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សីតា និង សាន ចូលចិត្តគូររូបជាមួយ
ជីតារបស់េគណាស់។ ជីតាបាន
អនុញ្ញាតឱ្យេចៅទាំងពីរេ្របើប៊ិក និង
េខ្មៅៃដផាត់ពណ៌ល្អៗែដលគាត់ធ្លាប់េ្របើ
កាលពីគាត់េនៅជាស្ថាបត្យករ។ សីតា
យល់ថា ការញុាំកាេរ៉មបេណ្ដើរ គូររូប
បេណ្ដើរជួយឱ្យនាងមានគំនិតថ្មីៗ និង
ល្អៗ។ ចំែណកសានវិញយល់ថា ការ
រក្សាទុក្រកដាសឱ្យស្អាត និងការេរៀប
េខ្មៅៃដឱ្យមានរេបៀប ជួយឱ្យេគមានគំនិ
តថ្មីៗដ៏ល្អបំផុត។
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«េលោកតា! ខ្ញុំអាចេធ្វើអ៊ីចឹងបាន
េពញមួយៃថ្ង។» សីតានិយាយជាមួយ
ជីតាបេណ្ដើរ យកកាេរ៉មែដលកំពុង
រលាយ្រសក់ និងប៊ិកពីរេដើម េ្រតះេលង
បេណ្ដើរ។ កាេរ៉មក៏រលាយហូរ្រសក់េលើ
្រកដាសរបស់សីតា។ សានេសើច េហើយ
និយាយថា៖ «ឯងមិនគួរញុាំផង គូររូប
ផងេទ! េមើលចុះ! កាេរ៉មឯង្រសក់
ដូចជាទឹកេសរ៊ូអ៊ីចឹង េមើលេទៅគំនូរឯង
ដូចរូបម៉ាសុីនចាហ៊ួយេហើយ!»
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សីតាចង្អុលេទៅគំនូររបស់នាង រួច
លាន់មាត់ថា៖ «មិនែមនេទ! វាគឺជា
រូបែខ្លងយ៉ាងច្បាស់្រកែឡត!» សាន
តបវិញថា៖ «ហ្នឹងេហើយ! វាជាែខ្លង
េធ្វើពីស្ករចាហួយ។ េតើែខ្លងេនោះ
នឹងអាចេហោះបានយ៉ាងេម៉ចេទៅ? ែខ្លង
ែមនែទន្រតូវែតដូចែខ្លងដ៏អស្ចារ្យរបស់
បងេនះែន។» សីតាញញឹមចំអកថា៖
«ែមនេហើយ! ប៉ុែន្តែខ្លងដ៏អស្ចារ្យរបស់
បងឯងេមើលេទៅមិនគួរឱ្យ្រសឡាញ់
ទាល់ែតេសោះ។»
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ជីតាកាន់កាែសតមួយច្បាប់មក
រួចនិយាយថា៖ «េចៅទាំងពីរេមើល
ែន! ្រកុមហ៊ុនកាេរ៉មដ៏ធំមួយកំពុង
េរៀបចំការ្របកួតការរចនាហាងថ្មី
របស់េគ។» សានអានកាែសតឮៗ៖
«្រតូវការេ្រជើសេរើសស្ថាបត្យករែដល
មិនចាំបាច់មានបទពិេសោធ...េដើម្បី
រចនាៃផ្ទខាងក្នុង និងខាងេ្រកៅអគារ...។
ការរចនាេនោះ្រតូវេផ្តោតេលើបរិស្ថានជា
សំខាន់ េដោយេ្របើ្របាស់ការរចនាែបប
ៃបតង...។ ជាពិេសសត្រមូវឱ្យមានភាព
េលចេធ្លោ និងេពោរេពញេដោយគំនិត
ៃច្ន្របឌិត!» សីតាបែន្ថមថា៖ «េហើយ
អ្វីែដលសំខាន់បំផុតគឺ អ្នកឈ្នះនឹង
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ទទួលបានកាេរ៉មញុាំរយៈេពលេពញ
មួយឆ្នាំ។»
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ភ្លាមៗេនោះ សីតានិងសានចាប់េផ្តើម
គូរគំនូរែដលផុសេចញពីគំនិតេរៀង
ៗខ្លួន។ សីតានឹកគិតពីៃផ្ទខាងេ្រកៅ
ៃនអគារែដលមានពណ៌ច្រមុះ េហើយ
មានរូបរាងដូចនំស្រមាប់ដាក់កាេរ៉ម
េដោយមានេរោយកេម្ទចស្ករ និងែផ្លឈ័រ
រីពីេលើដំបូល។ សាននឹកគិតពីប្លង់បាត
ដ៏រឹងមាំេដើម្បីអាចផ្ទុកបានមនុស្សេ្រចើន
និងយកឫស្សីេទៅ្រកាលៃផ្ទបាត។
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សីតាសួរជីតាថា៖ «ខ្ញុំនឹងេផ្ញើរូបេនះេទៅ
ចូលរួមការ្របកួតឥឡូវេនះ េដើម្បីឈ្នះ
រង្វាន់។ េតើេលោកតាយល់យ៉ាងណា
ែដរ?» សានហុចប្លង់បាតរបស់េគេទៅ
ជីតាបេណ្ដើរ និយាយបេណ្ដើរថា៖ «េទ!
