កូនស្រីដ៏ស្ររ់រអាតរបរ់ប៉ុល ពត
នៅក្ន ុងរបនទសក្មព ុជា របជាជនសុ
ុ ានឹងនរឿងនម
ម ចនៅន ើ យ។ នម
ម ចទិ ញកាសសត។ នម
ម ច
ររប់ររងផទ ះ រឺអចលនរទពយនានា។
កាលពី ប៉ ុ នា
ម នឆ្ន
ន ម
ា ុ ន មានពាក្យចចាមអារ៉៉មថា មានផទ ះនម
ម ចមួ យនៅក្ន ុងទី រក្ុងភនា នពញ ឯចុ ង
បឹ ងរតសបក្តាមមហាវិ ថីរពះមុ នី វងស។

របបសមម ររក្

មបានសមា
ល ប់ររួសុរទាាងមូ លនៅក្ន ុងផទ ះននាះ

ន ើ យគ្ម
ម ននរណាមា
ន ក្់ ទទួ លមរតក្ផទ ះននាះនទ។ មនុ សសមា
ន នដើ រនៅមក្កាត់អគ្មរននាះ សថមទាាងវាយ
បនទ ះកា
ឋ របិ ទ បងអ ួចទា
វ រទាាងអស់។ នរឮសនមល ងយាមសឹក្មសួលពី មងក្ន ុង។
បនា
ទ ប់មក្

មានញាតិ សុច់ ឆ្ន
ង យមា
ន ក្់ មក្ពី របនទសអានមរិក្។

នាងបាននធវើ ការរសុវរជាវ

ន ើ យក្៏ អាចបញ្ជ
ជ ក្់ បានថា រឺ ជាសមាជិ ក្សដលនៅរស់ចុ ងនរកាយបងអ ស់ននររួសុរសដលមានសមាជិ ក្
មិ ននលើសពី បី នាក្់ ននះ។ នាងក្៏ លក្់ ផទ ះននះឲ្យនៅឈមួញចិ នមា
ន ក្់ ភ្ល
ល ម។ គ្មត់បានសរបកា
ល យជាន់ផ្ទ
ទ ល់
ដី នៅជាហាងថតចមល ងឯក្សុរ។
មា
៉ សុី នថតចមល ងទាាងននាះរសុប់សតនបាះពុ មភ រូបភ្លពរបស់មា
ច ស់ផទ ះនដើ មទាាងអស់។
មុ នដើ បូ ង រូបថតសនម
ម របស់អន ក្នធវើ ការអងគ ការ និ ងមន្តនរី រ៉ជការ បាននលចនចញន
ថតឯក្សុរ។

ឪពុ ក្ររួសុរសដលនរសមា
ល ប់នចាលននាះធ្ល
ល ប់នធវើ ជានមធ្លវី ។

ើងនៅក្ន ុង

គ្មត់បានសមល ក្់ យ៉
៉ ង

សុហាវនោរនៅហាក្់ ដូ ចជាទាមទារអវី មួ យអញ្ចឹង។ នៅក្ន ុងរូបថតនផសងនទៀត ន ើ ញមានក្ូ នរសី ដ៏
រសស់សុ
អ តរបស់គ្មត់ក្ា ពុ ងសតនអាបរក្នសុបគ្ម
ន ទាាងទុ ក្ខ នសុក្។

ចា សនក្ឯនផទ មងនរកាយននរូបភ្លព

រពាលៗដូ ចជាអ័ពទ ។
នាយប់មួ យ មា
ច ស់ហាងននាះបានឮសនមល ងអវី មួ យ ន ើ យក្៏ របញាប់ចុ ះមក្នមើ ល រសុប់សត
ន ើ ញមា
៉ សុី នថតចមល ងទាាងរបាាក្ាពុ ងសតនបាះពុ មព រូបភ្លពមួ យន ើ យមួ យនទៀតជាបនរ បនា
ទ ប់គ្ម
ន ៖

មាន

តាាងពី និ សសិតមហាវិ ទាល័យ ន្តសរី ចា នាស់ៗ ឪពុ ក្មា
ឋ យជាមួ យនឹ ងក្ូ នមួ យចង្វ
វ យៗ រឺក្៏ទាហានរ៉ជការ
នសល ៀក្ពាក្់ ឯក្សណា
ឌ ន។

គ្មត់ក្៏ ចុ ចប៊ ូ តុ ងពណ៌នបតងឲ្យវាបិ ទ

ប៉ ុ សនរ មា
៉ សុី នទាាងននាះនៅសតដើ នណើរ

ការ។
គ្មត់ក្៏ សុក្ដក្ឌុ យទាាងអស់នចញ សតមា
៉ សុី នទាាងននាះនៅសតបនញ្ចញរូបមុ មមនុ សសមឋ ងមួ យៗ
ឥតអាក្់ ។ រូបន្តសរី បួ ងសក្់ រឺក្៏រូបនក្ម ងៗពាក្់ សវឿ នតាសមលឹ ងនមើ លមក្យ៉
៉ ងរសងូ តរសង្វត់នៅក្ន ុងរក្ដាស
ទាាងអស់ននាះ។ ពួ ក្នរហាក្់ ដូ ចជាក្ា ពុ ងសតនឹ ក្នៅដល់ផទ ះកាលពី សម័ យ

ុ ក្សិ ប រឺ ជានពលសដលទី

រក្ុងភនា នពញជាទី រក្ុងដ៏ រសស់សុ
អ តបា ផុ តនៅក្ន ុងអាសុី អានរន យ៍។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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ដើ ណឹងននះក្៏ ផសពវ ផាយនចញនៅនរៅ។

អន ក្ផងទាាងពួ ងក្៏ ចាប់នផឋើ មមនី មា
ន មក្កាន់ហាងននាះ

នដើ មបីសសវ ងរក្សុច់ ញាតិ សដលសចក្ឋាននៅ។ ន្តសរី មល ះនពលនមើ លរូបន ើ យក្៏ សរសក្ថា “ននះន ើ យជា
មា
ឋ យរបស់មញ ុា ! មញ ុា គ្ម
ម នរូបថតគ្មត់សូ មបីសតមួ យសនលឹ ក្!” ន ើ យពួ ក្គ្មត់ក្៏ រទនហាយា រួចយក្រក្ដាស A4
នជាក្នដាយទឹ ក្សភន ក្មក្ផ្ទ
ទ ប់នឹ ងនដើ មរទូង។ រក្ដាសននាះក្៏ ទក្់ និ ងនសើ ម ហាក្់ បី ដូ ចជាអន ក្នៅក្ន ុងរូប
ថតក្៏ យាសដរ។
មិ នយូរប៉ ុ នា
ម ន

មនុ សសមួ យ

វ ូងបានមក្ផឋ គ្ម
ុា ន នៅនរៅហាងននាះជានរៀងរ៉ល់រពឹ ក្នដើ មបីរក្

នមើ លរូបថតនទើ បនបាះពុ មព ថមី ៗ។ នដាយអស់សងឃឹមនឹ ងនធវើ អវី មិ ននក្ើ ត មា
ច ស់ហាងក្៏ របកាសថារូបថត
សដលនបាះពុ មព បានពី មួ យនថង នៅមួ យនថង នឹ ងបញ្ជូននៅកាន់ទសសនាវដឋី សសវ ងរក្ការពិ ត ។
នរកាយមក្ នារពឹ ក្មួ យ នពលគ្មត់ពាយ៉មនបើ ក្ទា
វ រហាង រសុប់សតន ើ ញថាគ្មាងនបើ ក្មិ ន
រួច។ គ្មត់ក្៏ នដើ ររក្សវលនៅមុ មអគ្មរននាះ ន ើ យនបើ ក្បងអ ួចនមើ ល។
ហាងននាះរតូវរក្ដាសនបាះពុ មព ររបដណឋប់ជិ តតាាងពី ពិ តានរ
បងអ ួចន

