
ពពកសំរាម
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ឈីកូ គឺជាេក្មងែដលមិនសប្បាយចិត្ត
ជាងេគ ក្នុងចំេណោមមិត្តភក្តិ និងមិត្តរួម
ថ្នាក់របស់នាង។
នាងក៏អាចជាេក្មងែដលមិន
សប្បាយចិត្តជាងេគេលើេលោកេនះ។
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មិត្តភក្ត?ិ ឈីកូ ែលងមានមិត្តភក្តិ
អស់េហើយ។
គ្មានអ្នកណាចង់េលងជាមួយ ឈីកូ េទ
េ្រពោះែតនាងមានពពកមួយដុំេហើរេលើ
ក្បាលរបស់នាងជាប់ជានិច្ច។
េនោះគឺ ពពកសំរាមមួយដុំ។
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សម្បក្រកូច កញ្ចប់នំ កំេទចរបស់េលង
កំេទចេខ្មៅៃដ សុទ្ធែត្រតូវបានហ៊ុំព័ទ្ធ
េដោយរុយេរោម។
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គ្មានអ្នកណាចង់េលងជាមួយេក្មងែដល
មានពពកសំរាមេហើរជាប់ក្បាលេទ។
សាកគិតេទៅេមើល៍ ចុះេបើសម្បកេចក
ស្អុយធ្លាក់េលើក្បាលេយើងវិញេនោះ!
ឈីកូ មិនអាចេលងបិទពួនេទៀតេទ
េ្រពោះ្រគប់គ្នានឹងរកនាងេឃើញយ៉ាង
្រសួលេដោយ្រគាន់ែតសម្លឹងរកពពក
េនោះេទៅបានេហើយ។
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«េតោះេដើរេទៅសាលាជុំគ្នា។» ឈីកូ
បបួល សូណា។ សូណា ក៏រត់េចញ។
«ខ្ញុំសុំខ្ចី្របដាប់ខួងេខ្មៅៃដបានេទ?»
នាងសួរ សុីធី។ សុីធី ែ្របទឹកមុខ រួច
េដើរេចញេទៅអង្គុយជិត ៃអសា វិញ។
ឈីកូ ែថមទាំង្រតូវញុាំបាយៃថ្ងម្នាក់ឯង
េទៀតផង។
ឈីកូ ដឹងថាខ្លួនឯងគួរែតស្តាប់សំដី
របស់ េអម៉ា។ េអម៉ាែតងែត្របាប់នាង
កុំឱ្យេចោលសំរាមេផ្តសផ្តាស។
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«កុំេចោលសម្បកេចកតាមផ្លូវ!»
«យកសម្បកនំេទៅេចោលក្នុងធុងសំរាម
េទៅ។»
ប៉ុែន្ត ឈីកូ មិនែដលស្តាប់េឡើយ។ នាង
្រគាន់ែតេសើច េហើយបន្តេចោលសំរាម
េផ្តសផ្តាស។ 
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បន្ទាប់មក ៃថ្ងមួយ េអម៉ាបានខឹងយ៉ាង
ខ្លាំង៖ «បន្តិចេទៀត សំរាមទាំងេនោះនឹង
តាមឯងជាមិនខាន!»
ឈីកូ ្រគាន់ែតេសើច។
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ឈីកូ ព្យាយាមរត់េគច ប៉ុែន្ត
ពពកសំរាមេនៅែតតាមនាងរហូត
្រគប់កែន្លង។
ឈីកូ យកអំេបោសេទៅេបោសពពកេនោះ
ឱ្យ្រជុះមក ែតសំរាមេនៅែតមិន្រជុះ។
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ឈីកូ បានព្យាយាមេធ្វើ្រគប់វិធី។
នាងែ្រសកេដញឱ្យពពកេចញពីនាង។
នាងបានព្យាយាមេបោះសំរាមេនោះ
ចូលក្នុងធុងសំរាមេទៀតផង។ ប៉ុែន្ត
ពពកេនៅែតមិនេចញ ឈីកូ ពិតជាមិន
សប្បាយចិត្តេសោះ។
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បន្ទាប់មក មានេរឿងមួយេកើតេឡើង។
ឈីកូ បានេឃើញ ឡាឡា េបោះ
សម្បកេចកេនៅេលើថ្នល់។ ឈីកូ ខឹង
េហើយគិតថា េតើ ឡាឡា មិនេឃើញ
ក្បាលនាងសុទ្ធែតពពកសំរាមេទឬ។
«កុំេចោលសម្បកេលើផ្លូវ ្របយ័ត្នមានអ្នក
រអិលដួល!»
