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សុភីជាឃ្មុំមានែភ្នកធំៗជាងេគ។ នាង
អាចេមើលបានឆ្ងាយយ៉ាងច្បាស់។
ស្លាបនាងខ្លីៗ ែតនាងអាចេហើរេលឿន
ជាងេគ។ សុភីែតងែតេហើរេទៅេ្រកបយក
ទឹកដមផ្កាមុនេគជានិច្ច។ ៃថ្ងេនះនាង
េហើរេចញេទៅេ្រកៅដូចសព្វមួយដង។
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សុភី េហើរមកដល់សួនផ្កាែក្បរមាត់ទឹក។
នាងទំេលើផ្កាមួយធំជាងេគ។ នាងក៏រអ៊ូ
ថា ”េហតុអ្វីពួកេគេហើរយឺតេម្ល៉ះ? ខ្ញុំ
មកដល់យូរេហើយ។” ក្លិនផ្កាដ៏្រកអូប
េធ្វើឲ្យនាងរំេភើបចិត្ត។ នាងបិទែភ្នក
បេណ្ដើរ េលោតរាំចុះេឡើងបេណ្ដើរ ”អ្ហា!
្រកអូបណាស់។”
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េ្រកោយមកហ្វូងឃ្មុំទាំងអស់ក៏មកដល់។
ពួកេគនាំគ្នាេហើរជា្រកុមេទៅរកផ្កាក្នុង
សួនេនះ។ ឃ្មុំក្បាលធំមួយក៏េហើរមក
ែក្បរសុភីរួចសួរថា ”សុភី េម៉ចក៏ឯងមិន
េហើរជាមួយេយើង?”សុភីក៏េសើចចំអក
ថា ”ពួកឯងយឺតណាស់ គួរែតេរៀន
េហើរឲ្យដូចខ្ញុំ។”ឃ្មុំក្បាលធំអន់ចិត្តក៏
េហើរេចញេទៅរកឃ្មុំដៃទ។
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សុភីេហើរេឡើងខ្ពស់េហើយនិយាយ
ថា ”ចាំេមើល៍ ខ្ញុំនឹង្របមូលទឹកដមឲ្យ
េ្រចើនជាងេគ!” ថារួចនាងក៏េហើរចុះមក
ដេណ្ដើមទឹកដមផ្កា។ នាងេហើរ្របមូលពី
ផ្កាមួយេទៅផ្កាមួយ។ នាងមិនរវីរវល់នឹង
អ្នកដៃទេទ។ ជួនកាលសុភីភ្លក់ទឹកដម
ែដលដក់េនៅចុងេកសរផ្កា។
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្រពះអាទិត្យេរៀបលិច សំេឡងប៊ឺៗឮ
េពញសួនផ្កា។ ឃ្មុំទាំងអស់ខំស្រសាក់
ស្រសាំ្របមូលទឹកដម។ សុភីបិទឆ្នុក
បំពង់េហើយែ្រសក្របាប់ថា ”បងប្អូន!
បំពង់ខ្ញុំេពញេហើយ!”ឃ្មុំឯេទៀត
មិនរវល់នឹងនាងេឡើយ។ សុភីទំេលើ
ផ្ការំេយោលគិតថា ”ខ្ញុំគួរស្រមាកេលង
បន្តិចសិន។”
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សុភីេដកសម្លឹងៃផ្ទេមឃដ៏្រសស់
ស្អាត។ រំេពចេនោះ្រសាប់ែតនាងេឃើញ
ផ្កាពណ៌ស្វាយមួយធំចែម្លក។ នាង
រំេភើបចិត្តណាស់ក៏គិតថា ផ្កាេនះ
ច្បាស់ជាមានទឹកដមេ្រចើនែផ្អមឆ្ញាញ់
មិនខាន។ មិនបង្អង់យូរនាងក៏េហើរ
សំេដៅវាមួយរំេពច។
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សុភីេហើរតាមចេន្លោះែមកេឈើែដល
ពពាក់ពពូនគ្នា។ ែមកខ្លះេកោងចូលក្នុង
ខ្លះេទៀតេកោងេចញេ្រកៅ។ នាងេហើរ
ចូល្របេហោងស្លឹកេឈើដង្កូវសុី។
រួចនាងក៏បុកតំណក់ទឹកែដលជាប់
េនៅចុងស្លឹកេឈើ។ ’ហាហា ពិតជា
្រតជាក់្រសួលែមន!’