ើយ ដូ នចន ះរក្ដាសទាាងននាះចាស់ជាមក្ពី មងក្ន ុងននាះឯង។

ូ តដល់ដី ។

ជាន់ផ្ទ
ទ ល់ដី គ្ម
ម ន

មា
ច ស់ហាងទាញរក្ដាសមួ យ

សនលឹ ក្មក្នមើ ល ន ើ យក្៏ ដួ លមល ួនរពូសនៅនលើដី នដាយនឹ ក្សុ
ម នមិ នដល់។ រូបភ្លពដសដលៗសថិ តនៅ
ររប់ទា ព័ ររក្ដាស។
គ្មត់បានបា ផ្ទ
ល ញមា
៉ សុី នថតចមល ងទាាងននាះ រពមទាាងលក្់ ផទ ះននាះភ្ល
ល ម។ មា
ច ស់ផទ ះថមី នពញចិ តរ
នឹ ងពាក្យចចាមអារ៉៉មនរឿងនម
ម ចននះ នរពាះក្ុា ឲ្យអន ក្ផងមក្រាមន ។ ផ្ទ
ល ក្សរមាប់លក្់ រតូវនរទុ ក្ពយួរ
នចាលនៅជាន់ទី ពី រ។
នបើ តាមការរបនមើ លនមើ លនៅ មាននម
ម ចទិ ញផទ ះននះសមន។
ននះរឺ ជានរឿងរបឌិ តទាាងរសុងអាពី មនុ សសមា
ន ក្់ សដលចាស់ជាមានជី វិ ត។

ក្ូ នរសី សតមួ យរត់របស់ប៉ ុ លពតនក្ើ តនៅឆ្ន
ន ា ១៩៨៦ ។ នាងនម
ម ះសិ ដឌ ន ើ យនៅឆ្ន
ន ា ២០០៤
នាងមានអាយុ ១៨ ឆ្ន
ន នា ើ យ។
សិ ដឌ ចូ លចិ តរ មា
៉ សុី នរតជាក្់ និ ងយ៉នយនរ ទា ននើ បៗ។ នាងចងៀ សក្់ ទី ទុ យន ើ យមាននចាះរក្វិ ល
នៅពី នលើសភន ក្នាងមា
ខ ង។ នមមូ វប៊ យរបស់នាងរតូវបាននរកាត់ និ ងនចន យ៉
៉ ងលអ របណិត។ អាវយឺត
ពណ៌ផ្ទ
ា ឈូក្របស់នាងមានពាក្យនសុ
ល ក្ជាភ្លសុអងៀ នរល សថា៖ CARE KOOKY. PINK MOLL.
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សិ ដឌ រស់នៅដូ ចជាតួ ក្ុ នក្ន ុងនរឿងនថអញ្ចឹង ចងៀ នធវើ អវី ក្៏ បាននរសចនឹ ងចិ តរ ។ មាត់នាងលាបសរក្ម
ន

ើងរនលាង ឯសក្់ ក្ក្់ សុប៊ ូ សុន់សី ល។ មានចាប់របាាបួនយ៉
៉ ងសដលជួ យឲ្យនាងនចៀសនចញពី នរឿង

មិ នសបាយចិ តរ ទាាងឡាយ។
1. ក្ុា រិ តពី នរឿងអតី តកាល រឺក្៏នរឿងននយ៉បាយ។
2. ក្ុា រវី រវល់នឹ ងនម
ម ច។ ពួ ក្នរមិ នអាចនធវើ បាបនយើងបាននទ។
3. ក្ុា នៅសុលាឲ្យនសុះ សូ វជួ លររូបនរងៀន។ ក្ុា នធវើ ក្ិ ចច ការផទ ះ នាាសតរាមន។
4. រតូវនចញនៅណាមក្ណាក្ន ុងឡាន មា
៉ សសសដស រឺ ប៊ី អិមដាប់សប៊ លយូ ។
5. នរចនចញពី របុសៗសមម រសដលនសល ៀក្ពាក្់

ុឺ ហា។

ពួ ក្នរនរចើ នសតជាក្ូ នរបុសរបស់

ឧតឋ មនសនី យ៍សដលមានរបមាណជាង ២៥០ ០០០ នាក្់ នៅក្ន ុងរបនទស។ ក្ូ នរបុស
របស់ពួ ក្នលាក្ធា ទាាងននះនធវើ អវី មិ នម
ល ចចាប់នទ។
6. នរចនចញពី របុសទាាងឡាយណាសដលដុ ះក្ាលនពាះ។

ពួ ក្នរចាស់ជាញា
ុ ាឆ្ន
ង ញ់នដក្

រសួល អញ្ចឹងចាស់ជាពួ ក្រលួ យមិ នសលងនទ។
7. នជៀសឲ្យឆ្ន
ង យពី មនុ សសជិ ះម៉ ូ តូ តូ យូ ៉ តា វី វា រឺ

ុ ងដា រឌី ម ។

8. ក្ុា នឆលើ យតបនឹ ងសា បុ រត រឺទូរស័ ពទ ។
9. ក្ុា ចងមិ តរ នឹ ងនរណាមា
ន ក្់ ឲ្យនសុះ។
នៅមានចាប់ទី ដប់មួ យនទៀត ប៉ ុ សនរ មិ នបាច់ និ យ៉យក្៏ ដឹ ងសដរ។
សា បក្សផល នឈើសអ ុយរលួ យ
ន

និ ងភក្់ រជាា

មិ នសដលរបឡាក្់ សសបក្នជើ ងក្ី ឡារបស់សិ ដឌ មឋ ងណា

ើយ។ អន ក្សុា ទានពិ ការមិ នសដលសុា របាក្់ របស់នាងនទ។ ជី វិ តរបស់នាងចាប់នផឋើ មពី មសិលមិ ញ ន ើ យ

នថង ននះក្៏ ដូ ចគ្ម
ន សដរ។
ជានរៀងរ៉ល់នថង

អន ក្នបើ ក្ឡានរបស់នាងជូ ននាងនៅផារសូ រិយ៉ថមី ។

មួ យរត់សដលសិ ដឌ នៅ។ ពណ៌ទឹ ក្របាក្់ ននផារសូ រិយ៉ន

វានសទើ រសតជាក្សនល ងសត

ើងនៅនរចើ នជាន់មងនលើ រ

ូ តមក្ដល់នដាម

ក្ញ្ជក្់ មូ លមួ យ។
សិ ដឌ ចូ លចិ តរ ចូ លតាមរចក្ផល ូវទី ១៤២ ។ រនាាងបាាងសុចពណ៌នបតងនៅរចក្ផល ូវននាះ នធវើ ឲ្យ
អន ក្រ៉ល់គ្ម
ន នមើ លនៅដូ ចជានធវើ ពី មាសអញ្ចឹង។
អលង្វ
ា ររតជាក្់ ដូ ចទឹ ក្ក្ក្

រចក្ទា
វ រននាះចូ លរតងៀ នៅក្ន ុងបណា
ឋ តូ បលក្់ នររឿង

រកាលនដាយឥដឌ ពណ៌សនម
ម សដលរតូវបានដុ សមត់យ៉
៉ ងរនលាងរពាល់។

តូ បនី មួ យៗមានពយួរសមសក្ និ ងរក្វិ លភលឺ ចិ សញ្ចងចិ ញ្ជ
ច ច។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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សិ ដឌ ចូ លចិ តរ វតថ ភ
ុ ឺល តូ ចៗ

