
ខ្ញុំមានមិត្តេហើយ
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វាតាសម្លឹងេមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនេដោយ
យកចិត្តទុកដាក់។ ្រសាប់ែត វាតា
េឃើញេក្មង្រសីបីនាក់ េសើចសប្បាយ
ក្អាកក្អាយ។
ពួកេគ ពាក់ែខ្សកអង្កាំយ៉ាង្រសស់ស្អាត
ដូចៗគ្នា។ េបះដូងរបស់វាតាចាប់េផ្តើម
េលោតញាប់ខុសធម្មតា។
ចាប់តាំងពី្រគួសាររបស់វាតាបានប្តូរផ្ទះ
ថ្មីកាលពីបីសប្តាហ៍មុន នាងមិនែដល
បានេឃើញេក្មងៗែដលមាន អាយុ
្រសករនាងេនៅម្តុំេនោះេឡើយ។
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វាតាគិតែតម្នាក់ឯងថា៖ «េតើខ្ញុំគួរ
និយាយអ្វីេទៅកាន់េក្មង្រសីទាំងបីនាក់
េនោះ? េតើពួកេគនឹងនិយាយជាមួយ ខ្ញុំ
ែដរឬេទ? េតើពួកេគនឹងចំអកឱ្យខ្ញុំែដរ
ឬេទ?»
េនៅេពលវាតា សម្លឹងេមើលជុំវិញខ្លួនម្តង
េទៀត ្រសាប់ែតេក្មង្រសីទាំងេនោះបាន
ចាកេចញពីទីេនោះបាត់េទៅេហើយ។
វាតា ដកដេង្ហើមធំ «ហុឹម។ ខ្ញុំ
្របែហលជាមិនអាចមានមិត្តភក្តិថ្មីេទ
េមើលេទៅ!»
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វាតា្រតឡប់មកដល់ផ្ទះវិញទាំងទឹកមុខ
្រសងូត្រសងាត់។វាតា និយាយេទៅ
កាន់ឪពុកនាងថា៖ «ប៉ា! េតើេយើង
្រតឡប់េទៅរស់េនៅផ្ទះចាស់របស់េយើង
វិញបានេទ? េនៅទីេនះ ខ្ញុំគ្មានមិត្តភក្តិ
ទាល់ែតេសោះ។»
ឪពុករបស់វាតាតបវិញថា៖ «េនះជា
ផ្ទះេយើងេហើយណាកូន។ មីងពន្លឺ នឹង
មកេលងេយើងឆាប់ៗេនះ។»
វាតា្រសាប់ែតញញឹមភ្លាមមួយរំេពច
េ្រពោះនាងចូលចិត្តមីងពន្លឺណាស់។
មីងពន្លឺ ែតងែតស្តាប់េរឿងរ៉ាវ ែដល
វាតានិយាយ្របាប់ េហើយគាត់ែតងែត
និទាន្របាប់ពីេរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ជាអ្នក
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ឆុងកាេហ្វផងែដរ។
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«សួស្ត!ី េតើមាននរណាេនៅផ្ទះែដរ
េទ?»សំេឡងមនុស្សម្នាក់ែ្រសកេហៅ
ពីខាងេ្រកៅផ្ទះ។ វាតាែ្រសកេស្ទើរភ្លាត់
សំេឡង «មីងពន្ល!ឺ»។
បន្ទាប់មក នាងក៏រត់េទៅទទួលគាត់។
មីងពន្លឺ និយាយេឡើងថា៖ «សួស្តីក្មួយ
វាតា។» មីងពន្លឺ ឱបវាតាយ៉ាងែណន
រួចហុចទឹកកកឈូសមួយែកវឱ្យនាង។
«មីងទិញទឹកកកឈូសេនះេដើម្បីអបអរ
ក្មួយែដលបាន មករស់េនៅផ្ទះថ្មីេនះ។»
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មីងពន្លឺ និងវាតា ក៏អង្គុយចុះ។
មីងពន្លឺបានសួរសំណួរជាេ្រចើនអំពីផ្ទះថ្មី
របស់វាតា។ បន្ទាប់មក មីងពន្លឺ សួរអំពី
មិត្តថ្មីរបស់វាតាម្តង។
វាតាតបវិញទាំងមិនសប្បាយចិត្តថា៖
«ខ្ញុំអត់មានមិត្តថ្មីេទមីង។»
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មីងពន្លឺនិយាយថា៖ «ក្មួយ្រសីរបស់
មីង្របាកដជាមិនសប្បាយចិត្តេទ»។
«ពិតជាគួរឱ្យអាណិតណាស់។» វាតា
ញុាំទឹកកកឈូសបេណ្ដើរ េមើលមុខមីង
ពន្លឺបេណ្ដើរ។
នាងនិយាយេទៅកាន់មីងពន្លឺថា៖ «មីង
ធ្លាប់្របាប់ខ្ញុំថា ពីមុនមីងគឺជាអ្នក
ឆុងកាេហ្វ។ េតើមីងយល់យ៉ាងណា
្របសិនេបើេយើងសុំប៉ាេបើកតូបលក់
ទឹកកកឈូសេនៅ មុខផ្ទះ?»
