប និង
កាសចេ្រមៀងេលចេឡើងភ្លាមៗេនៅមុខ
ពួកេគ។ រីកា សរេសើរ៖ ទីេនះកែន្លង
ស្រមាក្រសួលខ្លួនែមនែទន។ ទីតូ
បែន្ថម៖ មានចេ្រមៀងស្ដាប់េទៀត!
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ស្រមាកបន្តិច។ េអលាន ចុចគន្លឹះ
មួយេទៀត។ ម៉ាសុីនបញ្ចុកអាហារ
រាងមឹកេលចេឡើង។ ៃដមឹកមួយចាប់
បញ្ចុកអាហារ រីកា និង ទីតូ។ កូនែឆ្ក
និងអំពិលអំែពកេនៅេគងលង់លក់
េនៅេឡើយ។
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មិនយូរប៉ុន្មានយានរេង្គើលាន់្រគឹប។
្រគប់គ្នាទប់លំនឹង។ េអលាន ្របាប់៖
ឥឡូវេយើងកំពុងចុះចតេលើភព
មួយ។ ពួកេគ្របុងស្ទុះេចញេទៅ។
ប៉ុែន្ត េអលាន ្របាប់ឲ្យ្រគប់គ្នាពាក់
សេម្លៀកបំពាក់្រតឹម្រតូវស្រមាប់
េចញេទៅេ្រកៅភព។
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េចញមកេ្រកៅយាន រីកាសម្លឹងេមើល
ទីេនោះេដោយេងឿងឆ្ងល់៖ ទីេនះមិនដូច
ផ្ទះេយើងេសោះ។ ទីតូ ងក់ក្បាលទឹកមុខ
េ្រកៀម៖ ែមនេហើយ! គ្មានទឹក គ្មាន
េដើមេឈើ េហើយេក្ដៅេទៀត។
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្រសាប់ែតសន្ធឹកផ្ទុះដ៏កេ្រកើកមួយ
បានេកើតេឡើង។ ធូលីហុយ្រទេលោម
រកេមើលអ្វីមិនយល់។ េអលាន ែ្រសក
្របាប់៖ បន្ទុះអាចម៍ផ្កាយធ្លាក់មក
េហើយ! ឆាប់េឡើងេលើយានភ្លាម!
្រគប់គ្នាភ័យស្លន់េស្លោ្របញាប់រត់ត្រមង់
យាន។
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េអលាន ចាប់ចុចបញ្ជាយាន។ ភ្លាម
េនោះអាចម៍ផ្កាយដ៏ធំមួយេហោះសំេដៅ
មកមុខយាន។ ទីតូ និង រីកា ក៏ែ្រសក
តំណាលគ្នា៖ េ្រគោះថ្នាក់ណាស់! យាន
ក៏ដំេណើរការ ប៉ុែន្តស្នូរប៉ះទង្គិចបាន
េកើតេឡើង។
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យានេហោះេចញេគចដុំអាចម៍ផ្កាយ។
ផុតបន្តិច យានក៏រេង្គើយ៉ាងខ្លាំង។
េភ្លើង្រកហមេលោតភ្លឹបែភ្លតៗ។ សំេឡង
្របកាសអាសន្នេរោទិ៍ មានបញ្ហា! មាន
បញ្ហា!
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្របព័ន្ធថាមពលយានឈប់ដំេណើរការ។
ពន្លឺអគ្គិសនីដាច់អស់។ យានទាំងមូល
ងងឹតស្លុបេលើអវកាស។ េអលាន បន្លឺ
េឡើង៖ ្របព័ន្ធខូចេហើយ! ្របព័ន្ធខូច
េហើយ! ្រគប់គ្នាបារម្ភ៖ អ៊ីចឹងវីវរេហើយ!
មុខជាស្លាប់មិនខាន! រីកាបារម្ភ៖ ខ្ញុំ
ចង់េទៅផ្ទះ ខ្ញុំនឹកប៉ាម៉ាក!់ េយើង្រតូវរក
មេធ្យោបាយេដោះ្រសាយឲ្យបាន។
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េឃើញពន្លឺអំពិលអំែពក រីកាឆក់ទូរសព្ទ
ពីទីតូមកបំភ្លឺ។ អំពិលអំែពកេហោះ
បេញ្ចញពន្លឺេលើម៉ាសុីន។ េអលាន ចាប់
្រតួតពិនិត្យជួសជុល។ កូនែឆ្កជួយ រី
កា និង ទីតូ រកឧបករណ៍ឲ្យេអលាន។
ពួកេគក៏រកេឃើញកែន្លងជួសជុល។
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េអលាន ្របាប់៖ អស់ថាមពលេហើយ!
្រតូវការជំនួយ។ ទីតូ ដកយកថ្មទូរសព្ទ
ហុចឲ្យេអលាន៖ ហ៏ េណះ! សាកដាក់
វាចូលេទៅ! រីកា ែ្រសកដាស់េតឿន៖
េលឿនេឡើងៗ! អាចម៍ផ្កាយមកេទៀត
ឥឡូវេហើយ! េអលាន ក៏សាកដាក់ថ្ម
ទូរសព្ទចូលក្នុងម៉ាសុីនយាន។
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ម៉ាសុីនថាមពលដំេណើរការេឡើងវិញ។
េអលាន បញ្ជាយានយ៉ាងរហ័ស។
ទាំងអស់គ្នារំេភើបែ្រសកថា អស្ចារ្យ
ណាស់ េអលាន! េយើងេគចផុតេហើយ!
ពួកេគក៏សំេដៅមកចុះចតេនៅែផនដី
វិញ។
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មនុស្សភ្ញាក់េផ្អើលឈូឆរេមើល្រគប់គ្នា។
ប៉ាម៉ាក់ទីតូ និង រីកាស្ទុះមកឱបពួកេគ
ទាំងទឹកែភ្នក។ ពួកេគរីករាយណាស់
េពលបាន្រតឡប់មកវិញ។ េអលាន ក៏
លាពួកេគ្រតឡប់េទៅវិញ។ ទីតូ ទាញ
ទូរសព្ទពីក្នុងេហោេប៉ៅហុចឲ្យម៉ាក់វិញ។
ប៉ុែន្តទូរសព្ទគ្មានថ្មេទ។ ទីតូែ្រសក៖
ឈប់ៗ! េអលាន! កុំេភ្លចសងថ្មទូរសព្ទ
ខ្ញុំវិញ ។
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េពលេនោះទីតូក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនធ្លាក់ពីេលើ
ែ្រគទាំងៃដកាន់ទូរសព្ទ។ រីកា និងកូនែឆ្ក
ក៏រត់ចូលមកេមើល។ ទីតូ េសើចស្ញាញ
្របាប់រីកា៖ ខ្ញុំយល់សប្តិេឃើញេអលាន!
រីកាលាន់មាត់៖ ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាែដរ ។ ពួកេគ
នឹកភ្នកេមើលមកទូរសព្ទ ក៏ភ្ញាក់េផ្អើល
យ៉ាងខ្លាំង។ េនោះគឺរូបថតដំេណើរ
កម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកេគជាមួយ េអ
លាន។
ចប់
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