សដលមិ ននធវើ ឲ្យនាងនឹ ក្ន ើ ញដល់នរឿងអតី ត។ នាងសអ ប់ននយ៉បាយ

ណាស់។ នាងមិ នរពមសុ
ឋ ប់ព័ ត៌ មានន

ើយ។ ក្ូ នរសី ដ៏ រសស់សុ
អ តរបស់ប៉ ុ ល ពតមា
ន ក្់ ននះចងៀ ឲ្យសតអន ក្

ដឹ ក្នាាសពវ នថង សា សដងអាក្បបក្ិ រិយ៉រួ រឲ្យនគ្មរព ដូ ចជាឪពុ ក្របស់នាងសដរ។នពាលរឺ ចា នពាះរូបនាង។
នាងនៅចាាសាន

ងដ៏ រសទន់របស់ឪពុ ក្នាង។

នាងនឹ ក្ន ើ ញដល់កាលពី នាងអងគ ុយនលើនល
ល

គ្មត់ក្ន ុងបនា
ទ យ ៊ ុ មព័ ទធ នដាយនរពជុើ វិ ញ និ ងរតូវមូ សមារនញ៉។ ឲ្យសតរាលឹក្ដល់ជមងឺ ររុនចាញ់នធវើ ឲ្យនាង
រពឺ ដល់ឆអឹ ងមន ង។ ឥ

ូវ នាងចាត់ទុ ក្នពសរពឹ ក្សថាជាភ្លវៈរួ រឲ្យនមពើ មរនអើម នពារនពញនដាយជមងឺ និ ងការ

ឈឺចាប់។ រគ្មន់សតរសនមាលនដើ មនឈើប៉ ះនលើសសបក្នាងបនរិ ច ក្៏ នធវើ ឲ្យនាងចងៀ ក្អ ួតនៅន ើ យ ចា សនក្
ឯក្លិ នធូ លីដី រឺសឹ ល ក្នឈើរជុះក្៏ នធវើ ឲ្យនាងយក្នដមទ ប់មាត់សដរ។ នាងមិ នធ្ល
ល ប់នៅនលងអងគ រវតរ នទ សូ មបី
សតអានអាពី អងគ រវតរ ក្៏ នទសដរ។
សិ ដឌ នដើ រទិ ញអីវាឿន់រ

ូ ត។ អន ក្នបើ ក្បររបស់នាងរតូវរដា
ឌ ភិ បាលជួ លឲ្យមក្នធវើ ការ ន ើ យសតង

សតសុ
ព យ អាកា ៤៧ ជាប់មល ួនជានិ ចច ប៉ ុ សនរ របពនធ របស់គ្មត់ សដលរតូវជាអន ក្នមើ លសថទាាផទះននាះ គ្ម
ម នដឹ ង
ថាសិ ដឌ ជានរណាន

ើយ។

ផទ ះសិ ដឌ នពារនពញនៅនដាយនររឿងសង្វ
ា រិមលអ របណីតនធវើ ពី នឈើនម៉ ស័ ក្

និ ងមានតាាងពី អាយផត អិចស៍ បក្់ សថមទាាងក្ញ្ចក្់ នអរក្ងៀ ផ្ទ
ល សុ
ម ។
សូ មចងចាាថាសមឋី ររប់មា
៉ ត់នៅក្ន ុងនរឿនននះរគ្មន់សតជាការរបឌិ តប៉ ុ នណា
ោ ះ។ បចច ុបបនន

ប៉ ុ ល

ពតរឺ ជាជនក្ុ មម ុយនី សនិ យមមា
ន ក្់ សដលគ្ម
ម នទទួ លបានរបាក្់ មួ យកាក្់ មួ យនសនពី ការរតួតរតារបនទស
ក្មព ុជា។ នទាះបី ជាយ៉
៉ ងណាក្ឋី របាក្់ របបយ៉
៉ ងរកាស់សរក្លរសមងបញ្ចូលមក្ឲ្យសិ ដឌ ជានរៀងរ៉ល់សមពី
រណនី មួ យក្ន ុងរបនទសសវី ស។
គ្ម
ម នអីអាចពាល់សិ ដឌ បាននទ រ
ន

ូ តដល់នថង មួ យសដលនាងលងៀ នសន

៍ អាជី វក្ររក្ុម ៊ ុ នទូ រស័ ពទ

ូ។
អន ក្អានសដលជាជនជាតិ សមម រទាាងឡាយរបស

លជាដឹ ងន ើ យថា

ហាងទូ រស័ ពទ នៅក្ន ុងផារសូ រិយ៉នទ។ ប៉ ុ សនរ មានសុមរក្ុម ៊ ុ នទូ រស័ ពទ ន

នៅក្ន ុងឆ្ន
ន ា

២០០៤

គ្ម
ម ន

ូមួយ សដលតាាងតូ បរ៉ង

មូ លពណ៌នមៀវលាយទឹ ក្រក្ូចនៅសរមៗ។ ហាងននះនមើ លនៅយ៉
៉ ងដូ នចា
ន ះឯង។
សិ ដឌ សតងសតទិ ញ រឺបឋូរទូ រស័ ពទ ចល័តនៅទី ននាះ។ នាងរសមងអងគ ុយចុ ះ ន ើ យសវក្សក្់ ពី មុ ម
អាជី វក្រមា
ន ក្់ ននាះ។
បុ រសមា
ន ក្់ ននាះនម
ម ះ តារ៉ សដលមានន័ យថាផ្ទ
ា យ។ តារ៉ដឹ ងទាាងអស់ពី ពាណិជជ ក្មម រវាង
តនមល នៅនចញចូ ល

សុី មកាត

និ ងទូ រស័ ពទ នចញថមី ៗសដលអាចចាក្់ វី នដអូ បាន។

គ្មត់អាចបញ្ចូល

ចនរមៀងទូ រស័ ពទ មួ យណាក្៏ បាន សដលនាងនពញចិ តរ ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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ការជសជក្គ្ម
ន ជាមួ យតារ៉មិ នបានបា ពាននលើចាប់របស់សិ ដឌ នទ។ គ្មត់មិ នធ្លត់ ន ើ យក្៏ មិ នជា
នសល ៀក្ពាក្់

ុឺ ហា មា៉ងអាយុនរចើ នជាងយុវវ័ យ នពាលរឺ អាយុ ២៤ ឆ្ន
ន ា មានរា និ តរសរត់រសរា ។

នានថង មួ យ តារ៉ក្៏ នសើ ចកា
អ ក្កា
អ យ ន ើ យរសដី ថា៖
- ក្ន ុងនាមជាមិ តរ ភក្រិ មញ ុា សូ មរបាប់នាងនៅចុ ះ។ នាងមិ នចាាបាច់ ទិ ញទូ រស័ ពទ ថមី នទៀតនទ។
សិ ដឌ រជួញរចមុ ះ។
- មញ ុា មិ នចងៀ បានអាមួ យននះនទៀតនទ នរពាះវាមានពណ៌នមៀវ។ មញ ុា ចងៀ បានអាម៉ ូ តណាសដលមាន
លក្ខ ណៈជារបស់រសី បនរិ ច
សនមល ងលអ ជាង

ប៉ ុ សនរ មិ នរតូវក្ាច់ ក្បូរនរចើ ននពក្នទ

ន ើ យរួ រសតមានរុ ណភ្លព

នឹ ង។

- យល់រពម ប៉ ុ សនរ នាងអាចសនសាលុយទាាងននាះទុ ក្ទិ ញសនមល ៀក្បា ពាក្់ សុ
អ តៗបានណា៎។
ក្ូ នរសី របស់ប៉ ុ ល ពតមា
ន ក្់ ននះបនា
ទ បចង្វ
ា របស់នាង នធវើ ឲ្យក្នាងសវង និ ងរសស់នសុភ្ល។
- នតើ នលាក្ចូ លចិ តរ សនមល ៀក្បា ពាក្់ របស់មញ ុា សដររឺនទ?
- នម៉ ចក្៏ មក្សួ រមញ ុា នៅវិ ញ?
នាងញាក្់ សុ
ម ។
- មញ ុា មិ នដឹ ងសដរ សតការចងៀ ដឹ ងពី រូបរ៉ងមល ួនឯងក្៏ លអ មា៉ងសដរ។
តារ៉ងក្់ ក្ាលយល់រសប។
- នាងនមើ លនៅ

ូយសដរនតើ ។ នតើ បអ ូនរសី នាងថាយ៉
៉ ងនម៉ ចសដរ?

