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និពនធដោយៈ ដ ៉ៅ  ចានរ់ស្មី 
 

 

 សំ្ដេងដលេងហ្សាស្លានដ់េញពីម៉ៅ សីុ្នបំពងសំ្ដេងយ៉ៅ ងពិដ ោះរណ្តំ  ងំដពញក្នុង
ហាងកាដហ្សេតូេពណ៌្ដ ឿងទំុ  ដរៀបេំដោយបងអួេធំៗ និងជញ្ជ ងំបបប េំណាស់្ ជាក្បនេង
បែ ខំុ្ដធេើការ បតអារម្មណ៍្បបរជាឯកាេបម្េក្ ដ្រោះតុដៅអី បែ ធ្លេ បប់តមនម្នុស្សអ អូរ
អងគុយជបជក្គ្នន ដ ង ប្បជាទដទស្អអ ត ្របយ់៉ៅ ង ដៅទីដនោះហាក្ដ់ស្ងៀម្្ទឹង នឹងថ្ក ់ែូេ
ជាពិលពដលាក្ទងំមូ្ ្តូវបានបញ្ឈប ់ ប ងវ ិដៅមុ្ខតដៅដទៀត។ ដហ្សើយក្ម៏្និែឹងថា
ដព ណាដទើប្របយ់៉ៅ ង្ត ប ់ ម្ក្ែំដណ្ើ រការែូេធម្មតាវញិបែរ។ ដព ដនោះដលេងពិដ ោះ
យ៉ៅ ងណា ក្ស៏្អត បប់ ង ែឹងថាពិដ ោះ ដ្រោះអេបីែ ខំុ្ស្អត បឮ់ រឺមនបតសំ្ដេងងឺតង៉ៅតៗ 
ដេញពី្បោប ់ ជូតស្មអ តឥែឋបែ ខំុ្កំ្ពុងរុញដៅរុញម្ក្ទងំភាពធុញ្ទនប់ត
ប៉ៅុដណាណ ោះ។  

 

“ដតើដយើងអាេ្ស្ឡាញ់ម្នុស្សមន ក្ ់ ដោយម្និធ្លេ បដ់ ើញមុ្ខដរដស្អោះបែរដទ?” 

បញ្ា  ម្តិតរមួ្ការងាររបស់្ខំុ្សួ្រដេើង ែូេជាកាតេ់ងាេ ក្ក់ារបបណ្ត តអារម្មណ៍្បែ ក្ពុំង
ដហាោះដហ្សើរដៅឆ្ងង យរបស់្ខំុ្ឱ្យ្ត បម់្ក្វញិ។  

 “អតអី់សួ្របម្នដទ?” ខំុ្ជូតឥែឋក្នុងហាងកាដហ្សេបដណ្តើ រ តបដៅវញិទងំមុ្ខ ដស្មើបេ
ស្។  

 បញ្ា ដោេស្អម បនតិេ “អតអី់សួ្របម្នហ្សនឹង! មម្ង៉ៗៅ អងគុយដម្ើ បតមុ្ខគ្នន  ដៅវញិដៅ
ម្ក្ េងដ់្ស្តស្ស្អេ បដ់ៅដហ្សើយ!” បញ្ា និយយទងំបអអក្ខនងនឹងដៅអី ដងើយដម្ើ ពិោន 
មុ្ននឹងសួ្របនត “េុោះឯងរិតថាអាេដទ?”  

“ម្និអាេដទ!” ខំុ្តបខេីៗ រេួក្ង៏ាក្ម្ក្ជូតឥែឋបនតដទៀត។ និយយម្និទន ់ អុតពី
មត់្ ស្ួ ប ួអង ្ស្ដម អេមី្យ៉ៅងក្រ៏តក់ាតមុ់្ខែូេជាពយុោះស្ងឃ  ដហ្សើយ ក្ែួ៏ រម្ ួបី



បនួ្ត បដ់ៅេំដរោះមុ្ខខំុ្ បុក្តុ បុក្ដៅអីដពញហាង។ ម្យួស្នុ្ោះ ដទើបខួរក្ា ចាបដ់អតើ
ម្ែំដណ្ើ រការដេើងវញិ ដទើបែឹងថារបស់្ម្ញិដនោះ រឺជា ម្នុស្ស!  