មីងពន្លឺតបវិញទាំងភ្ញាក់េផ្អើល៖
«ពិតែមនេហើយក្មួយ! ជាធម្មតា េក្មង
ៗចូលចិត្តញុាំ ទឹកកកឈូសណាស់។
េនៅេពលេនោះ នឹងមានមនុស្សជាេ្រចើន
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មកទិញទឹកកកឈូសរបស់េយើង។»
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វាតា តបវិញេដោយញញឹមញែញមថា៖
«េតើមីងនឹងជួយខ្ញុំលក់ទឹកកកឈូស
ែដរឬេទ?»
មីងពន្លឺ៖ «មីង្របាកដជាជួយក្មួយ។
មីងដឹងថា ប៉ាក្មួយមានម៉ាសុីនឈូស
ទឹកកក មួយេ្រគឿងែដរ»។
វាតា៖ «េយើង្រតូវមានចំណិត្រតាវ ្រគាប់
ជី និងចាហួយេខ្មៅស្រមាប់ដាក់បែន្ថម
ជាមួយទឹកកកឈូស!»
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វាតា និងមីងពន្លឺេរៀបចំតុមួយេនៅ
ខាងមុខផ្ទះ។ មីងពន្លឺ បានកម៉្មង់ទិញ
ទឹកកកពីមិត្តរបស់គាត់ េហើយគាត់
កំពុងពិនិត្យេមើលទឹកកកយ៉ាងម៉ត់ចត់។
វាតា សម្លឹងេដោយេងឿងឆ្ងល់ រួចសួរថា៖
«េតើមីងកំពុងេមើលអ្វ?ី វា្រគាន់ែតជា
ទឹកកកេទេតើ?»
មីងពន្លឺញញឹម េហើយនិយាយ៖ «មីង
ដឹងេហើយថាវា្រគាន់ែតជាទឹកកក ប៉ុែន្ត
េ្រគឿងផ្សំដ៏សំខាន់របស់ ទឹកកកឈូស
គឺទឹកកក។»
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មីងពន្លឺ ពន្យល់្របាប់វាតាថា៖
«េនៅេពលមីងេធ្វើការជាអ្នកឆុងកាេហ្វ
មីងបានេរៀនពិនិត្យេ្រគឿងផ្សំយ៉ាង
ម៉ត់ចត់។ ្របសិនេបើ្រគាប់កាេហ្វមិន
្រសស់ល្អេទ កាេហ្វក៏មិនមានរសជាតិ
ឆ្ងាញ់ែដរ។
មិនែតប៉ុេណ្ណោះ អ្នកឆុងកាេហ្វ្រតូវ
យកចិត្តទុកដាក់េលើរេបៀបកិន្រគាប់
កាេហ្វែថមេទៀតផង។ យ៉ាងណាមិញ
ការេធ្វើទឹកកកឈូសក៏ដូេច្នះែដរ គឺេយើង
្រតូវពិនិត្យទឹកកក ទឹកស្ករ និងេ្រគឿងផ្សំ
េផ្សងេទៀត។»
វាតាបែន្ថមថា៖ «ដូេច្នះ េយើង្រតូវការ
ទឹកកកថ្មី ែដលមានគុណភាពល្អ
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េហើយេយើង្រតូវឈូសទឹកកកឱ្យបាន
្រតឹម្រតូវ!»
មីងពន្លឺ និយាយបែន្ថមែដរថា៖ «េហើយ
េយើង្រតូវេ្រជើសេរើសេមើម្រតាវ ្រគាប់ជី
និងចាហួយេខ្មៅ ែដលមានគុណភាពល្អ
បំផុត!»