ឯងមិនអាចឈ្នះការ្របកួតេនះេទ។
ឯងេមើលេទៅ! េតើឯងអាចចូលក្នុងអគារ
របស់ឯងបានេដោយរេបៀបណា?»
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ជីតាពិនិត្យេទៅេលើការរចនាទាំងពីរ
យ៉ាង្របុង្របយ័ត្ន េដោយេ្របើ្រកែសែភ្នក
ដ៏ស្ទាត់ជំនាញរបស់គាត់។
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ជីតានិយាយថា៖ «សីតា! ការរចនា
របស់េចៅគួរឱ្យទាក់ទាញណាស់ េហើយ
្រកុមហ៊ុនកាេរ៉មនឹងេពញចិត្តជាក់ជា
មិនខាន។» «ប៉ុែន្តតាគិតថា អគារ
នឹងអាចរលំបាក់ ្របសិនេបើេគសង់
វាេនៅែផ្នកខាងចុងៃននំដាក់កាេរ៉ម
េនោះ។»
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«សាន! ្រកុមហ៊ុនកាេរ៉មនឹង
សប្បាយចិត្តេនៅេពលមានអតិថិជន
េ្រចើន ប៉ុែន្តហាងេនោះក៏្រតូវផ្តល់នូវភាព
សប្បាយរីករាយដល់ពួកេគផងែដរ។
ហាងកាេរ៉មេនោះនឹង្រតូវការអគ្គិសនី
េ្រចើនេដើម្បីេធ្វើឱ្យហាងមានសីតុណ្ហភាព
្រតជាក់េនៅេពលមានមនុស្សេ្រចើនេនៅ
ខាងក្នុងហាង។ ដូេច្នះវាមិនសម្រសប
នឹងគំនិតែដលចង់ឱ្យមានការរចនា
ែបបៃបតងេនោះេឡើយ។» ជីតាបែន្ថម
េទៀតថា៖ «ស្ថាបត្យករ្រតូវអនុវត្ត្រទឹ
ស្តីមួយចំនួនេដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព
ដល់មនុស្ស ប៉ុែន្តការរចនាក៏្រតូវេធ្វើឱ្យ
មនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អផងែដរ។»
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សីតានិងសាន្រតឡប់េទៅែកស្រមួល
ការរចនារបស់េគេឡើងវិញ។ សីតាមិន
ចង់ផ្លាស់ប្តូរ្រទង់្រទាយហាងែដលនាង
បានរចនាយ៉ាង្រសស់ស្អាតេឡើយ។
ប៉ុែន្តនាងសេ្រមចចិត្តយកែពងកាេរ៉ម
េធ្វើជា្រទង់្រទាយហាងជំនួសឱ្យនំដាក់
កាេរ៉មវិញ។ នាងក៏បែន្ថមជេណ្ដើរេឡើង
មួយេនៅ្រចកចូល។ ចំែណក សាន មិន
ចង់ផ្លាស់ប្តូរប្លង់បាតែដលេគបានគិតគូរ
យ៉ាងល្អិតល្អន់េឡើយ។ ប៉ុែន្តេគសេ្រមច
ថា េគអាចបេង្កើតបង្អួចឱ្យបានេ្រចើន
េដើម្បីមានខ្យល់ធម្មជាតិេចញចូល
េហើយប្តូរកែន្លងស្រមាប់ត្រមង់ជួររង់ចាំ
េទៅខាងេ្រកៅអគារវិញ។ េគនឹងបែន្ថម
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សំយាបេនៅខាងមុខហាង េដើម្បីឱ្យមាន
ម្លប់ និងផ្តល់ផាសុកភាពដល់អតិថិជន
ែដលឈរត្រមង់ជួរ។
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សានហុចគំនូរថ្មីរបស់េគេទៅជីតា មុន
សីតា។ សាននិយាយថា៖ «េនះជាគំនូរ
ជ័យលាភី។ ខ្ញុំេទៅយកេ្រសោមសំបុ្រត
មកដាក់សិន។»
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ជីតាពិនិត្យគំនូរនីមួយៗយ៉ាងល្អិតល្អន់
និងេ្របៀបេធៀបគ្នាេទៅវិញេទៅមក។
«អា!» «ហុឹម...!» សីតាលាន់មាត់ថា៖
«សំយាបទ្វារ និងបង្អួច េមើលេទៅស្អាត
ម្យ៉ាងែដរ ប៉ុែន្តវាេនៅែតជាអគារែដលមិន
ទាក់ទាញទាល់ែតេសោះ។»
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ជីតានិយាយថា៖ «គំនូរទាំងពីរេនះ
ល្អ្របេសើរជាងមុនេ្រចើន និងសុទ្ធែត
ជាគំនិតល្អៗ។» «ប៉ុែន្តការងាររបស់
ស្ថាបត្យករ គឺ្រតូវេរៀបចំរចនាប្លង់ែដល
អតិថិជនចូលចិត្ត និងផ្តល់សុវត្ថិភាព
ដល់ពួកេគ។» «ែផ្នកៃនគំនូររបស់េចៅ
ទាំងពីរ្រតូវនឹងេគោលការណ៍ខ្លះេហើយ
ប៉ុែន្តមិនទាន់មានគំនូរណាែដល្រតូវនឹង
េគោលការណ៍មួយរយភាគរយេទ!»