នារមីឌតូេ ស្ក្រ់ញួ រក្ប់វ ៉ៅនតាម្្៉ៅ៉ូបស្ ុម្មូ្  បថ្ម្ទងំរក្ម់៉ៅ ស្ការររ ជិតមុ្ខ 
ដទើបខំុ្អាេដម្ើ ដ ើញ្តឹម្បតបក្វបលនក្តូេៗរបស់្នាង ដៅពីដ្កាម្ ក្ញ្ចក្ស់្ថាេ បត
ប៉ៅុដណាណ ោះ។  

្សី្តូេ្បោបដ់ងើបឈរដេើងយ៉ៅ ងរហ័្សស្ ែូេជាគ្នម នដរឿងអេដីក្ើតដេើង ដស្អោះអីុេឹ
ង។ ការពិតនាងរអិ ែួ នឹងទឹក្បែ ខំុ្កំ្ពុងជូតឥែឋហ្សនឹងឯង។  

“សំុ្ដទស្!” ខំុ្និយយទងំខិតដៅជិតនាង ប្ក្ងនាង្តូវការជំនួយ បត នាងបបរជា
ស្្ុោះថ្យដេញយ៉ៅ ងឆ្ងង យ េមង យ្បបហ្ស ម្យួបម្៉្ៅ ត ដទើបដ ើក្ ្ក្ោស្ណូ្តម្យួដេើង 
បែ ខំុ្្បឹងអានទំ បំតោេថ់ា៖ 

 

“អា ់ម្៉ៅុនឡាដត ស្ករតិេ កាដហ្សេដ្េើន ទឹក្ក្ក្ មម្”  

 

ែឹងថាខំុ្អានេបដ់ហ្សើយ ្សី្តូេក្ោ៏ក្ែ់បអីុណុ្ក្ម្យួ េុោះដៅដ ើតុបក្ែរ មែ។ វាជា
ែបទឹក្បែ ដ្ស្អបពីដឈើដតាន ត ្ពម្ទងំមនឆ្ងេ ក្ដ់ ម្ ោះដៅដ ើ ដនាោះថា “ដទពព”ី បែ វា
្បបហ្ស ជាដ ម្ ោះរបស់្នាង។  

“បាទ!” ខំុ្ងក្ក់្ា តបវញិ ទងំដៅញញឹម្អស់្សំ្ដណ្ើ េនឹងកាយវកិារ បបេក្ៗ
របស់្នាងដៅដេើយ រេួ្ស្វាែបដនាោះ ដែើរដៅឆុងកាដហ្សេតាម្ការក្ម្ម៉ៅង ់ បែ នាងដរៀប ប់
្របយ់៉ៅ ង មុ្ននឹងហុ្សេែបអីុណុ្ក្ោក្ក់ាដហ្សេដនាោះ្ត ប ់ ដៅនាងវញិ ជាម្យួណូ្តម្យួ
ឃ្លេ បែ ខំុ្ស្រដស្រដៅដ ើែបទឹក្ដនាោះថា៖ 

 

“ស្ងឃឹម្ថាេដងកោះមិ្នអីដៅេុោះ! រកី្ យមថ្ងេុងស្បាត ហ៍្ស! :) ”  

 

 ្គ្ននប់តបានែបែ ់មែ នាងហុ្សេ ុយម្ក្ រេួក្រ៏តវ់ងឹសឹ្ងបតបុក្ទេ រ! ម្ក្ក្រ៏ត ់ដៅ
វញិក្រ៏ត ់រហូ្សតខំុ្ក្ម៏្និយ ់បែរថា នាង្បោបដ់ៅណាដៅ?  



នាង្តឹម្បតជាដល្ៀវែំបូងដៅក្នុងមថ្ងដនោះដទ បតក្ជ៏ាម្នុស្សែំបូងបែ ដធេើឱ្យ ខំុ្ញញឹ
ម្បាន ក្នុងរយៈដព ប៉ៅុនាម នបខក្នេងម្ក្! បត… ខំុ្អាេេួបនាងដទៀត បែរដទ? 

រិតែ ់េំនុេដនោះ ខំុ្្ស្អបប់តមនអារម្មណ៍្បបេក្! បបេក្្តងថ់ា ខំុ្បបរជាបន ់ សំុ្ឱ្យ
បស្អក្ឆ្ងបម់្ក្ែ ់ ប្ក្ងដលាអាេេួបនាងម្តងដទៀត!  

្ពឹក្ដនោះខំុ្ភ្ាក្ត់ាងំពី្ព ឹម្ ជាម្យួនឹងក្តីស្ងឃមឹ្ ដទោះបីជាម្និ្បាក្ែេិតត ថា 
ស្អន មែឆុងកាដហ្សេរបស់្ខំុ្្តូវេិតតនាងឬអតក់្ដ៏ោយ!  