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េនៅរេសៀលៃថ្ងេនោះ វាតា និងមីងពន្លឺ
លក់ទឹកកកឈូសស្រមាប់អ្នកជិតខាង
បេណ្ដើរ េហើយជែជកគ្នាបេណ្ដើរ។
ប៉ុែន្តវាតា មិនេចះនិយាយរាក់ទាក់
េទៅកាន់អ្នកទិញទាំងេនោះេឡើយ។
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បន្ទាប់មក វាតាកត់សម្គាល់ថា មីង
ពន្លឺ ែតងជែជកេលងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល
ជាមួយអ្នកទិញ។
គាត់និយាយយ៉ាងគួរសម ឬសួរ
សំណួរេទៅកាន់អ្នកទិញ។ េនៅេពល
អ្នកទិញបានេឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់
េហើយ មីងពន្លឺក៏ចាប់េផ្តើមសួរសំណួរ
មួយេទៀត។
បន្ទាប់មក មីងពន្លឺ និងអ្នកទិញ បន្ត
និយាយគ្នាពីេនះពីេនោះជាហូរែហ។
មីងពន្លឺពិតជាអស្ចារ្យណាស!់ វាតា
តាំងចិត្តថា នាង្រតូវែតសាកល្បង
និយាយ។
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ៃថ្ងបន្ទាប់ វាតានិយាយសរេសើរមីង
អ្នកទិញម្នាក់ថា៖ «ខ្ញុំ្រសឡាញ់អាវ
របស់មីងណាស់ េ្រពោះវាមានម៉ូត
ស្អាត។» អ្នកទិញេនោះញញឹម េហើយ
និយាយអរគុណ វាតា។
គាត់បន្តេទៀតថា៖ «ក្មួយ្រសីរបស់ខ្ញុំជា
អ្នកកាត់អាវេនះឱ្យខ្ញុំ។»
«ក្មួយ្រសីរបស់មីងពិតជាពូែកែមន។»
វាតាសួរបែន្ថមថា៖ «េតើក្មួយ្រសីមីង
បានកាត់អាវេផ្សងេទៀតឱ្យមីងែដរ
ឬេទ?»
វាតា និងមីងអ្នកទិញេនោះ បន្តជែជកគ្នា
អំពីក្មួយ្រសីរបស់គាត់ជាហូរែហ ។
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េ្រកោយពីមីងអ្នកទិញេនោះេចញេទៅ
វាតានិយាយ្របាប់ មីងពន្លឺថា៖
«មីង! េនៅេពលខ្ញុំនិយាយជាមួយ
មីងម្នាក់េនោះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យ
ខុសធម្មតា។»
មីងពន្លឺ និយាយេលើកទឹកចិត្តដល់វាតា
ថា៖ «ក្មួយេធ្វើបានល្អណាស់។ េនៅេពល
មីងេធ្វើជាអ្នក ឆុងកាេហ្វ មីងដឹងថា
មនុស្សចូលចិត្ត ែចករំែលកពីេរឿងរ៉ាវ
របស់ខ្លួនេទៅវិញេទៅមក។
មនុស្សេយើងសប្បាយចិត្តនឹង
ការជែជកគ្នា ប៉ុែន្តលុះ្រតាែតមាន
មនុស្សម្នាក់ជាអ្នកចាប់េផ្តើម និយាយ
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មុន។ ដូេច្នះ ក្មួយ្រតូវែតចាប់េផ្តើម
និយាយ េទៅកាន់អ្នកទិញមុន។»
វាតាតបវិញថា៖ «មនុស្សមានេ្រចើន
្របេភទណាស់ េហើយពួកេគ មានេរឿង
រ៉ាវេផ្សងៗគ្នាជាេ្រចើន!»