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សីតាែ្រសកេឡើងថា៖ «ខ្ញុំ្រគាន់ែត
ចង់បង្ហាញគំនិតដ៏ៃច្ន្របឌិតរបស់ខ្ញុំ
ប៉ុេណ្ណោះ!» ចំែណកសានែ្របទឹកមុខ
្រកហម រួចនិយាយថា៖ «អគារេនះតូច
ណាស់ មិនអាចដាក់អ្វីៗចូលេទ!» ជីតា
និយាយថា៖ «គំនិតរបស់េចៅទាំងពីរ
េ្របៀបបានដូចជាែល្បងផ្គុំរូបអ៊ីចឹងណា
េចៅ។»
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សីតានិងសានអង្គុយេដោយេស្ងៀមស្ងាត់
រួចសម្លឹងេមើលគំនូររបស់េគេរៀងខ្លួន។
ទីបំផុត សាននិយាយថា៖ «្របសិនេបើ
ឯងយកជេណ្ដើរេចញ ឯងអាចដាក់ទ្វារ
េនៅខាងេ្រកោមបាន។ េនៅេពលេនោះ
អតិថិជន្រគប់រូប ទាំងឯង ទាំងខ្ញុំ និង
េលោកតា នឹងអាចចូលទិញកាេរ៉មបាន
យ៉ាងងាយ្រសួល។» សីតាបែន្ថមថា៖
«្របសិនេបើបងឯងបែន្ថមបញ្ជរជាេ្រចើន
ែដលមានរាងដូចែផ្លឈ័ររី ហាងកាេរ៉ម
េនះនឹងេមើលេទៅគួរឱ្យទាក់ទាញ។»



19

ពួកេគខិតេកៅអីជិតគ្នា េហើយនាំគ្នា
ែស្វងរកវិធីេផ្សងេទៀតេដើម្បីែកលម្អ
អគាររបស់េគេដោយយកគំនិតពីគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ សានផ្លាស់ប្តូរប្លង់បាត
របស់េគឱ្យមានរាងមូល េដើម្បីឱ្យសុីគ្នា
នឹងែពងកាេរ៉មែដលសីតាបានគូរ។
ចំែណកសីតាបានគូរអគាររបស់នាង
េឡើងវិញ េដោយបែន្ថមបង្អួចឱ្យបាន
េ្រចើន ឱ្យខ្យល់េចញចូល និងបែន្ថម
សំយាបេលើបង្អួចនិងទ្វារ ែដលជាគំនិត
របស់សាន។
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មិនយូរប៉ុន្មាន ពួកេគក៏អាចគិតេឃើញ
ថា េគអាចដាក់បញ្ចូលគំនិតល្អៗបំផុត
របស់េគរួមគ្នាឱ្យក្លាយជាការរចនាដ៏
អស្ចារ្យមួយ ដូចែល្បងផ្គុំរូបែដលជីតា
និយាយអំបាញ់មិញអ៊ីចឹង។
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បន្ទាប់ពីការ្របឹងែ្របងជាេ្រចើនេម៉ោង
គំនូរជាេ្រចើនសន្លឹក និងការជែជកែវក
ែញកមួយចំនួនរួចមក សីតា និងសាន
បានហុចរូបគំនូរមួយែដលេគបាន
រចនារួមគ្នាេទៅឱ្យជីតា។ ជីតាពិនិត្យ
រូបគំនូរអាគារែដលមានពណ៌ច្រមុះេនៅ
ៃផ្ទខាងេ្រកៅ និងប្លង់បាតលម្អិតែដល
គិតគូរពីបរិស្ថានេនៅៃផ្ទខាងក្នុង។ ជីតា
និយាយថា៖ «ក្នុងនាមជាស្ថាបត្យករ
េចៅ្រតូវរចនារហូតទាល់ែតបំេពញ
ត្រមូវការទាំងអស់របស់អតិថិជន និង
្រតូវចំណាយេពលយូរ។ េហើយេចៅៗ
បានេធ្វើការងាររួមគ្នាេដើម្បីសេ្រមច
បានការរចនាដ៏អស្ចារ្យេនះ!»
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សីតានិងសានបត់ប្លង់ែដលេគបាន
េធ្វើរួមគ្នាយ៉ាង្របុង្របយ័ត្ន រួចដាក់
ចូលក្នុងេ្រសោមសំបុ្រតេដើម្បីេផ្ញើេទៅ
ចូលរួម្របកួត។ ជីតា សួរថា៖ «េតើ
េយើងគួរអបអរសមិទ្ធផលេនះេដោយ
រេបៀបណា?» សីតានិងសានែ្រសក
្រពមគ្នាថា៖ «ទិញកាេរ៉មែថម!»
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