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រ៉ាណាចូលចិត្តតាមដានេរឿងរ៉ាវ
អាថ៌កំបាំងណាស់ ទាំងេរឿងេនៅសាលា
និងជាពិេសសេពលែដលនាងេលង
ជាមួយមិត្តភក្តិេនៅខាងេ្រកៅ។ ប៉ុែន្ត
ម្តាយរបស់រ៉ាណាចង់ឱ្យនាងែស្វងយល់
ពីេរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងែតេនៅក្នុងថ្នាក់េរៀន
ប៉ុេណ្ណោះ េ្រពោះវាមិនេធ្វើឱ្យ្របឡាក់
សំពត់អាវរបស់នាង។
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«រ៉ាណាកូន! មកញុាំបាយ!» ម្តាយរ៉ា
ណា ែ្រសកេហៅនាងពីក្នុងផ្ទះ។
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េនៅេពលរ៉ាណាកំពុងេដើរចូលក្នុងផ្ទះ
នាងស្តាប់ឮសំេឡង្រស្តីម្នាក់េចញពី
ក្នុងទូរទស្សន៍។ «េនះជាព័ត៌មានទាន់
េហតុការណ!៍ េនៅមុនេនះបន្តិច មាន
ករណីេចោរកម្មមួយេទៀតេហើយ ែដល
បានេកើតេឡើងក្នុងផ្សារមួយែដល
ស្ថិតេនៅជាយ្រកុង។ អ្នកទិញ និង
អ្នកលក់ ្រតូវមានការ្របុង្របយ័ត្នបែន្ថម
េទៀតចំេពោះសម្ភារៈរបស់ខ្លួន។»
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រ៉ាណាសួរម្តាយថា៖ «ម៉ាក!់ េតើមីងម្នាក់
ែដលេនៅក្នុងទូរទស្សន៍េនោះ អាចដឹង
ព័ត៌មានែដលេកើតេឡើងេនៅផ្សារេដោយ
រេបៀបណា?» ម្តាយរ៉ាណាេឆ្លើយថា៖
«គាត់គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាន។ ការងារ
របស់គាត់ គឺ្រតូវែស្វងរក និងសួរនាំ
េរឿងរ៉ាវពី្របភពេផ្សងគ្នាេដើម្បី្របមូល
ព័ត៌មាន ថតរូបភាព និងវីេដអូឱ្យបាន
េ្រចើន រួចែចករំែលកព័ត៌មានពិតដល់
ពួកេយើង។» រ៉ាណាសួរបែន្ថមថា៖
«ស្តាប់េទៅ វាដូចគ្នានឹងការេដោះ្រសាយ
េរឿងអាថ៌កំបាំងែដរ េតើែមនេទម៉ាក?់»
«ែមនេហើយ។ ម៉ាក់មានរបស់មួយឱ្យ
កូនេមើល។»
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ម្តាយរ៉ាណាទាញ្របអប់មួយេចញពី
ទូេខោអាវ។ «េនះជាម៉ាសុីនថត
របស់េលោកតាកូន។ គាត់ធ្លាប់ជា
អ្នកសារព័ត៌មានរូបថត េហើយគាត់
ចូលចិត្តេ្របើរូបថតេដើម្បីេរៀបរាប់ពី
ដំេណើរេរឿងេផ្សងៗ។» «េលោកតាធ្លាប់
មាន្របសាសន៍ថា អ្នកសារព័ត៌មាន្រតូវ
ចងចាំបីចំនុចសំខាន់គឺ ែតងែតចង់ដឹង
និងចង់ឮ ផ្តល់ព័ត៌មានពិត និងសួរនាំ
ព័ត៌មានពី្របភពេផ្សងគ្នា។ គាត់ែតងែត
ចង់ឱ្យម៉ាសុីនថតេនះមកកូន េដើម្បីឱ្យ
កូនអាច្របាប់ពីេរឿងរ៉ាវេផ្សងៗដូចគាត់
ែដរ។»
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េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ រ៉ាណាយកម៉ាសុីនថត
េនោះេដើរេទៅផ្សារេនៅែក្បរផ្ទះ។ នាង
េឃើញហ្វូងមនុស្សឈរជុំវិញអ្នកលក់
បែន្លតាមរេទះម្នាក់ ែដលមានទឹកមុខ
េ្រកៀម្រកំ។ នាងសួរថា៖ «េតើពូមានេរឿង
អ?ី» ពូអ្នកលក់េឆ្លើយថា៖ «ខ្ញុំបាន
រុញរេទះលក់បែន្លរបស់ខ្ញុំេទៅផ្សារ
កាលពី្រពឹកមិញ េហើយេនៅតាមផ្លូវ
ខ្ញុំក៏ឈប់ទិញរបស់ញុាំ។ ប៉ុែន្តេពល
្រតឡប់មកវិញ រេទះក៏បាត់ ៃថ្ងេនះខ្ញុំ
យកែផ្លេឃ្លោកមកលក់ផង។»
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រ៉ាណាលាន់មាត់ថា៖ «សាច់េរឿងេនះ
អាចជាព័ត៌មានមួយ!» នាងក៏បន្តសួរ
ថា៖ «េតើខ្ញុំអាចជួយពូរករេទះេនោះ
មកវិញបានេទ? េតើរេទះេនោះមាន
រូបរាងែបបេម៉ច?» «អរគុណេហើយ
ក្មួយ! វាជារេទះេឈើចាស់ ពណ៌េត្នោត
និងមានែផ្លេឃ្លោកេពញ។»
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រ៉ាណានឹកេឃើញនូវការែណនាំរបស់
ជីតានាង អំពីរេបៀបរបបក្នុងការ
ជជីកសួររកព័ត៌មាន។ រ៉ាណាក៏សួរ
អ្នកលក់ម្នាក់ថាេតើគាត់បានេឃើញ
រេទះេនោះែដរឬេទ។ មីងេនោះតបវិញ
ថា៖ «អត់េឃើញេទ ប៉ុែន្តខ្ញុំេឃើញមាន
ែផ្លេឃ្លោក្រជុះេលើដីេនៅម្តុំេនោះ។» រ៉ា
ណានិយាយអរគុណ រួចថតរូបដានែផ្ល
េឃ្លោកេនោះ។