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េនៅល្ងាចៃថ្ងេនោះ ប៉ារបស់វាតា បាន
សួរនាងអំពីេរឿងរ៉ាវែដលេកើតេឡើង
េពញមួយៃថ្ងកន្លងមក។ វាតា
និយាយេដោយរីករាយថា៖ «ខ្ញុំ
សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ា េ្រពោះខ្ញុំ
បានជួបមនុស្សជាេ្រចើននាក់។»
វាតា និយាយបន្តេដោយេ្រកៀម្រកំថា៖
«ប៉ុែន្តពួកេគេនៅមិនបានយូរេទ េហើយ
គ្មានេក្មងណាម្នាក់មកតូបរបស់េយើង
េទ។»
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េនៅេពលពួកេគអង្គុយញុាំអាហារ
េពលល្ងាច វាតាមានគំនិតមួយ។
វាតាសួរថា៖ «េតើេយើងអាចដាក់
េកៅអី និងតុបែន្ថមក្នុងតូបរបស់េយើង
បានេទ? េយើង្របែហលអាច េ្របើ្របាស់
ទីធ្លាេនៅចំេហៀងផ្ទះស្រមាប់ឱ្យអ្នកទិញ
ចូលមកអង្គុយ និងជែជកគ្នាបាន
យូរ។»
មីងពន្លឺនិយាយថា៖ «គំនិតល្អ! ែផ្នកដ៏
សំខាន់មួយស្រមាប់អ្នកឆុងកាេហ្វគឺ្រតូវ
ជួយបេង្កើតជាសហគមន៍មួយ េដោយ
ផ្តល់ទីកែន្លងងាយ្រសួលឱ្យមនុស្សជួប
ជែជកគ្នា។»
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េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ វាតា និងមីងពន្លឺ នាំគ្នា
រំកិលតូបទឹកកកឈូសេទៅ្រជុងម្ខាងៃន
ផ្ទះ។
ពួកេគេរើ្របអប់ចាស់ៗ េចញ រួចដាក់
េកៅអី និងតុមួយចំនួនវិញ។
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ប៉ុន្មានៃថ្ងេ្រកោយមក វាតា និងមីង
ពន្លឺ េធ្វើទឹកកកឈូសលក់េនៅេពល
រេសៀល។
មនុស្សកាន់ែតេ្រចើនបានចូលទិញ
ទឹកកកឈូស និងអង្គុយជែជកគ្នាេលង
េនៅទីេនោះ។



22

េនៅៃថ្ងចុងសប្តាហ៍ វាតាឈរលក់
ទឹកកកឈូស េហើយបានេឃើញ
េក្មង្រសីបីនាក់ឈរត្រមង់ជួរចាំទិញ
ទឹកកកឈូសេនៅតូបរបស់នាង។
ពួកេគទាំងបីនាក់េនៅែតពាក់ែខ្សកដ៏
្រសស់ស្អាតដូចៗគ្នា!
េបះដូងរបស់វាតាចាប់េផ្តើមេលោតញាប់
ជាថ្មីម្តងេទៀត។
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បន្ទាប់ពីស្តាប់ការកម៉្មង់របស់េក្មង្រសី
ទាំងបីេហើយ វាតានិយាយសរេសើរ
ថា៖ «ខ្ញុំចូលចិត្តែខ្សករបស់ពួកឯង
ណាស់។»
េក្មង្រសីទីមួយតបថា៖ «អរគុណ!
េយើងទាំងបីនាក់បានេធ្វើែខ្សកេនះ
ជាមួយគ្នា។ ខ្ញុំមិនធ្លាប់េឃើញមាន
តូបេនះពីមុនមកេទ។ េតើប៉ារបស់ឯង
េទើបនឹងេបើកែមនេទ?»
វាតាតបវិញថា៖ «មិនែមនេទ។ គឺខ្ញុំជា
អ្នកេបើក េហើយមីងពន្លឺជាអ្នកជួយខ្ញុំ។»
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េក្មង្រសីទាំងេនោះភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង
ពួកេគគិតថា វាតាមានតូបលក់ទឹកកក
ឈូសេដោយខ្លួនឯងគឺពិតជា អស្ចារ្យ
ណាស់។
េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ េក្មង្រសីទាំងបីនាក់
្រតឡប់មកតូបទឹកកកឈូសម្តងេទៀត។
ពួកេគេហៅវាតាឱ្យអង្គុយេលង
ជាមួយគ្នា។
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ៃថ្ងេ្រកោយមក េក្មង្រសីទាំងបីនាក់
េនោះ បានមកតូបទឹកកកឈូសជា
េរៀងរាល់ៃថ្ង។
មិនយូរប៉ុន្មាន មានេក្មងៗកាន់ែតេ្រចើន
មកទិញទឹកកកឈូសេនៅតូបរបស់
វាតា។
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មួយរយៈេ្រកោយមក មីងពន្លឺបាន
េឆៀងចូលមកេលង និងេដើរត្រមង់េទៅ
កាន់តូបរបស់វាតា។
មីងពន្លឺ ែ្រសកសួរថា៖ «អ្នកលក!់ េតើខ្ញុំ
សុំទិញទឹកកកឈូសដ៏ល្បីល្បាញ មួយ
ែកវផងបានែដរេទ?»
វាតា និយាយេដោយញញឹមថា៖ «សូម
អេញ្ជើញចូល!»
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