កំ្ពុងបតអងគុយរិតបវងឆ្ងង យ ែបដតាន តក្៏្ តូវបានោក្េុ់ោះដៅបក្ែរមែខំុ្្ពម្ ជាម្យួ
្ក្ោស្ណូ្តពណ៌្ដ ឿងបែ បិទដៅដ ើដនាោះ ស្រដស្រថា៖ 

 

“សំុ្កាដហ្សេែូេពីម្ស ិម្ញិ! ដហ្សើយក្អ៏ររុណ្! េដងកោះម្និទនប់ាក្ដ់ទ ដៅរស់្ែូេធម្ម
តា!”  

 

ម្និទនដ់ងើយដម្ើ មុ្ខមច ស់្ែប ក្ែឹ៏ងដៅដហ្សើយថា ជានរណាដរ! ដ ើញ ណូ្តដនោះ
ភាេ ម្ ខំុ្ក្ញ៏ញឹម្បិទមតម់្និជិត តែតិក្តីស្ងឃមឹ្ពិតជាបានស្ដ្ម្េបម្ន! បតខំុ្ម្និែឹងថារួរ
ដឆេើយតបបបបណាដទើប អដទ ដ្រោះនាងឈរម្យួបម្៉្ៅ តពីខំុ្ ឯដណាោះ។ េុងដ្កាយខំុ្ក្ស៏្រ
ដស្រដ ើណូ្តថ្មី្ត បដ់ៅនាងវញិថា៖ 

 

“កាដហ្សេដនោះ្ហ្សេី! ដែើម្ែសី្ងការឈចឺាបពី់ម្ស ិម្ញិ!”  

 

ដ ើញស្អរដនោះរេួ ខំុ្ែឹងថានាងញញឹម្ ដ្រោះបក្វបលនក្មូ្ ៗរបស់្នាង ប្បជា ង
្ស្ៈ  “  ិិ” យ៉ៅ ងេាស់្្ក្បេត។ 

 

“អររុណ្!” និយយរេួ នាងក្រ៏តវ់ងឹដេញពីក្នុងហាង ដធេើឱ្យខំុ្ញញឹម្តាម្  បដ់ម៉ៅ ង
ម្និទនឈ់ប។់ ្គ្ននប់តប៉ៅុណ្ណឹ ងដស្អោះ អាេដធេើឱ្យខំុ្ស្បាយេិតត ែ ់ម្េុិឹង? 

ភាេ ម្ដនាោះ សំ្នួររបស់្បញ្ា ក្អុ៏ស្ដេើងក្នុងខួរក្ា របស់្ខំុ្ម្តងដទៀត… 

“ដតើដយើងអាេ្ស្ឡាញ់ម្នុស្សមន ក្ ់ដោយមិ្នធ្លេ បដ់ ើញមុ្ខដរដស្អោះ បែរដទ?”  



ខំុ្ចាបដ់អតើម្ បរក្នឹងេដម្េើយបែ ខំុ្បានដឆេើយកា ពីម្ស ិម្ញិ ដ្រោះការពិត… 
ដយើង្បបហ្ស ជាអាេ្ស្ឡាញ់ម្នុស្សមន ក្ប់ាន ដោយម្និធ្លេ ប ់ ដ ើញមុ្ខដរដេើយ 
ដហ្សើយដនោះ្បបហ្ស ជាេំនុេចាបដ់អតើម្មនក្តី្ស្លាញ់ម្យួ ដនាោះ ដ្រោះក្នុងម្យួប៉្ៅ ពិេបលនក្
វតតមន្សី្តូេមន ក្ប់ែ ខំុ្ម្និធ្លេ បដ់ ើញមុ្ខ កាេ យជាពនេឺែ៏្ ស្ស់្ស្អអ តក្នុងជីវតិែអ៏ាបអ់រួ
របស់្ខំុ្។ នាងកាេ យជាមូ្ ដហ្សតុ បែ ខំុ្េងដ់ងើបពី្ពឹក្ម្ក្ដធេើការដៅហាងកាដហ្សេ។ ជា
មូ្ ដហ្សតុបែ ដធេើឱ្យខំុ្ ស្អត បដ់លេងហ្សាស្ក្នុងហាងពិដ ោះជាងមុ្ន។ ជាមូ្ ដហ្សតុបែ ដធេើ
ឱ្យខំុ្ញញឹម្បាន   ់ដព បែ អានណូ្តដៅដ ើែបទឹក្របស់្នាង។  