សិ ដឌ បង្វ
ា ញទឹ ក្មុ មរបាប់គ្មត់ថានាងគ្ម
ម នររួសុរនទ។
- អា៎ !- គ្មត់ឧទានន

ើង ន ើ យក្៏ របញាប់ផ្ទ
ល ស់បឋ ូររបធ្លនបទ។ ពិ តជាអសុ
ច រយណាស់។ ការលាក្់

ក្ា បាាង និ ងការអាណិតអាសូ ររឺ ជាដើ នណើរមួ យយ៉
៉ ងង្វយរសួល។
សិ ដឌ រតលប់មក្ហាងននាះនៅនថង បនា
ទ ប់ ន ើ យតអ ូញថា ទូ រស័ ពទ ពណ៌ក្ូ លាបននាះមានលក្ខ ណៈ
ដូ ចរសី នពក្ន ើ យ។ តារ៉អស់សា នណើចយ៉
៉ ងម
ល ាង រ

ូ តទាល់សតសភន ក្រលីងរនលាង។ សិ ដឌ មក្រ៉ងនថង

បនរិ ចន ើ យ ដូ នចន ះតារ៉ក្៏ សុក្សួ រនៅនាង។
- នតើ នាងោ
ល ននទ? ចងៀ នៅញា
ុ ាបាយនថង រតងៀ ជាមួ យមញ ុា សដររឺ?
នតើ គ្មត់នឹ ងរិ តថានាងជារសី ចិ តរ ង្វយរឺរបសិ ននបើ នាងនឆលើ យចាស? រឺក្៏គ្មត់រិ តថានាងនលងឫក្
របសិ ននបើ នាងនឆលើ យនទ?
- ញា
ុ ាឯណាក្៏ បានសដរឲ្យសតនៅក្ន ុងផារសូ រិយ៉ននះ- នាងនឆលើ យតប។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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នាងនៅមិ នដាច់ រស

ះរវាង ប៊ី ប៊ី នវើ ល បឺ ន

គើ និ ង ឡាក្់ រី នសសវន។ ហាងប៊ី ប៊ី នវើ លធា មូ ល

ន ើ យនៅសតពី រជាន់ពី នដាមប៉ ុ នណា
ោ ះ។ ឡាក្់ រី នសសវន នៅជាប់នឹ ងផារទា ននើ បឡាក្់ រី ប៉ ុ សនរ ហាងននះ
នសវាក្មម នថល រគ្មន់សត មា
៉ ក្ស៍ នវល នហាស មួ យក្ូ នចានតូ ចនថល ២ ដុ លា
ល រ ៤០ នសននៅន ើ យ។
ពួ ក្នរក្៏ សនរមចចិ តរ នៅ ប៊ី ប៊ី នវើ ល។ នៅទី ននាះសា បូ រនៅនដាយពនលឺ ន ើ យពួ ក្នរអាចនមើ ល
ន ើ ញទី រក្ុងទាាងមូ លតាមបងអ ួចក្ញ្ចក្់ ធា ៗទាាងននាះ។ សិ ដឌ អងគ ុយយ៉
៉ ងសុ
ង ត់នសង ៀម។
ក្ូ នរសី ប៉ ុ លពតមា
ន ក្់ ននះគ្ម
ម នអវី រតូវនិ យ៉យន
សតក្៏ របស

ើយ លុ ះរតាសតនពលនាងនដើ រទិ ញអីវាឿន់។

លជានាងមានសតនរឿងមួ យរត់សដលរតូវនិ យ៉យ ប៉ ុ សនរ នាងមិ នរតូវនិ យ៉យអាពី នរឿង

ននាះជាដាច់ មត។
តារ៉ជាអន ក្និ យ៉យរ

ូ ត។

គ្មត់បរិយ៉យតាាងពី កាលសដលគ្មត់ចរចាគ្ម
ន ជាមួ យពួ ក្អាជី វក្រ

នៅជាន់ទី បី នដើ មបីយក្ឌី សចមល ងនដើ មននន

គ ម នចារលួ ចឡាន (Grand Theft Auto) ។ គ្មត់សថមទាាងលួ ច

របាប់ថាសិ ដឌ ពី រនបៀបទិ ញទា និ ញនដាយទទួ លបានការបញ្ចុះតនមល នទៀតផងនៅឯ ប៊ី នអស ន

វ សាិ ន សដល

ជាហាងទា ននើ បភលឺ ចិ ញ្ជ
ច ចមួ យនៅជាន់មងនរកាម។
នពលននាះរសុប់សតគ្មត់ឈប់ភ្ល
ល ម។
- នាងមិ នចាាបាច់ ម
ល ចមញ ុា នទ។
គ្មត់និ យ៉យនដាយសា ន

ងដូ ចមនុ សសចាស់ទុា របក្បនដាយសណា
ឋ នចិ តរ ។

- មញ ុា នមើ លដឹ ងថា នាងរឺ ជានក្ម ងរសី សដលធា ន

ើងយ៉
៉ ងសមសួ នមា
ន ក្់ ។ មញ ុា ចូ លចិ តរ ណាស់។

សិ ដឌ នៅសតមិ នអាចរក្នឹ ក្ពាក្យអវី និ យ៉យបាន។

នាងអាចរតឹ មសតងក្់ ក្ាលតាមប៉ ុ នណា
ោ ះ។

នាងចងៀ សតរត់នចញនទ។
- នតើ នាងចងៀ នៅហាង នម
នម

វ័ រ

រឺ ជាហាងនអ

ុី តាឈី សូ នី បា៉ណាសូ និ ច
នរណាចូ លមក្ទិ ញន

វ័ រ នទ?
ិចរតូនិចដ៏ ធា មួ យ

វី លីព រឺក្៏ នដណុង។ ហាងននះលក្់ របស់នថល ៗណាស់ នសទើ រសតគ្ម
ម ន

ើយ ន ើ យននះក្៏ ជាមូ លន

វ ូងឈរនៅមងនរៅហាង

សរ ុក្ទុ ក្នៅនដាយឧបក្រណ័៍មា
៉ ក្លបីៗដូ ចជា

តុ សដលសិ ដឌ ចូ លចិ តរ ហាងននះសដរ។ មនុ សសមួ យ

ន ើ យសមលឹ ងនមើ លតាមបងអ ួចឯទូ រទសសន៍ ដ៏ ធា មួ យចាក្់ បញ្ជ
ច ាងនរឿង

“សម័ យទឹ ក្ក្ក្”។ នៅនលើនអរក្ងៀ សតវ តូ ចមួ យក្ា ពុ ងសតរតូវផ្ទ
ទ ាងទឹ ក្ក្ក្នដញតាម។ វាពិ តជាសុ
អ តម
ល ាង
ណាស់!
នទើ បសតដល់នពលននះនទើ បសិ ដឌ រក្នឹ ក្ន ើ ញពាក្យនិ យ៉យ។
- របសិ ននបើ មញ ុា មានសតអា