11

េនៅេពលេដើរតាមដានែផ្លេឃ្លោក រ៉ាណា
បានេឃើញប៉ូលីស្រសីម្នាក់ េហើយបាន
សួរថា េតើគាត់បានេឃើញរេទះរុញមួយ
ែដរឬេទ។ ប៉ូលីសក៏េឆ្លើយតបភ្លាមថា៖
«េឃើញ! ខ្ញុំេឃើញរេទះរុញមួយ។ វា
មានពណ៌េខៀវ និងដឹកសុទ្ធែតែផ្លស្វាយ
េពញ!»



12

រ៉ាណារំេភើបចិត្តណាស់ែដលទទួល
បានត្រមុយមួយេទៀត។ នាងគិតថា
នាងនឹងយកព័ត៌មានេទៅ្របាប់ម្ចាស់
រេទះរុញេនោះ ប៉ុែន្តេ្រកោយមក នាង
នឹកេឃើញការែណនាំរបស់ជីតាថា «្រតូវ
ផ្តល់ព័ត៌មានពិត»។ រ៉ាណាបង្ហាញ
រូបថតដានែផ្លេឃ្លោក េហើយនិយាយថា៖
«រេទះែដលខ្ញុំកំពុងរក ជារេទះេឈើដឹក
បែន្ល និងមានពណ៌េត្នោត។»
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«អ!ូ វា្របែហលជារេទះមួយេផ្សងេទៀត
េទ។ ខ្ញុំបានេឃើញេក្មងពីរនាក់កំពុង
េលងេលោតអន្ទាក់េនៅជិតរេទះដឹក
េឃ្លោកមួយេនៅឯចុងផ្សារឯនុះ។» ប៉ូលី
សនិយាយេដោយចង្អុលេទៅចុងផ្សារ។
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រ៉ាណាេហៀបនឹងសួរសំណួរបែន្ថមេទៀត
្រសាប់ែតនាងេឃើញេក្មងពីរនាក់រត់
េដញគ្នា។ នាងក៏ចាប់េផ្តើមថតរូបេក្មង
ទាំងពីរនាក់េនោះ េហើយនិយាយថា៖
«្របាកដជាេក្មងទាំងពីរេនោះេហើយ។»
បន្ទាប់មក នាងក៏េដើរេទៅតាមេក្មង
ទាំងពីរនាក់េនោះ។
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េនៅេពលែដលនាងកំពុងេដើរតាម
ពីេ្រកោយេក្មងទាំងពីរនាក់េនោះ
្រសាប់ែតបាត់្រសេមោលពួកេគ
េនៅក្នុងចំេណោមតូបលក់ដូរជាេ្រចើន។
ប៉ុែន្តេ្រកោយមក នាងបានេឃើញ
េក្មង្របុសម្នាក់វិញកំពុងរត់ចុះេឡើងេនៅ
ម្តុំេនោះ។
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នាងក៏ែ្រសកសួរថា៖ «េអ! ខ្ញុំកំពុង
ព្យាយាមេដោះ្រសាយេរឿងអាថ៌កំបាំង
មួយ។ េតើឯងអាចជួយខ្ញុំបានែដរ
ឬេទ?» េក្មង្របុសេនោះក៏ឈប់្រទឹង
េនៅមួយកែន្លង េហើយរ៉ាណាសួរបែន្ថម
ថា៖ «េតើឯងបានេឃើញរេទះេឈើដឹក
បែន្លមួយេនៅខាងចុងផ្សារែដរឬេទ?»
េក្មង្របុសេនោះេឆ្លើយថា៖ «េឃើញ! ខ្ញុំ
បានយករេទះេនោះេទៅេលងជាមួយមិត្ត
របស់ខ្ញុំម្នាក់េទៀត!»
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រ៉ាណា និងេក្មងម្នាក់េនោះ នាំគ្នារត់
កាត់ផ្សារេទៅកាន់កែន្លងែដលេគនិង
មិត្តភក្តិនាំគ្នាេលងកាលពី្រពឹកមិញ។
េនៅទីេនោះ ពួកេគក៏េឃើញរេទះបែន្ល
ពណ៌េត្នោតេនៅកាច់្រជុងផ្សារ។
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រ៉ាណាសម្លឹងេមើលរេទះេដោយេងឿងឆ្ងល់
រួចនិយាយថា៖ «្របាកដជារេទះេនះ
េហើយ ប៉ុែន្តេហតុអីបានជាវាមកដល់
ទីេនះបាន?»
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េក្មង្របុសេនោះពន្យល់ថា៖ «ពួកខ្ញុំ
