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តិកតុក! តិកតុក
េហនរី េគងែ្របខ្លួនចុះេឡើងៗជាេ្រចើន
ដង។ សំេឡងេដើររបស់្រទនិចនាឡិកា
េធ្វើឲ្យេគមួេម៉ៅ។ េគងេគងមិនលក់េទ
េដោយសារសំេឡងេនោះវារំខាន។
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្រទនិចវិនាទីេនះេហើយ ែដលេធ្វើឲ្យ
មានសំេឡងតិកតុកៗ ្រគប់វិនាទី
ែដលវាេដើរ។ ដូេច្នះេហើយេទើប េហនរី
សេ្រមចចិត្តដក្រទនិចវិនាទីេនោះេចញ។
ប៉ុែន្ត្រទនិចវិនាទីេនោះ មានគំនិត
មួយេផ្សងេទៀត...
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្រទនិចវិនាទីេនោះ បានេ្រកោកេឡើង
េហើយបានចាប់ទាញ េហនរី ចូលេទៅ
ក្នុងនាឡិកា។
   វឹប!...
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េនៅេពលែដល េហនរី េបើកែភ្នកេឡើង
គាត់ក៏បានេឃើញខ្លួនរបស់គាត់េនៅក្នុង
េពលេវលា និងកែន្លងមួយេផ្សងេទៀ
តទ . . . េនោះគឺក្នុង្របេទសេអសុីបពី
បុរាណកាល...

គាត់ បាន សួរ ៖ «េតើខ្ញុំកំពុងេធ្វើអ្វីេនៅ
ទីេនះ?»

្រទនិចវិនាទី្រសាប់ែតេលោត តិក តុកៗ
តប៖ «អ្នក្រតូវេរៀនឱ្យតៃម្លខ្ញុ!ំ.. កាលពី
យូរយារណាស់មកេហើយ មនុស្សមិន
អាចរាប់វិនាទីបានេទ។ នាឡិកាដំបូង
បំផុតេនោះ គឺនាឡិកាពន្លឺ្រពះអាទិត្យ
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ែដលេធ្វើេឡើងពីសសរថ្មបួន្រជុង
ដូចែដលអ្នកបានេឃើញេនះ។ មនុស្ស
បានវាស់េម៉ោង និងេពលេវលាតាមរយៈ
ចលនាៃន្រសេមោលរបស់វាេនៅេលើដី។»
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រំេពចេនោះ បុរសមួយ្រកុមបានេដើរ
សំេដៅ និង េចោលលំែពងមកកាន់
េហនរី។ មួយវិនាទី មុនេពលែដល 
លំែពងេនោះ េហោះមកចាក់េលើខ្លួន
េហនរី ្រទនិចវិនាទី ក៏្រសូបទាញ េហ
នរី េទៅកាន់េពលេវលានិងទីកែន្លង
មួយេផ្សងេទៀត។
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ឥឡូវេនះ ពួកេគកំពុងឈរេនៅក្នុងបន្ទប់
ងងឹតមួយ ែដលបំភ្លឺេដោយេទៀនមួយ
េដើម។

្រទនិចវិនាទី និយាយថា៖ «េនះគឺជា
េទៀនស្រមាប់កំណត់េពលេវលា... េតើ
ឯងេឃើញស្នាមគំនូសេនៅេលើ្រកមួន
េទៀនែដរឬេទ? ស្នាមគំនូសនីមួយៗ
េនៅេលើ េទៀន នឹងេឆះអស់ក្នុងរយៈេពល
២០ នាទី។»
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រំេពចេនោះ ែផនដីចាប់េផ្តើមញ័ររញ្ជួយ
ជាខ្លាំង។េហនរី បានែ្រសកេដោយ
ភិតភ័យ៖ «រញ្ជួយ ែផន ដីេហើយ។»
ដីចាប់េផ្តើមពុះែហកជាពីរ។ ស្នាមេ្របះ
កាន់ែតធំេឡើងៗ និងកាន់ែតខិតមក
ជិតពួកេគទាំងពីរ។ ្រតឹមែតមួយវិនាទី
ប៉ុេណ្ណោះ មុនេពលែដលេគធ្លាក់ចូលេទៅ
ក្នុងស្នាមេ្របះៃនែផនដី ្រទនិចវិនាទី
បានចាប់ េហនរី េហើយពួកេគបាន
េចញផុតពីទីេនោះម្តងេទៀត។
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ឥឡូវេនះ េហនរី កំពុងែតស្ថិតេនៅ
ក្នុងែកវសុីឡាំងមួយ ជាមួយ ្រទនិច
វិនាទី។ ពួកេគហាក់ដូចជាមិនបាន
ចាប់អារម្មណ៍ពី ពីស្តុងែដលេដើរេដោយ
កម្លាំងទឹក ែដលនឹងកំពុងែតទម្លាក់ខ្លួន
មកេលើពួកេគេឡើយ។

