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ណារី និង សុខា េ្រតកអរណាស់ េពល
េឃើញមីងសានមកពីទី្រកុងវិញ។ គាត់
ជាអ្នក្រសាវ្រជាវមុខវិជ្ជាវិទ្យាសា្រស្ត។
ដូេច្នះគាត់ែតងយករបស់េលងែប្លកៗ
មកេផ្ញើពួកេគ។
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”មីង េតើមីងមានអ្វីេផ្ញើពួកេយើងេទ ?”
ពួកេគសួរ។ ”មានក្មួយ!” មីងសាន តប
េដោយញញឹម។ គាត់បានឲ្យ្របអប់តូច
មួយេទៅ ណារី និង សុខា ម្នាក់មួយ។
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សុខា ក៏េបើក្របអប់េនោះេមើលេឃើញ
កូនឡានែដកេនៅក្នុងេនោះ េហើយ
និយាយថា ”អ្ហា៎ អរគុណមីង!” មីង
សាន តប៖ ”មិនអីេទ! ឡានេនះេធ្វើពី
ែដកណា។”សុខា និយាយ បន្ត៖”ស្អាត
ណាស់! េតើ េធ្វើពីែដកមានអីអស្ចារ្យមីង
?””បន្តិចេទៀតឯងនឹងដឹងេហើយ។” មីង
សាននិយាយ េដោយចង់ឲ្យ ណារី េបើក
្របអប់របស់នាងែដរ។ ក្នុង្របអប់ ណារី
េឃើញដុំេលោហៈរេលោងពីរស្អិតជាប់គ្នា។
នាងគិតក្នុងចិត្ត៖ ”េតើរបស់េនះជាអ្វីេទៅ
ហ្ន៎ ?
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ណារី ទាញដុំេលោហៈេនោះថ្នមៗ ប៉ុែន្ត
វាជាប់គ្នាយ៉ាងតឹង។ បន្ទាប់មកនាង
ព្យាយាមបង្វិលដុំេលោហៈទាំងពីរេនោះ
វាក៏កេ្រមើក! ”ចែម្លកែមន! ខ្ញុំស្មានថា
មិនអាចបំែបកវាពីគ្នាបានេទ។” ណារី
គិត។េនៅេពលនាងដាក់វាឃ្លាតពីគ្នា វា
ឆក់ទាញមកជាប់គ្នាដូចេដើមវិញ។
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”វាមានេវទមន្តេទដឹង ?” ណារីគិត។ ”
េទ វា្រតូវែតមានការពន្យល់ឲ្យ ច្បាស់
ជាងេនះ។ ប៉ុែន្ត...ស្អីេគ ?”
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សុខា េឃើញណារី កំពុងេមើលរបស់
េលងថ្មីរបស់នាង។ េគក៏សួរថា៖ ”េនោះ
ជាអ្វីេទៅ ? េហើយេលងវាយ៉ាងេម៉ច
េទៅ ?”ណារីតប៖ ”ខ្ញុំកំពុងព្យាយាម
ែស្វងយល់ពីវាែដរ។” សុខា អង្គុយ
ចុះែក្បរ ណារី េហើយដាក់កូនឡាន
េលើតុែក្បរេនោះ។ រំេពចេនោះ្រសាប់ែត
កូនឡានចាប់េផ្ដើមរំកិលេទៅរកដុំ
េលោហៈរបស់ណារី េដោយខ្លួនឯង!
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កូនឡានរំកិលរហូតដល់ជាប់ជាមួយ
ដុំេលោហៈ។ណារី ទាញឡានេចញពី
គ្នា េហើយនាង មានអារម្មណ៍ថាវា
ស្អិតដូចេពលែដលនាងព្យាយាម
ទាញដុំេលោហៈេនោះេចញពីគ្នាែដរ។
វាដូចជាមានកម្លាំងអ្វីម្យ៉ាងែដលមិន
អាចេមើលេឃើញ កំពុងទាញឡាន និង
ដុំេលោហៈ េនោះឲ្យជាប់គ្នា។”ខ្ញុំឆ្ងល់
ណាស់ េតើវត្ថុេផ្សងេទៀតឆក់ជាប់ដុំ
េលោហៈេនះឬអត់។” ណារី និយាយ។
”េតោះចាំេមើល!” សុខា តបរួចក៏េទៅ
្របមូលរបស់េផ្សងៗ េនៅក្នុងផ្ទះមក។
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សុខា ្រតឡប់មកវិញេដោយមានរបស់
េពញៃដ យកមកសាកល្បង។”េតោះ
សាកេសៀវេភៅេនះ មុនេទៅេមើល!”