មថ្ងេន្័ដនោះដលេៀងធ្លេ ក្យ់៉ៅ ងរណ្តំ  ជ្ញ្ជ ំតាងំពី្ពឹក្រហូ្សតែ ់លាង េ។ ហាង កាដហ្សេក្៏
ស្អង ត់្ ជាបមនបតខំុ្ពីរនាក្ប់ញ្ា បតប៉ៅុដណាណ ោះ។ ខំុ្បាន្តឹម្បតស្ម្េងឹ ដម្ើ ដៅមតទ់េ រ
ហាង ទងំអន្ោះស្អរដៅក្នុងេិតត តែតិម្យួមថ្ងដនោះម្និដ ើញ ្សី្តូេដទពពមី្ក្ទីដនោះដែើម្ែខីចប់
កាដហ្សេែូេជា  ់ែងដទ។ វនិាទីដនោះដធេើឱ្យខំុ្ ភ្ាក្ថ់ា ការពិតខំុ្ម្និបម្នេង់្ តឹម្បតអានណូ្
តដ ើែបទឹក្របស់្នាងដទ ប៉ៅុបនតខំុ្ េងជួ់បនាង! ដហ្សើយម្និបម្នជួបក្នុងនាម្ជាអនក្ឆុងកាដហ្សេ
និងអនក្ទិញកាដហ្សេ ដនាោះបែរ! បតជាការជួបបែ ្ជា ដ្ៅជាងដនាោះ! រួរឱ្យស្អត យបែ ខំុ្
ម្និបាន សួ្រនាងឱ្យេាស់្! ថានាងជានរណា? ដធេើការដៅឯណា? ដហ្សើយបែ សំ្ខាន ់មន
ស្ងារដហ្សើយឬដៅ?  

 ឱ្កាស្ម្និដេោះបតមនដ្េើនែងដទក្នុងម្យួជីវតិ ែូដេនោះដបើវាស្នាចារឱ្យ ខំុ្បានជួប
នាងម្តងដទៀតបម្ន ខំុ្្តូវបតសំុ្នាងណាតជ់ាអេូវការណ៍្! ដបើខំុ្ម្និដកាត ប ឱ្កាស្ដៅដព 
ដនោះ ដតើដព ណា? ដបើរងច់ាែំ ់ដព បែ ស្ភាពការណ៍្ ្ត បដ់ៅ្ប្ក្តី ដតើខំុ្្តូវរង់
ចាបំ៉ៅុនាម នឆ្ងន ដំទៀតដៅ? ដបើខំុ្ម្និដរៀនរស់្ដៅក្នុង មថ្ងដនោះឱ្យបាន អ វា្បបហ្ស ជាគ្នម នមថ្ង
បែ  អដនាោះដទ! 

“្តូវដហ្សើយ!” ខំុ្ប្ស្ក្ខាេ ងំៗបតមន ក្ឯ់ង ដធេើឱ្យបញ្ា បែ ឈរបក្ែរដនោះ ភ្ាក្់្ ក្ោ
ង។  

 “្តូវស្អី?” បញ្ា សួ្រទងំម្ុខឆង ់។ 

 “គ្នម នស្អីដទ!” ខំុ្តបរេួក្៏្ បោបដ់ែើរដេញពីបញ្ា យ៉ៅ ងដ ឿន។  

 



្ពឹក្មថ្ងអងាគ រ្នេូ ម្ក្ែ ់។ ដហ្សើយវតតមន្សី្តូេមច ស់្ែបដតាន តក្ ៏ អុស្
ដេើងក្នុងហាងកាដហ្សេម្តងដទៀតែូេការរពឹំងទុក្។ បតដ ើក្ដនោះ វាខុស្ពី  ់ ែង ដព 
បែ បក្វបលនក្ដយើងទងំពីរនាក្់្ បស្ពេគ្នន  ក្ណាត  ទីធ្លេ ហាងកាដហ្សេ ែស៏្ងបស់្អង ត ់វាដធេើឱ្យ
ខំុ្អាេស្អត បឮ់សំ្ដេងដបោះែូងខេួនឯងបែ កំ្ពុងដលាតោប ់តដនថើន  បប់ាតសំ់្ដេងដលេង
ហ្សាស្បែ ដយើងចាក្ដ់ៅក្នុងហាងអស់្រ ីង។ ម្និរងច់ាែំ ់ដព បែ នាងហុ្សេែប
ទឹក្ម្ក្ដទៀតដទ ខំុ្ដ ើក្្ក្ោស្ណូ្ត បែ ខំុ្ស្រដស្រទុក្រេួដនាោះដេើងយ៉ៅ ងខពស់្ ទងំដបោះ
ែូងដលាតោបដ់ស្្ើរបតបុក្ ធ្លេ យដេញពី្ទូងដៅដហ្សើយ ្ស្បដព បែ រងច់ាេំដម្េើយ ថា
នាងនឹងដឆេើយយ៉ៅ ង ណា េំដរោះសំ្នួរបែ ខំុ្បានស្រដស្រដ ើដនាោះថា៖  

 

“If you are single, would you go on a mask date with me?”  
 