្រទនិចវិនាទីបានពន្យល់ថា៖ « �����
����������� ែដលដំេណើរការ
តាមរយៈការេ្របើ្របាស់បារតនិងស្ពឺ។

េហនរី
បាននិយាយថា៖ «គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
ណាស់ ...ប៉ុែន្ត..្របយ័ត្ន!..»
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្រតឹមែតមួយវិនាទី មុនេពលែដលពួកេគ
្រតូវបានកំេទចេដោយពីស្តុង . . .

វឹប!..
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រំេពចេនោះ េហនរី ្រសាប់ែតកំពុងេដើរេលើ
ៃផ្ទរដិបរដុប។ េគេមើលេទៅេ្រកោមេឃើញ
ស្ពឺយក្សពីរកំពុងេដើរយឺត ៗ េនៅពីេ្រកោម
គាត់។ េគក៏សួរេទៅ្រទនិចវិនាទីថា៖ «េតើ
េពលេនះេយើងកំពុងេនៅកែន្លងណា?»
«េយើងកំពុងស្ថិតេនៅក្នុង បិក ែបន
ែដលជាអគារនាឡិកាដ៏ល្បីល្បាញ
បំផុតេនៅេលើពិភពេលោក។»
េហនរី បានេលោតរំលងេលង
យ៉ាងសប្បាយ េលើស្ពឺរហូតដល់
ែខ្សែស្បកេជើងរបស់េគជាប់នឹងេធ្មញ
របស់ស្ពឺ។
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េហនរី បានទាញក្រន្តាក់ែខ្សែស្បកេជើង
របស់េគេចញ ប៉ុែន្តេគមិនអាចយកវា
េចញពីស្ពឺេនោះបានេឡើយ។ េពលេនោះ
េប៉ោលដ៏ធំមួយកំពុងែតេយោលេបោះពួយ
េឆ្ពោះមកកាន់ពួកេគ។

េ្រកៅពីសំេឡងតឹកៗរបស់នាឡិកា
ធំ ្រទនិចវិនាទីបានែ្រសកេឡើង៖
«្របញាប់េដោះែស្បកេជើងឯងេចញេទៅ!
េយើងគ្មានេពលេទៀតេនោះេទ!..»

្រតឹមែតមួយវិនាទី មុនេពលែដលេប៉ោល
េនោះេយោលមកបុកពួកេគ ្រទនិចវិនាទី
បានទាញ េហនរី េទៅរកទីែដលមាន
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សុវត្ថិភាព។
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្រតឹមែតមួយប៉្របិចែភ្នក េហនរី ក៏ភ្ញាក់
ដឹងខ្លួនេនៅក្នុងបន្ទប់របស់េគវិញ យ៉ាង
មានសុវត្ថិភាព។

េហនរី េពោលេដោយភ្ញាក់េផ្អើល៖
«អស្ចារ្យ!..����������������
���� ្រគប់យ៉ាងពិតជាអាចខុសែប្លក
ពីគ្នា្រតឹមែតមួយវិនាទី ... េហើយវា
ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ ែដលខ្ញុំអាច
រាប់្រគប់វិនាទីជាមួយនាឡិកាដ៏សាមញ្ញ
មួយេនះ។ ខ្ញុំគិតថា វាដល់េពលែដល
្រទនិចវិនាទីេនះ ្រតូវ្រតលប់េទៅកែន្លង
េដើមវិញេហើយ។
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្រពឹកេនោះ មានព័ត៌មានមួយេនៅេលើ
កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្តីអំពី បិក ែបន
ែដលជាប៉មនាឡិកា ែដលជាកែន្លង
ែដល េហនរី បានបាត់ែស្បកេជើងរបស់
េគ។ ក្នុងរយៈេពល ១៥៨ឆ្នាំេនះ េនះ
ជាេលើកដំបូងបង្អស់ែដលប៉មនាឡិកា
ឈប់វិល។
េហនរី េស្ទើរែតមិនេជឿ។ េតើវាជាការពិត
ែដរេទ? េតើែស្បកេជើងរបស់េគ ពិតជា
េកៀបជាប់ក្នុងបិក ែបនេនោះែមនេទ?

មានែតេពលេវលាេទ ែដលអាចបញ្ជាក់
បាន . . . ឬ ្របែហលជា្រទនិចវិនាទី
េទើបអាចដឹង!!
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