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រំេពចេនោះសុភីក៏បង្អង់េល្បឿន។ នាង
េឃើញសត្វមួយគួរឲ្យខ្លាចកំពុងេនៅ
េលើសំណាញ់មុខនាង។ េមពីងពាង
សួរេដោយសំេឡងបង្អូសែវងៗថា
”នាងមិនែដលេឃើញពីងពាងេទឬ?”
”ពីងពាង? ខ្ញុំមិនែដលេឃើញេទ...!”
សុភី្របញាប់េឆ្លើយ។
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េមពីងពាងលួងេលោមថា ”ឯងចូល
មកេលងសំណាញ់ខ្ញុំេទ សប្បាយ
ណាស់!” េមពីងពាងរត់ចុះេឡើង
េលើសំណាញ់។ េឃើញដូេច្នះសុភី
ចង់េទៅេលងែដរ។ នាងក៏េហើរសំេដៅ
សរៃសពីងពាង។
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្រគាន់ែតដល់ភ្លាម នាងេឃើញមូស
មួយកំពុងជាប់េរើខ្លួនពុំរួច។ សុភីក៏
បង្វិលខ្លួនេគចតាម្របេឡោះសំណាញ់
យ៉ាងរហ័ស។ប៉ុែន្តេជើងម្ខាងរបស់នាង
ជាប់ស្អិតេដោយសរៃសពីងពាង។
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េមពីងពាងហាមាត់បេញ្ចញចង្កូមសំេដៅ
រកសុភី។ សុភីភ័យញាប់ញ័រយ៉ាង
ខ្លាំង។ នាង្របឹងប្រមះទទះស្លាបខ្លាំង
ៗ។ ”ខ្ញុំជាឃ្មុំេលឿនជាងេគខ្ញុំ្រតូវែត
េចញឲ្យបាន។” ពីងពាងជិតមកដល់
សុភីក៏ប្រមះេចញរួចល្មម។
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នាងេ្រតកអរណាស់ េហើយក៏េហើរ
សំេដៅផ្កាចែម្លកេនោះ។ នាងេបើកែភ្នក
ធំៗេមើលផ្កាធំចែម្លក។ ”វាស្អាតខ្លាំង
ណាស់!”នាងនិយាយ។ ថារួចនាងក៏
្របញាប់េ្រកបលម្អងផ្កាេនោះ (ពន្លឺដូច
មាស)។ ”អ្ហា!៎!! រសជាតិអីអា្រកក់េម្ល៉ះ?”