នឹ ងមួ យ អញ្ចឹងមិ នចាាបាច់ នចញពី ផទ ះនទៀតនទ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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តារ៉ នមៀងនមើ លនាង ន ើ យក្៏ នសើ ច។
នៅនថង បនា
ទ ប់មក្នទៀត

សិ ដឌ ក្៏ មក្របាប់គ្មត់ថា

ទូ រស័ ពទ នដសដលនាងមានទាាងប៉ ុ នា
ម នធា នពក្

ន ើ យ។ នតើ គ្មត់មានអារបនភទណាសដលនាងអាចពាក្់ ជុើ វិ ញក្របស់នាងដូ ចជានររឿងអលង្វ
ា រនទ?
នលើក្ននះពួ ក្នរនៅ ឡាក្់ រី នសសវន បឺ ន

គើ មឋ ង ន ើ យអងគ ុយចុ ះនៅទល់មុ មតូ ប នរ៉ វ

នររយរន់នក្ម ងរបុសៗក្ា ពុ ងសតរតូវអន ក្ជើ នាញសផន ក្សក្សមផ សសធមម ជាតិ របស់ នរ៉ វ
តារ៉ក្៏ នរៀបរ៉ប់របាប់នាងបសនថ មនទៀតអាពី មល ួនគ្មត់។
សន្តង្វ
គ ម។ ររួសុររបស់គ្មត់ឥ

ន។ ពួ ក្

ន លាបសក្់ ឲ្យ។

ឪពុ ក្របស់គ្មត់បានសុ
ល ប់នៅក្ន ុង

ូវរស់នៅជនបទ។ មក្ដល់រតឹ មននះ រសុប់សតក្ូ កា ក្ូ ឡារបស់សិ ដឌ

សរបជាមានរសជាតិ ដូ ចថា
ន ាររុនចាញ់នៅវិ ញ។
- ប៉ ុ សនរ ...នលាក្មិ នចងៀ រស់នៅឯជនបទនទ មិ នថាអញ្ចឹង- នាងរសដី ។
- នទ។ មញ ុា រតូវមក្ភនា នពញនដើ មបីរក្របាក្់ ។ ប៉ ុ សនរ សុច់ ញាតិ របស់មញ ុា សុ ទធ សតជាអន ក្សរសលអ ៗ។ ពួ ក្
គ្មត់មានសុ ជី វធម៌ ណាស់។- គ្មត់ក្៏ នសើ ច សបបនអៀនម
ម ស។

ពួ ក្នរចាស់ជាមានមាន់ទា ន ើ យនិ ងបងបអ ូនជី ដូ នមួ យមា
ន ក្់ សដលន ើងនដើ មដូ ង។ នៅទី ននាះ
សុ ទធ សតនរពនឈើ ប៉ ុ សនរ គ្ម
ម នហាងននាះន ើយ។ ធូ លីដី នៅទី ននាះចាស់ជាធុា ក្លិ នអារក្ក្់ ជាមិ នមន។
សិ ដឌ ផឹ ក្នភសជជ ៈរបស់នាងសលងចូ លនទៀតន ើ យ។ នាងដក្ដនងាើ មធា ន ើ យក្៏ និ យ៉យភ្ល
ល ម៖
- ឲ្យមញ ុា សុា នទាស។ មញ ុា ក្៏ មិ នចងៀ សដរ ប៉ ុ សនរ មញ ុា រតូវនៅន ើ យ។- នាងក្៏ រាក្ិលមល ួននចញពី នៅអីរបស់
នាងយឺតៗដូ ចរងូ អញ្ចឹង។
នពលនដើ ររតលប់នៅវិ ញកាត់តូ បលក្់ នររឿងអលង្វ
ា រនដាយគ្ម
ម នអវី នធវើ

នាងក្៏ ចាប់អារមម ណ៍ថា

តារ៉ចាស់ជាយល់ថានាងមិ នចូ លចិ តរ គ្មត់ន ើ យ។
ន ើ យនរឿងននាះនធវើ ឲ្យសភន ក្នាងសផន ក្មងនរកាមឈឺសតមឋ ង។
នាងរតលប់នៅវិ ញនៅនថង បនា
ទ ប់ រពមទាាងសលងនធវើ ពុ តជាទិ ញទូ រស័ ពទ នដនទៀតន ើ យ។ នាង
របាប់តារ៉ថា នាងចាក្នចញទាាងតក្់ រក្
គ្មត់ក្៏ តបវិ ញថា

ល់នៅនថង ននាះក្៏ នរពាះសតនាងនឹ ក្ន ើ ញថារតូវនៅនធវើ សក្់ ។

នាងដូ ចជាយក្ចិ តរ ទុ ក្ដាក្់ ចា នពាះសក្់ របស់នាងនពក្ន ើ យ។

បនា
ទ ប់មក្

គ្មត់ក្៏ ណាត់នាងនៅនមើ លក្ុ ននៅយប់ននាះ។
សិ ដឌ ចា ណាយនពលនពញមួ យនថង នដើ រទិ ញអីវាឿន់នៅក្ន ុងហាង នម

វ័ រ។

ពួ ក្នរជួ បគ្ម
ន នៅនមា
៉ ងរបាាមួយ។ តារ៉បានរិ តរូ រយ៉
៉ ងម៉ ត់ចត់ នដាយគ្មត់មិ នបាននរជើ សនរើស
នរឿងក្ុ នរនធ ត់ន

ើយ។ គ្មត់និ យ៉យថាគ្មត់ចងៀ នមើ លនរឿង “នក្ម ងរសី រក្បី លាក្់ មល ួន” សដលតា ណាលពី នរឿង

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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នក្ម ងរសី ជនបទមា
ន ក្់ រស់នៅឯសរស។ សិ ដឌ និ យ៉យនដាយទឹ ក្ចិ តរ នសុមនសសថា នាងចងៀ នមើ លនរឿងរនធ ត់
ជាង។
នរ៉ងក្ុ ននៅជាន់នលើបងអ ស់នបើ ក្ទា
វ រនចញនៅនលើដើ បូ លផារសូ រិយ៉ចា សតមឋ ង។
តាមជញ្ជ
ជ ាងរតូវដាច់ នដាចនមទ ចមទី រ
របស់សដលថមី

ូ តដល់បង្វ
ា ន់នដពណ៌នបតង។

ន

រក្ដាសបិ ត

តុ អវី បានជានរចូ លចិ តរ បា ផ្ទ
ល ញ

និ ងសុ
អ តសបបននះ? សិ ដឌ កាន់នដតារ៉ ន ើ យដឹ ងថាពួ ក្នរឥ

ូវកា
ល យជាសងារនឹ ងគ្ម
ន

ន ើ យ។
- ចុ ងបញ្ចប់- គ្មត់នពាល។
- ចុ ងបញ្ចប់អី?
- នាងបាននធវើ អវី មួ យន ើ យ។
ពួ ក្នរសផអ ក្មល ួននឹ ងបង្វ
ា ន់នដ ន ើ យសមលឹ ងពី នលើផទ ះរបស់របជាជន។ នៅទិ សមងលិចជិ តទននល
រឺ ជាអគ្មរមួ យសដលមានលានដើ បូ លយ៉
៉ ងទូ លាយ។