សុខានិយាយរួចក៏រំកិលវាេទៅ ដាក់ជិត
ដុំែដក។ ប៉ុែន្តគ្មានអ្វីែ្រប្របួលេសោះ!
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”អុឺម េតោះសាកកូនេសោេនះម្ដង។”
ណារី និយាយ។ េនៅេពលនាងដាក់
កូនេសោ េទៅជិតដុំេលោហៈេនោះ នាង
មានអារម្មណ៍ថាវាកំពុងឆក់ទាញេទៅ។
នាងក៏ ែលងកូនេសោ េហើយវាក៏រអិល
េលើតុេទៅរកវត្ថុចែម្លក េហើយជាប់េនៅ
ទីេនោះ។ វាឆក់!
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មីងសាន មកវិញេឃើញេក្មងទាំងពីរ
កំពុងសាកល្បងវត្ថុទាំងេនោះ។ ”មីង
េឃើញថាពួកឯងចូលចិត្តេមែដក
ណាស់! េតើឯងេឃើញថាវាយ៉ាងេម៉ច
ែដរ ?” មីងសាន សួរ។ ណារី េឆ្លើយ៖
”េនៅេពលេយើងដាក់កូនឡានែដក
និងកូនេសោែក្បរវា ដូចជាមានកម្លាំង
ម្យ៉ាងទាញឲ្យវាជាប់គ្នា។ ប៉ុែន្តេបើ
ដាក់េសៀវេភៅ ឬហុងអំេបោះ វាអត់្រសូប
ទាញផងមីង!”
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”ឆ្លាតណាស់ ក្មួយមីង! ចំជាអ្នក
វិទ្យាសា្រស្តវ័យេក្មងែមន។” មីង
សាន និយាយ។” ពួកឯង កំពុងេធ្វើ
ពិេសោធវិទ្យាសា្រស្តេហើយ!” គាត់
បែន្ថមថា៖ ”ឥឡូវេនះ េតើ ឡាន និង
កូនេសោ អាចចាត់ទុកថាជាអ្វី ? េហើយ
វាខុសពីេសៀវេភៅ និងហុងអំេបោះ
ដូចេម្ដច ?” ណារី និងសុខា គិត
មួយសន្ទុះ។ បន្ទាប់មកណារី ក៏ឧទាន
េឡើង៖ ”េលោហៈ! ឡាន និងកូនេសោ
េធ្វើពីេលោហៈ! ប៉ុែន្តេសៀវេភៅ និង
ហុងអំេបោះ មិនែមនេលោហៈេទ។”
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មីងសាននិយាយ ”្រតូវេហើយ! េមែដក
អាចឆក់ទាញែតវត្ថុណាែដលជា្របេភទ
េលោហៈ ប៉ុេណ្ណោះ េ្រកៅពីេនះមិនឆក់
េទ។”ណារី សួរ៖ ”េតើការងាររបស់មីង
គឺេលងេមែដកជាមួយ កូនឡានេនះ
ឬ ?” មីងក៏េ្របើេសៀវេភៅ ផងែដរ។”
មីងសាន េឆ្លើយ។ សុខា តប៖ ”ប៉ុែន្ត
េមែដកអត់ឆក់េសៀវេភៅផង !” ”េទ
ប៉ុែន្តពួកក្មួយអាចេបើកវាអានបាន
េទេតើ!” មីងសាន និយាយរួច ពួកេគក៏
េសើចទាំងអស់គ្នា។
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