បានេឃើញរេទះេនោះេនៅេលើផ្លូវធំេទៅ
ផ្សារ េហើយពួកខ្ញុំគិតថា វាជារេទះ
ែដលេគេបោះេចោល។ ពួកខ្ញុំចង់េលង
េលោតអន្ទាក់ែដល្រតូវមានគ្នាបីនាក់
ប៉ុែន្តេយើងមានគ្នាែតពីរនាក់។ ដូេច្នះ
េយើងក៏រុញរេទះេទៅមកកែន្លងេនះ
េហើយចងេកៅស៊ូេទៅនឹងេជើងរេទះរុញ
េដើម្បីេធ្វើជាអ្នកេលងម្នាក់េទៀត។»
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រ៉ាណាលាន់មាត់ថា៖ «ែមនេហើយ!
រេទះេនះ្របាកដជារអិលធ្លាក់ចុះពីទួល
េនៅេពលែដលពូអ្នកលក់ឈប់ស្រមាក
ញុាំបាយ។ គាត់រកវាមិនេឃើញ េ្រពោះ
ឯងរុញវាមកទីេនះ េដោយមិនដឹងថា
ម្ចាស់េគកំពុងែតតាមរក!»
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នាងបានសុំឱ្យេក្មង្របុសទាំងពីរនាក់
ជួយរុញរេទះេទៅរកពូអ្នកលក់វិញ។
ម្ចាស់រេទះេ្រតកអរណាស់ែដលបាន
រេទះ្រតឡប់មកវិញ េហើយមហាជន
ក៏រីករាយែដរ េដោយបានដឹងថា េនោះ
មិនែមនជាអំេពើេចោរកម្ម។
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រ៉ាណាពន្យល់អំពីដំេណើរេដើមទងៃនេរឿង
េនះឱ្យ្រគប់គ្នាបានដឹង េដោយបង្ហាញ
រូបភាពែដលនាងបានថត និងេរៀបរាប់
ពីអ្នកែដលនាងបានសួរនាំ។
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មនុស្សម្នាក់េនៅពីេ្រកោយរ៉ាណា
និយាយេឡើងថា៖ «េនះជាព័ត៌មានដ៏
អស្ចារ្យ!» រ៉ាណាងាកេទៅេ្រកោយ េហើយ
េឃើញអ្នកសារព័ត៌មានែដលនាងធ្លាប់
េឃើញក្នុងទូរទស្សន៍។ «ប្អូន្រសីជា
អ្នកចង់ដឹងចង់ឮ មានភាពេស្មោះ្រតង់
េហើយប្អូនបានសួរនាំព័ត៌មានពី្របភព
េផ្សងគ្នា េដើម្បីែស្វងរកការពិត។ េតើប្អូន
អាចេទៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាមួយបង
បានែដរេទ? បងចង់ឱ្យប្អូននិយាយ
េរៀបរាប់អំពីដំេណើរេរឿងេនះ េដើម្បីចាក់
ផ្សាយព័ត៌មានេនៅក្នុងយប់េនះ។»
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េនៅៃថ្ងេនោះ រ៉ាណាបានក្លាយជា
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់យ៉ាងពិត្របាកដ។
េគបានចុះផ្សាយសាច់េរឿងេនះ និង
រូបភាពែដលនាងបានថត ដាក់ក្នុង
ែផ្នកមួយៃនកម្មវិធីព័ត៌មាន ស្តីអំពី
«សហគមន៍េចះជួយយកអាសាគ្នា»។



25

មិនែតប៉ុេណ្ណោះ រ៉ាណាក៏្រតូវបានេគ
សម្ភាសផ្សាយតាមទូរទស្សន៍េទៀតផង!
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មុននឹងបញ្ចប់ការសម្ភាស រ៉ាណា
បានផ្តាំេផ្ញើថា៖ «សូមែស្វងរកព័ត៌មាន
្រគប់េពលេវលា េបើមិនដូេច្នោះេទ អ្នក
នឹងមិនដឹងពីអ្វីែដលកំពុងេកើតេឡើង
ជុំវិញខ្លួនអ្នកេឡើយ!»
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