ឡាឡា ខ្លាចពពកសំរាម ក៏េចោល
សម្បកេចកក្នុងធុង។
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ៃថ្ងបន្ទាប់ ពពកសំរាមបានរួមតូចបន្តិច
ជាមុន។
«េតើមកពីេហតុអ្វ?ី» ឈីកូ ឆ្ងល់។
ឈីកូ េឃើញ មីងរីម៉ា េបោះេចោលថង់
ប្ទាស្ទិក។
ឈីកូ «មីង! សូមមីងេរើសថង់ េហើយ
យកវាេទៅេ្របើវិញ។»
មីងរីម៉ា ក៏េរើសថង់ទុកវិញ។
ៃថ្ងបន្ទាប់ េពល ឈីកូ ភ្ញាក់េឡើង ពពក
បានរួមតូចជាងមុន។
ឈីកូ ញញឹម េហើយនាងបានដឹងថា
នាង្រតូវេធ្វើយ៉ាងណា។
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េពលមានអ្នកេចោលសំរាម ឈីកូ បាន
្របាប់ពួកេគកុំឱ្យឈប់ េហើលនាងបាន
េរើសសំរាមដាក់ក្នុងធុងសំរាម។
ភូមិរបស់នាងក៏ស្អាតបន្តិចម្តងៗ េហើយ
ពពកសំរាមក៏តូចេទៅៗ រហូតដល់
ៃថ្ងមួយ ពពកេនោះក៏បាត់អស់ បាត់អស់
ែតម្តង។
ឈីកូ ក៏អាចក្លាយជាេក្មងែដលរីករាយ
ជាងេគេលើេលោក។
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ឈីកូ មិនេចោលសំរាមេផ្តសផ្តាសេទៀត
េទ។
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េតោះនិយាយអំពីសំរាម។
េតើប្អូនមានែដលឆ្ងល់ថាសំរាមែដល
េយើងេចោល ពួកវាេទៅណាអស់េទ? វា
នឹងមិនក្លាយជាពពកេលើក្បាលេយើងេទ
េយើងអាចេឃើញវាក្នុងធុងសំរាមធំជិត
ផ្ទះរបស់េយើង។
េនៅេពលេយើងេបោះសំរាមេចោល
េផ្តសផ្តាស សំរាមនឹងេនៅតាមេកៀន
ផ្លូវេដើរ។ ខ្លះនឹងចូលក្នុងលូ វានឹងេធ្វើ
ឱ្យស្ទះលូ មានរុយេរោមែដលអាចបង្ក
ជំងឺកាចសាហាវ។ គួរឱ្យេខ្ពើមណាស់
ែមនេទ? គ្មានអ្នកណាចង់រស់េនៅក្នុង
បរិយាកាសកខ្វក់េទ សួរែត ឈីកូ េទៅ
នឹងដឹងេហើយ!
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េនះជាអ្វីែដលេយើងមិនគួរេធ្វើ៖
- េយើងអាចចាប់េផ្តើមេដោយការមិន
េចោលសំរាមេផ្តសផ្តាស
- ្រតូវេចោលសំរាមក្នុងធុង្រតឹម្រតូវ
ជានិច្ច
-្រតូវរកេមើលធុងសំរាមែដលេនៅជិត។
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-បន្ទាប់ពីញុាំេចកេហើយ កុំេចោល
សម្បកតាមផ្លូវ។ ្រតូវ្រចកសម្បកទុក
េហើយចាំដល់េឃើញធុងសំរាម។
-្របែហលជាមានរបស់េ្រចើនែដល
េយើងគិតថាវាគ្មាន្របេយោជន៍ ដូចជា
ថង់្រកដាសែដលេយើងអាច្រចក
សម្បកេចកទុក។ ប៉ុែន្តមិនែមន
្រគប់យ៉ាងសុទ្ធែតជាសំរាមេនោះេទ
ដូេច្នះកុំេចោលថង់្រកដាសេនោះ េយើង
អាចយកថង់េនោះេទៅេ្របើបន្តេទៀត
បាន។
-្រគបធុងសំរាម ដូេច្នះរុយមិនអាចេរោម
បាន។
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