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មានកូនថ្មមួយ រស់េនៅក្នុងរូងភ្នំដ៏ងងឹត
មួយកែន្លង។ វាគឺជាថ្មេខ្មៅនិងកខ្វក់
មួយ, េហើយក៏ជាថ្មធម្មតាមួយែដរ។
’េតើេនៅេ្រកៅរូងភ្នំមានអ្វីេទៅហ្ន ៎?’ េតើមាន
េរឿងអ្វីនឹងេកើតេឡើងេទៅ? កូនថ្មេនោះ
មានការេងឿងឆ្ងល់នូវេរឿងជាេ្រចើន ប៉ុែន្ត
មិនអាចេរើបំរាស់បាន។ េពលខ្លះមាន
ដង្កូវមួយវាកាត់េហើយេសើចចំអកឱ្យ។
’ហ្អា,៎ េនៅកែន្លងដែដលេនៅេឡើយេទ?’
ចំែណកេយើងវិញ អាចេទៅេនះក៍មាន
េទៅេនោះក៍បាន។ េមើលែហ្ន, ្រចែណន
អត?់’ មានការបង្អាប់ពីសត្វរុយែដល
េហើរ វុីងវុីងេនោះផងែដរ។ ’េអ ថ្ម, សូម
េមើលមកខាងេលើេនះ ឯង មិនមាន
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ស្លាបេទេទើបបានអីចឹងរ?ឺ’ រំេពចេនោះ
្របេចៀវែដលមានស្លាប្រតដាងធំ បាន
និយាយ ’ហាហា! ពួកឯងពិតជាគួរ
ឱ្យអស់សំេណើចណាស!់ ខ្ញុំអាចេហោះ
បានឆ្ងាយ េហើយបានខ្ពស់ជាងពួកឯង
េទៅេទៀត។.’ កូនថ្មេនោះ េឈ្ងោកេទៅដី
េដោយមិនអាចនិយាយអ្វីទាំងអស់។
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េពលេនោះ ម្តាយថ្ម បាននិយាយេដោយ
សំដីកក់េក្តៅ ’កូនហ្អ៎ា, ឯង គឺជាេក្មងដ៏
ពិេសស មិនថាពួកេគេសើចចំអកយ៉ាង
ណាក៍េដោយ កុំមានការអន់ចិត្តអី កូន
មានអ្វីពិេសសផ្ទាល់របស់កូន។ ែម៉
្រសឡាញ់កូនណាស់។’
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អា! េពលេនោះេហើយ។ ដូចជាមានលឺ
សេម្លងគ្តាំង!រំេពចេនោះសំេលងដ៍ខ្លាំង
េនោះបានេធ្វើេអោយ អ្វីទាំងអស់ចាប់េផ្តើម
្រសុតចុះមក គ្តុងគ្តុង!គ្តាំង!គ្តាំង!គ្តាំង!
កូនថ្មេនោះ ញ័រខ្លួនតេ្រតើកេហើយក៏េធ្មច
ែភ្នក្រពឹមៗ
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េនៅេពលសេម្លងរំខានខ្លាំងបានថយ
ចុះបន្តិចកូនថ្មបានេបើកែភ្នករបស់
វា េនៅពីមុខែភ្នកមានសភាពងងឹត
និងស្ងាត់្រជងំ ភាពងងឹតហាក់ដូចជា
េលបអ្វីៗទាំងអស់ កូនថ្មេនោះ បានយំ
ែ្រសកេហៅម្តាយទាំងអួលេដើមកថា ’ែម!៉
ែម៉មិនអីេទែមនេទ? ែម៉ ខ្ញុំខ្លាច..ខ្លាច
ណាស់’ ក៍ប៉ុែន្តហាក់មិនមានលឺសេម្លង
អ្វីទាល់ែតេសោះ។
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រំេពចេនោះពន្លឺចាំងជះេទៅេលើថ្ម រួច
្រសាប់ ែតេលចេចញ បុរសម្នាក់ បុរស
េនោះ ចាប់កាន់កូនថ្មថ្នមៗ ែ្រសកទាំង
អារម្មណ៍រំេភើបបំផុត។ ’ ទីបំផុត រក
េឃើញេហើយ ’ បុរសេនោះ េលើកថ្មយក
មកេបោសដីេចញេដោយ្របុង្របយ័ត្ន
បន្ទាប់មកគាត់ក៏ បានយកវាេទៅ
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’វីអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ីង’ ម្តងេនះ បុរសម្នាក់េទៀត
សម្លឹងេមើលមកកូនថ្មេដោយ្រកែសែភ្នក
ល្អិតល្អន់បំផុត។ ហាក់ដូចជាមានអ្វី
មកប៉ះចំេហៀងៃន្រជុងមួយរបស់ថ្ម។
កូនថ្មេនោះ មានការរេសើបជាខ្លាំង។
�េហេហ, េតើអ្នកកំពុងេធ្វើអ្វីហ្នឹង?’
កូនថ្មេនោះ េសើចទាំ◌ំងមិនបានដឹងពី
ការផ្សងេ្រពងឆ្លងកាត់នាេពលអនាគត
របស់វាយ៉ាង ណាេនោះេឡើយ។
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’ថាេម៉ច? េយើងស្អាតជាង!’ ’េមើល
មិនដឹងេទឬ? េយើងពិតជាស្អាតជាង!’
្រកវិលេភ្លោះទាំងពីរេឈ្លោះគ្នា ែខ្សៃដ
ដ៏ធំែដលេនៅជាប់្រកវិលបាននិយាយ
ទាំងសេម្លងខ្លាំង។ ’េហេហ, ថាេម៉ច?
េតើឯងធ្លាប់េឃើញែខ្សៃដែដលធំជាង
េយើងេនៅទីេនះេទ? េយើងឡូយជាងេគ
េនៅទីេនះ!’ េ្រគឿងត្បូងេផ្សងៗេទៀត
អួតថាខ្លួនឯងល្អេរៀងៗខ្លួន។ ’មិន
អាចេទៅរួចេទ េយើងមកពីកែន្លងឆ្ងាយ
ជាងេគ’ ’ក្នុងចំេណោមអ្នកេនៅទីេនះ
េយើងមានតៃម្លៃថ្លជាងេគផងក៍ថាបាន?’
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កូនថ្ម មានការនឹករលឹកដល់ម្តាយរបស់
វា។ �ែម៉ ែតងែតនិយាយថា ខ្ញុំពិេសស
្រគាន់ែតមានរូបរាងេឡើងគឺជាថ្មពិេសស
រួចេទៅេហើយ
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មាន បុរសវ័យេក្មងម្នាក់បានេដើរចូល
មកក្នុងហាង។ ខ្ញុំមានបំណងសារភាព
េស្នហ៍ចំេពោះនារីែដលខ្ញុំ្រសឡាញ់។
េតើ្រតូវេរើសយកចិេញ្ចៀនមួយណាល្អ
េទៅ? បុរសេនោះសម្លឹងេមើលចិេញ្ចៀន
ជាេ្រចើន េ្រកោយមក្រកែសែភ្នករបស់េគ
េផ្តោតេទៅេលើចិេញ្ចៀនកូនថ្ម ’ខ្ញុំសូមយក
អាមួយេនះ’ បុរសម្នាក់េនះបាននិយាយ
េដោយសំេលងដ៍េជឿជាក់របស់េគ។
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េនៅៃថ្ងមួយនាេពលខ្យល់រំេភើយរួម
និងកំេដៅ្រពះអាទិត្យដ៍្រសទន់ ជាៃថ្ង
ែដលល្អ ្រស្តីម្នាក់ែដលងក់ក្បាលតិច
ៗ្រសបនិងស្នាមញញឹមែដលេពោរេពញ
េដោយក្តីរំេភើប េមើលេទៅនាងហាក់មាន
សុភមង្គលបំផុត។ ថ្មបានគិតថា។
�នាងេមើលមកខ្ញុំ េហើយសប្បាយចិត្ត
ែបបេនះរឺ? មិនអាចេទ��.�
កូនថ្មបាន លង់េទៅក្នុងអារម្មណ៍ៃន
បរិយាកាសដ៏រីករាយេនះ។
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’អ្នកម្តាយពិតជានិយាយ្រតូវែមន! ខ្ញុំ
គឺជាថ្មដ៏ពិេសស។ អរគុណ, អ្នកម្តាយ!’
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My name is Kim Allah, and
I’m from Russia. I have
lived in Korea for almost
seven years. I have had
many experiences as part
of a multicultural family -
a mother and a foreigner -
thanks to the opportunities
I’ve had in Korea.