ខំុ្ឈររងច់ាេំដម្េើយទងំគ្នងំែូេជារូបេមេ ក្ ់ បតដម្ើ ដៅនាងហាក្ែូ់េជា ភាងំ
ជាងខំុ្ដៅដទៀត ដ្រោះដព ដនោះ បនតិេក្ន៏ាងម្និក្ដ្ម្ើក្បែរ។ បតវាម្និែូេជា ការរិតទុក្
ដស្អោះ នាងម្និ្តឹម្បតម្និដឆេើយដទ បថ្ម្ទងំរតដ់េញវងឹ ដហ្សើយក្ប៏ាត ់្ស្ដម ឈងឹបតម្ត
ង។ ខំុ្ក្ឈ៏រស្ម្េងឹដម្ើ ដៅមតទ់េ រ ទងំអស់្ស្ងឃមឹ្ បតក្ ៏្បឹងញញឹម្ដ ើក្ទឹក្េិតតខេួន
ឯងដៅថា គ្នម នអនក្ណាឆកួតែូេខំុ្ សំុ្ណាតជួ់បគ្នន  កំ្េុងដព កូ្វែីយ៉ៅ ងដនោះដទ! នាងម្និ
្ពម្ រឺ្តឹម្្តូវដហ្សើយ! ដណ្ហើ យេុោះ… យ៉ៅ ងដហាេណាស់្ខំុ្បានស្អក្ ែងរេួដហ្សើយ! 
េដម្េើយយ៉ៅ ងដម្៉ៅេដនាោះម្និ សំ្ខានដ់ទ! ជួនកា វាអាេជានាងមនស្ងាររេួដៅដហ្សើយ! ឬ
ម្យួនាងអាេម្និ ចាបអ់ារម្មណ៍្នឹងខំុ្ក្ថ៏ាបានបែរ!  

ម្យួស្នុ្ោះ្ស្អបប់តទេ រហាង្តូវបានដបើក្ដេើងម្តងដទៀត ជាម្យួ ងកាយ តូេដស្តើ
ង របស់្នារសី្ក្រ់ញួ រក្ប់វ ៉ៅនតាម្្៉ៅ៉ូបបែ ដទើបបតរតដ់េញដៅមុ្នដនោះបនតិេ ដធេើឱ្យខំុ្ភាងំ 
ដបើក្បលនក្្ក្េង។់  

នាងដលេេអីបម្នដទ?  

ប្មុ្ងហារមតសួ់្រ បតរបស់្ម្យ៉ៅងដធេើឱ្យខំុ្បិទមតដ់ៅវញិយ៉ៅ ងរហ័្សស្ ដ្រោះបត្តូវ
ដ្បើបលនក្អានរក្យម្យួម៉ៅ ត ់ បែ នាងស្រដស្រដ ើណូ្តតូេម្យួ ខាេ េថាដបើអានវាខុស្ 
េាស់្ជាវរីវរម្និខាន ប៉ៅុបនតខំុ្អានដ្េើនែងដហ្សើយ េដម្េើយ រឺែបែ ៖ 



 

“YES” 

 

នាងយ ់្ពម្ណាតជួ់បទងំរក្ម់៉ៅ ស្ជាម្យួខំុ្ដហ្សើយ!! 
ដព ដនោះពួក្ដយើងឈរទ ់មុ្ខគ្នន ក្នុងរយៈេមង យ្បបហ្ស ម្យួបម្៉្ៅ ត ដោយម្និ

និយយអេទីងំអស់្ ទុក្ឱ្យេដ្ម្ៀងហ្សាស្របស់្ដលាក្តា សីុ្ន សីុ្ស្អមុ្ត ក្នុងហាងកាដហ្សេ
បរយិយ ៉ៅយ ៉ៅ បពី់អារម្មណ៍្ទងំប៉ៅុនាម នជំនួស្ដយើង ដៅេុោះ ដ្រោះវា្រប់្ គ្ននដ់ែើម្ែី
បងាហ ញថា ខំុ្រដំលើបេិតតយ៉ៅ ងណាដៅដព ដនោះ។  

 

េប ់

 

 

Asian Literature Project "YOMU" ©Japan Foundation 
 

 