ពួ ក្រសី ៗរបជុើ គ្ម
ន នៅទី ននាះនដើ មបីនិយ៉យនដើ ម

នរ។ នក្ម ងៗក្ា ពុ ងសតនលងនចាលឈូង។ នៅពី ចមា
ង យ សិ ដឌ ពិ តជាសល ុងអារមម ណ៍ណាស់។
- មញ ុា ពិ តជាចូ លចិ តរ នមើ លនក្ម ងៗណាស់។
នរឿងក្ុ នននាះរឺ ជានរឿងនថនិ យ៉យពី ន្តសរី មា
ន ក្់ សដលមុ មសរបជាពណ៌នមៀវ

និ ងមានសុ
ន មអុ ជៗ

សថមទាាងចាប់សុី ពួ ក្របុសៗ។ ន្តសរី ពណ៌នមៀវននាះពិ តជារួ រឲ្យនមពើ មសមន សតមិ នរួ រឲ្យម
ល ចជាងសនមល ង
នៅក្ន ុងនរឿងននាះនទ។ តួ អងគ នៅក្ន ុងនរឿងននាះសុ
ឋ ប់នមើ លនៅដូ ចជារតូវមនរ អារមអញ្ចឹង។ នមើ លនៅ
ហាក្់ ដូ ចជាពួ ក្នថរតូវរពលឹងនម
ម ចសមម រនៅសណឌិត។
លគឹ ក្ណាសិ ដឌ ភិ តភ័ យ នាងសតងសតនសើ ច។
ដូ នចន ះនាងក្៏ អងគ ុយនសើ ចនដាយតក្់ សល ុត។ តារ៉សបរជារិ តថា នាងក្ា ពុ ងសតនសើ ចចា អក្ថានរឿង
ននះអន់
របស

ន ើ យយល់ថារួ រឲ្យអស់សា នណើច។

គ្មត់ក្៏ ចាប់នផឋើ មនសើ ចតាមសដរ។

សិ ដឌ រិ តថាគ្មត់ក្៏

លជាម
ល ចដូ ចនាងសដរន ើ យ។ នៅក្ន ុងទី ងងឹ តននាះ ពួ ក្នរទាាងពី រក្៏ ចាប់នដគ្ម
ន ។
នរកាយមក្នៅមងនរៅ អាកាសធ្លតុ នៅសតសុ
អ ប់សអ ុះនទាះជាយប់ន ើ យក្៏ នដាយ ន ើ យផល ូវ

នលម ១៤២ មានធុា ក្លិ នលូ ទឹ ក្សអ ុយ។ សិ ដឌ ឈរនលើចុ ងនជើ ងនដើ មបីនចៀសពី ផល ូវរអិល និ ងឆអឹ ងរតី នបាះ
នចាល។
តារ៉នសនើ ថា៖
- ចាាមញុាជូ ននាងនៅផទ ះ។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- អន ក្នបើ ក្ឡានរបស់មញ ុា អាចជូ នពួ ក្នយើងនៅបានន ើ យ- សិ ដឌ តប នដាយរលាស់ទូ រស័ ពទ មា
៉ ក្
Kermit-the-Frog របស់នាង។
ឡានមា
៉ សសសដស ប៊ិ ន ពណ៌នម
ម របស់នាងសអបសា ចត រពមទាាងក្ិ នដបផ្ទ
ល សទិ ចចាស់ៗជិ តមាត់លូ
ឮសូ រសរបសៗ។ នៅអីអងគ ុយសុ ទធ សតររបដណឋប់នដាយសសបក្សតវ ពណ៌ដាាសដង ន ើ យអន ក្នបើ ក្ឡាន
របដាប់អាវុ ធនទៀត។
តារ៉ចា

មាត់ធល ង
ុ ។

- នតើ ...នតើ ឪពុ ក្នាងជានរណា?
- គ្មត់សុ
ល ប់ន ើ យ។
តារ៉ររវី ក្ាល។
- នតើ គ្មត់ជានរណា?
ជាធមម តាសិ ដឌ សតងនរបើ នម
ម ះតាមសមសរសឡាយមា
ឋ យនាង
សា ណួរននះនទ។

នដាយភ័ នរ ភ្លាង

នាងក្៏ ចាប់នផឋើ មរក្នឹ ក្នមើ លនរណាមា
ន ក្់ សដលអាចជាឪពុ ក្របស់

នាង។ នាងមិ នសុ
គ ល់នរណាមា
ន ក្់ មានអាយុរបហាក្់ របស
ននយ៉បាយមា
ន ក្់ សដលបានសុ
ល ប់។

ប៉ ុ សនរ ននាះមិ នអាចនឆលើ យតបនឹ ង

ល

នម
ម ះរបស់គ្មត់ក្៏ នលចន

នឹ ងនសុះ។ នាងនៅចាានរឿងមល ះពី អន ក្
ើងនៅក្ន ុងមួ រក្ាលរបស់នាង

ន ើយ

នាងក្៏ របញាប់នឆលើ យយ៉
៉ ងសល ន់នសុ
ល រ។
- ឪពុ ក្របស់មញ ុា នម
ម ះ ក្ុ ល វី រៈបុ រត។
នតើ នាងនៅនម
ម ះរតូវនទ?
- សូ មក្ុា របាប់នរណាអី។
តារ៉យក្នដបិ ទសភន ក្របស់មល ន
ួ ។ - ពួ ក្នយើង...ររួសុរមញ ុា ឪពុ ក្មញ ុា ...ពួ ក្នយើងសុ ទធ សតរបយុទធ នដើ មបី
KPLA ។
សិ ដឌ ទប់ចិ តរ មល ួនឯងមិ នឲ្យសួ រថានតើ KPLA ននាះរឺ ជាអវី ។
ក្ុ ល

វី រៈបុ រតបានដឹ ក្នាាបក្សពួ ក្មួ យរក្ុមកាលពី សម័ យសន្តង្វ
គ មសុី វិ ល។

របឆ្នាងនឹ ងសមម ររក្

បក្សននះរបយុទធ

ម ពួ ក្នវៀតណាម រពះមហាក្សរត និ ងអានពើ ពុ ក្រលួ យ រពមទាាងចងៀ បានមាគ្ម៌ថីម

មួ យសរមាប់របនទសក្មព ុជា។ ក្ុ ល វី រៈបុ រតរឺ ជាអន ក្ដឹ ក្នាាក្មព ុជាមួ យរូបសដលមិ នសដលនិ យ៉យពាក្យ
នបាក្របាស់ រឺទទួ លសា ណូក្ន

ើយ។

ចូ រចាាថាននះរឺ ជានរឿងមិ នពិ តន

ើយ។

តារ៉ចាប់នផឋើ មថយមល ួននចញឆ្ន
ង យពី ឡានននាះ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- មញ ុា មិ នរិ តថាពួ ក្នយើងរួ រសតនធវើ អញ្ចឹងននាះនទ។ និ យ៉យឲ្យរតងៀ នៅ មញ ុា រគ្មន់សតជាភូ មិ ក្រមា
ន ក្់
ប៉ ុ នណា
ោ ះ។
- ននាះមិ នសមនជាបញ្ជ
ា នទ។
គ្មត់បិ ទសភន ក្។ - មញ ុា មិ នចងៀ នធវើ ឲ្យអាប់នអានក្ិ តរិ យសដល់ក្ូ នរសី របស់នលាក្ ក្ុ ល វី រៈបុ រត ននាះ
នទ។
អូ ! រពះនអើយ! នាងនចះសតរក្នឹ ក្នម
ម ះយក្មក្និ យ៉យឲ្យរួចមល ួនប៉ ុ ណោឹង មិ ននឹ ក្សុ
ម នថាបងា
ឲ្យមានបញ្ជ
ា ដល់ថា
ន ក្់