ទឹកដមផ្កា ល្វីង្រកពុលេធ្វើឲ្យនាង
វិលមុខ។ ែភ្នកធំៗរបស់នាងចាប់េផ្ដើម
្រសវាំង។
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តាមពិតវាគឺជាផ្កាពិសែដលចាប់
សត្វល្អិតជាអាហារ។ ឃ្មុំែភ្នកធំខំ
េហើរេចញពី្រសទាប់ផ្កា។ ប៉ុែន្តនាងក៏
ចាប់េផ្ដើមអស់កម្លាំង។ ស្លាបនាងក៏ទន់
ែភ្នកនាងបិទបន្តិចម្ដងៗ។ ទីបំផុតនាង
ក៏ សន្លប់បាត់ស្មារតី។
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េនៅខាងេ្រកៅៃថ្ងចាប់េផ្ដើមលិច។ ហ្វូងឃ្មុំ
្របមូលទឹកដមរួចរាល់។ ពួកេគគិតថា
សុភី្របែហលជា្រតឡប់េទៅសំបុកមុន
េហើយ។ ឃ្មុំទាំងអស់ក៏នាំគ្នាេហើរេចញ
េទៅ។
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េមឃែ្របងងឹតស្ងាត់្រជងំ។ សំេឡង
មួយបន្លឺេឡើង ”ភ្ញាក់េឡើងៗ!”សុភីេបើក
ែភ្នក្រពឹមៗ េឃើញពន្លឺតូចមួយ។ េនោះ
គឺសត្វអំពិលអំែពក។ អំពិលអំែពកខំ
ជួយសុភីឲ្យខំទទះស្លាបេហើរេចញ។
”ឆាប់េឡើង ខំេហើរឲ្យខ្ពស់េឡើង!”
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រំេពចេនោះ្រសាប់ែត្រសទាប់ផ្កាបិទឃុំ
ពួកេគជាប់។ ផ្កាក៏បេញ្ចញទឹកែដល
មានក្លិនស្អុយមកកាន់ែតេ្រចើន។
អំពិលអំែពកែ្រសក ”អូយថប់ដេង្ហើម
ណាស់! េយើង្រតូវស្លាប់េនៅទីេនះ
ែមនេទ?”សុភីក៏តបថា ”េទ! េយើង
្រតូវែតេចញពីទីេនះ។” ថារួចនាងខំ
ប្រមះផង ទិចផ្កាផង។
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ទីបំផុតពួកេគក៏អាចេចញមកេ្រកៅ
បាន។ ទាំងពីរនាក់អស់កម្លាំងេដកេលើ
ដី ។
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ភ្លាមេនោះ សត្វែក្អប កែង្កប និងខ្យាដំរី
ក៏េលចេចញមក្របុងសុី ពួកេគ។ សុភី
និងអំពិលអំែពកមិនអាចកេ្រមើកខ្លួន
បានេទ។ ពួកេគភ័យយ៉ាងខ្លាំង។
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សំណាងល្អ ហ្វូងឃ្មុំក៏មកដល់ល្មម។
ឃ្មុំមួយនិយាយមកកាន់សុភី ពួកេយើង
េឃើញ បំពង់ឯងទុកេចោលក៏តាមរក។
”េតោះឆាប់េឡើង!” ថារួចហ្វូងឃ្មុំក៏ស្ទុះ
េទៅទិចស្រតូវ។ បន្ទាប់មកក៏នាំយក
សុភី និងអំពិលអំែពកេហើរេចញេទៅ។
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តាមផ្លូវហ្វូងឃ្មុំក៏វេង្វងេ្រពោះងងឹតេពក
េហើយមានគ្នាេ្រចើន។ អំពិលអំែពក
ក៏េហៅ្រកុមរបស់េគមកជួយ។ ហ្វូង
អំពិលអំែពកក៏ ខំបំភ្លឺផ្លូវហ្វូងឃ្មុំ។ ឯ
សុភីខំេបើកែភ្នកធំៗរបស់នាង្របាប់
ទិសេដៅ។
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ឃ្មុំទាំងអស់េហើរេចញផុតពីក្នុង
ៃ្រព។ ពន្លឺអំពិលអំែពកភ្លឹបែភ្លត
ជាេ្រចើនេនៅេលើទីវាល។ សុភីនិយាយ
ខ្សាវៗ ”អរគុណបងប្អូនណាស!់ ខ្ញុំ
សូមេទោសចំេពោះេរឿងកន្លងមក។”សុភី
អំពិលអំែពក និងឃ្មុំទាំងអស់ញញឹម
េទៅរកគ្នា។ េ្រកោមពន្លឺ្រពះចន្ទេលើេមឃ
បរិយាកាស កាន់ែតស្និទ្ធស្នាល។
ចប់
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