I majored in piano, but I
have had a variety of other
experiences as well. As a
picture book writer, I’m
honored and grateful to be
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part of a good work. Every
parent in the world gives
their children endless love.
I would like to present this
book to my parents as a gift
in return for their love. I
hope the stories will warm
the hearts of little readers.
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Scientists are still using their
knowledge, wisdom and
advanced technology to
search for another ’Earth’ in
the universe where humans
can live. There are too many
planets in the universe to
count. But surprisingly, only
the Earth is uninhabitable
for humans.

This fact
gives us special impressions
and enlightenment. I am
even more impressed with



16

those women from other
countries who came to
Korea to work together to
write. We live in one world.
We are a ’global family’ from
many countries.

A family must trust each
other, rely on each other,
and care for each other.
A family should offer a
hug first, smile first, and
give kindness first. A
family must be together in
pain, overcome suffering
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together, and walk together.

I admire all those who
wrote great stories in these
’Multi-value, Multi-together’
children’s books. Because
all of them, despite being
tired from working, child-
rearing, housekeeping, and
caring for the elderly, were
still able to finish their work.
And it must have been even
more difficult for them to
write in Korean. But then, it
is an astonishing power they
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have, that writing one time
can’t compare to speaking
hundred times.

The power to express one’s
thoughts more clearly. The
power to communicate
more politely with other
people. The power to
educate their children more
fairly. They have this power.

I recommend that this
project should be continued
in the future, giving
pride and hope to many
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immigrant women and their
families.

Kyung-sil Roh, Writer
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