នឹ ងនសុះ។

- សូ មអងវ រ!- នាងរសដី ។
តារ៉ដក្ដនងាើ មធា ។
- យល់រពម។ មញ ុា បាននិ យ៉យន ើ យថា មញ ុា នឹ ងនមើ លនាងនៅដល់ផទ ះនដាយសុ វតរិ ភ្លព។ មញ ុា នឹ ងនធវើ
តាមពាក្យសនា។នៅក្ន ុងឡាន មា
៉ សសសដស គ្មត់ក្៏ ដាក្់ មល ួនអងគ ុយប៉ ូ ក្នៅនលើក្រមាលសសបក្សតវ ពណ៌ដាាសដង។
នៅនពលសដលពួ ក្នរនៅដល់ តារ៉ក្៏ នផអ ៀងក្នមើ លនៅផទ ះសិ ដឌ ។
- នតើ នាងនៅជាន់ទី ប៉ ុ នា
ម ន?
- ររប់ជាន់។
មុ មរបស់តារ៉សរបជានសល ក្សុ
ល ាង។
- អន ក្នបើ ក្ឡានរបស់មញ ុា នឹ ងជូ ននលាក្នៅវិ ញ- នាងនិ យ៉យនៅកាន់តារ៉។ មណៈនពលសដល
ឡានថយនចញនៅ នាងឈរនៅមងនរៅរបង បក្់ នដលាគ្ម
ន យ៉
៉ ងរសងូ តរសង្វត់។
បនា
ទ ប់មក្ សិ ដឌ ក្៏ អនទ ះសុភ្ល
ល ម។ នតើ ក្ុ ល វី រៈបុ រតជានរណា? នាងក្៏ នបើ ក្អនរ របណា
ឋ ញន ើយ
សសវ ងរក្តាម

គូ

ា ល (Google) ។ នាងរតូវអានពី សន្តង្វ
គ ម សដលនធវើ ឲ្យនាងរពឺ សមបុរម
ញ ក្ៗ។ បក្សពួ ក្

រក្ុមមុ សៗគ្ម
ន ទាាងអស់ននាះរសុត់អសណឋតនៅក្ន ុងមួ រក្ាលរបស់នាង៖ ANS, NADK, KPR និ ង KPNLF។
នម
ម ះទាាងអស់ននះហាក្់ ដូ ចជាដនង្វ
ា យនៅមក្រក្នាង នដាយសនមល ងពី អតី តកាលអញ្ចឹង។
មិ នយូរប៉ ុ នា
ម ននាងក្៏ អស់ភ្លពអាណត់ រទាាសលងបានតនៅនទៀត។ នាងក្៏ នបាះពុ មព រូបរបស់ វី រៈ
បុ រត ន ើ យសនរមចចិ តរ ថាយក្នៅឲ្យនរដាក្់ ស៊ ុ ម។ ការពារម
ល ចសរក្ងតារ៉មក្នលង។
ក្ុ ល វី រៈបុ រតមានមុ មមូ ល និ ងសុ
ន មញញឹមនពារនពញនដាយក្ឋី រសឡាញ់របស់ឪពុ ក្។ សភន ក្
របស់គ្មត់ទាាងពី រហាក្់ ដូ ចជានដៀងនមើ លនៅនលើសា នៅរចមុ ះគ្មត់

នមើ លនៅសា បូ រនៅនដាយការយល់

ដឹ ងនរៅរជះ។ គ្មត់រតូវបាននរនធវើ ោតនដាយផទ ុះរគ្មប់សបក្សុ
ល ប់ក្ន ុងឡាន។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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នពញមួ យយប់ននាះ សិ ដឌ នលើសនមល ងមសឹបនមសៀវរ
នៅរពឹ ក្ន

ូ ត។

ើង មានរូបភ្លពនរណាមា
ន ក្់ នទៀតនៅនលើនធនើ មា
៉ សុី ននបាះពុ មព របស់នាង។

រូបន្តសរី មុ មសវង នធម ញទនាយសនម
ម មា
ន ក្់ បានសមល ក្់ មក្នាង។ សិ ដឌ ក្ត់សមា
គ ល់ពី ក្ា

ុ សក្ន ុងការ

តុ បសតងមល ួនរបស់ជនរងនរគ្មះននះ។ សក្់ របស់ន្តសរី ននះរនញ៉រនញ៉ និ ងក្ណា
ឋ ញ់ររប់ក្សនល ង។ នបើ សិ នជា
នាងវិ ញ ចាស់ជានៅឲ្យនរអ៊ុតឲ្យរតងៀ ន ើ យហាយឡាយឲ្យសុ
អ តន ើ យ។ សភន ក្របស់ន្តសរី ននាះសមលឹ ង
នមើ លមក្នាងន

ើងចងៀ ធល ុះ។

- ប៉ ះពាល់មញ ុា មិ នបាននទ- សិ ដឌ នពាល។ នាងទុ ក្រូបថតននាះនចាលនៅនលើនធនើ រួចនាងនៅជួ ប
តារ៉ភ្ល
ល មសតមឋ ង នដាយគ្ម
ម នបានរសស់រសូបអាហារនពលរពឹ ក្នទ។
សភន ក្របស់គ្មត់ទាាងពី រមានរងវ ងៀ នម
ម ៗជុើ វិ ញ ន ើ យនមអាវ “ន

ូ” ពណ៌នមៀវរបស់គ្មត់អ៊ុត

មិ នបានសុ
អ តបាតនទ។
- ទិ ញហាង

នឹ ងទាាងមូ លសតមឋ ងនៅ- តារ៉រសដី នមើ លនៅដូ ចជាអារមម ណ៍មិ ននឹ ងនរ។ - ពួ ក្

អាជី វក្រនៅហាង ន
កាលពី មសិលមិ ញ
សុ

វ័ រ នទើ បសតរបាប់មញ ុា នទមាននារីមា
ន ក្់ នសល ៀក្នម មូ វប៊ យ ពណ៌នមៀវនដើ រចូ លនៅ

ន ើ យក្ុ មម៉ ងៀ ទូ រទសសន៍ ដាក្់ ផទ ះពី រនររឿងធា ៗ។

នារី ននាះនិ យ៉យថា

មួ យដាក្់ នៅ

ុង ន ើ យមួ យនទៀតដាក្់ នៅលានដើ បូ ល។ នាងបងៀ នថល ទូ រទសសន៍ ទាាងពី រននាះដាច់ សតមឋ ង ន ើ យ

បញ្ជ
ជ ឲ្យនរដឹ ក្យក្នៅដាក្់ ផទ ះនៅមងចុ ងផល ូវមុ នី វងស។
សិ ដឌ ដក្ដនងាើ មធា ។
- មញ ុា បញ្ជូនមួ យមក្វិ ញន ើ យ។- នាងសងឃឹមថាចនមលើ យននះសុ
ឋ ប់នៅមិ នវាយឫក្ននាះនទ។ - វា
នមើ លនៅដូ ចជាសា បូ រជាតិ សដក្ណាស់ មិ នសុី គ្ម
ន នឹ ងវាាងននមញ ុា នទ។
មានការសង ប់សុ
ង ត់មួ យសនទ ុះ។
- នារីមា
ន ក្់ ននាះក្៏ បានទិ ញសឆា យនរ អាយដូ មួ យសដរ ក្ន ុងតនមល មួ យពាន់របាារយ ដុ លា
ល រ។
នបើ តារ៉មិ នដឹ ងអាពី សឆា ននាះ

របស

លជាលអ ជាង។

វារគ្មន់សតជារបស់នលង

ប់ៗសត

ប៉ ុ នណា
ោ ះ។ នាងមិ នរិ តថាវានថល ដល់មលឹ ងននាះនទ។
- ពួ ក្នរមិ នរួ ររបាប់អន ក្ដនទអាពី នរឿងរបស់អតិ ថិ ជនរបស់ពួ ក្នរនទ នបើ មិ នអញ្ចឹងនទមិ នយូរមិ ន
ឆ្នប់ចាស់ជាគ្ម
ម ននរណាមក្ទិ ញនទៀតជាមិ នមន។
តារ៉ក្ា ពុ ងសតសមលឹ ងនមើ លមក្ននះហាក្់ ដូ ចជារិ តថា៖

ននះមិ នសមនរគ្មន់សតជារសី សុអត

បាតមា
ន ក្់ សដលរួ រឲ្យរសឡាញ់ប៉ុនននាះនទ។
- មញ ុា សបាយណាស់កាលពី យប់មិ ញ- សិ ដឌ និ យ៉យនដាយសនមល ងឆ្ន
ម រៗដូ ចពពក្រសុត់។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- មញ ុា ក្៏ អញ្ចឹងសដរ។
- នយើងមិ នចាាបាច់ របាប់នរអាពី ររួសុររបស់មញ ុា នទ។ សមននទ?- សិ ដឌ ពិ តជាម
ល ចបាត់បងៀ រូបគ្មត់
ណាស់។
- មិ នបាច់ នទ។ ប៉ ុ សនរ សិ ដឌ នរឿងននះមិ នអាចនៅរួចនទ។ ររួសុររបស់នាង ន ើ យនិ ងររួសុរ
របស់មញ ុា ពួ ក្នយើងមិ នសក្រិ សមនឹ ងគ្ម
ន ន

ើយ។

- វាមិ នមុ សគ្ម
ន នទ។
- នាងបានក្ុ

ក្មញ ុា ។ ររួសុររបស់នាងមិ នសុ
ល ប់ទាាងអស់នទ។ នាងនៅមានឪពុ ក្មាលបីៗជា

នរចើ នរូបនទៀត។
នាងពិ តជាមានសមន...រឺ នលាក្ពូ នអៀង សុរី នលាក្ពូ នមៀវ សា ផន នលាក្ពូ តា ម៉ ុ ក្។ បក្សពួ ក្
ប៉ ុ ល ពតទាាងអស់សុ ទធ សតជានលាក្ពូ របស់នាង។
- មញ ុា មិ នសូ វសុ
គ ល់ពួ ក្នរនរចើ ននទ។- នាងតប។ ននះក្៏ ជាការពិ តសដរ។
នតើ នាងនឹ ងនធវើ អវី បានរបសិ ននបើ នាងមិ នអាចទិ ញទា និ ញនៅក្ន ុងផារសូ រិយ៉នទៀតបាន? នតើ នាង
នឹ ងនធវើ យ៉
៉ ងនម៉ ចនៅរបសិ នជាគ្ម
ម នតារ៉ននាះ?
នាងក្៏ សុា អងវ រ។
- មញ ុា មិ នសមនជាមនុ សសរឹងមាាអី វ នទ។ ជួ នកាលមញ ុា រិ តថាមញ ុា មិ នសមនជាមនុ សសផង។ មញ ុា រគ្មន់សតជា
លា

ទនទសុ
អ តប៉ ុ នណា
ោ ះ។
តារ៉រសុប់សតសា សដងអាការកាច។
- នាងរគ្មន់សតជាបណោឥណទានប៉ ុ នណា
ោ ះ។
បនា
ទ ប់មក្គ្មត់ក្៏ នម
ង ក្មុ មចុ ះ។
- ឲ្យមញ ុា សុា នទាស។ មញ ុា មិ នរួ រនិ យ៉យដូ នចា
ន ះនទ។ អាយុប៉ ុ ណោឹង នាងនៅនក្ម ងណាស់ ន ើ យមញ ុា ជា

មនុ សសចាស់ជាងនាង រួ រសតនចះអធារស័ យឲ្យនាងឲ្យបាននរចើ ន។
សិ ដឌ សរបជាអស់សងឃឹម។
- លុ យរបស់មញ ុា ទាាងអស់ននាះចាស់ជាលអ ណាស់ន ើ យ។
- មញ ុា មិ នសមនសរមាប់លក្់ នទ។
គ្មត់នធវើ ការនៅក្ន ុងហាងមួ យ

ន ើ យរតូវនផញើ លុ យនៅកាន់ររួសុរសដលគ្ម
ម នឪពុ ក្មួ យនទៀត។

អញ្ចឹងន ើ យនៅថា គ្មត់មិ នសមនសរមាប់លក្់ នទៀត!

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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សិ ដឌ មាននបះដូ ងចនងអ ៀតចងអ ល់ ប៉ ុ សនរ ក្៏ នចះរិ តរូ រសដរ។ នាងដឹ ងថា នាងរតូវសតនធវើ អវី មួ យសដល
សមរួ រ ដូ ចជាការនរើសផ្ទ
ា ដូ នចា
ន ះសដរ នបើ មិ នអញ្ចឹងនទ ផ្ទ
ា ននាះចាស់ជារតូវរសនពានង្វប់ន ើ យ។
- នតាះ...នៅនមើ លក្ុ ននទ?
នទាះយ៉
៉ ងណា

នាងមានសរមស់រសស់សុ
អ ត

ចាស់ថាសភន ក្ទាាងរូ របស់នាងមូ លៗ

ន ើ យធា នទៀត។

និ ងធា ធ្លត់ពី រតក្ូ លររួសុរលអ

ន ើ យនាងដឹ ង

នបះដូ ងដ៏ តូ ចរបស់នាងមួ យននះក្ា ពុ ងសតឈឺ

ចាប់ន ើ យ។
នលើក្ននះពួ ក្នរនមើ លនរឿង ទុា ទាវ សដលជានរឿងថតន

ើងវិ ញ មុ សពី នរឿងបុ រ៉ណកាលពី ជើ នាន់

ុ ក្សិ ប។ របសិ ននបើ នរឿងណាមិ នសតងទាក្់ ទងនឹ ងសុ បិ នអារក្ក្់ អាពី នម
ម ចនទ អញ្ចឹងចាស់ជានិ យ៉យ
ពី អតី តកាលន ើ យ។ សិ ដឌ សញ្ជឹងរិ តថា នតើ អង្វ
ា ល់នៅនទើ បនរថតនរឿងសដលនិ យ៉យពី អនារតរបស់

ក្មព ុជា? នរឿងទុា ទាវ ដក្រសងៀ នចញពី នរឿងនរពងបុ រ៉ណមួ យអាពី សងឃនក្ម ងមា
ន ក្់ សដលលងៀ នសន ៍ ក្ូ នរសី
អន ក្មានមា
ន ក្់ ប៉ ុ សនរ រតូវមា
ឋ យមងរសី រ៉រ៉ាង។ នៅចុ ងបញ្ចប់ ពួ ក្នរទាាងពី រនាក្់ ក្៏ នធវើ អតរ ោត នដាយ
បានពាានាាមក្នូ វបណា
ឋ សុមួ យមក្នលើភូ មិ របស់ពួ ក្នរ។ សិ ដឌ អងគ ុយនមើ លនរឿងននាះន

ើងសមឹ ងសុ
ម ធិ ។

មញ ុា ចាស់ជាមិ នកា
ល យជាតួ ឯក្រសី សដលរតូវសុលប់នៅក្ន ុងនរឿងនសន ហាជាដាច់ មត។
តារ៉បានសា ណូមពរជូ ននាងនៅផទ ះមឋ ងនទៀត ន ើ យនៅនពលននាះឯង សដលសិ ដឌ ដឹ ងថាគ្មត់
ជិ ះម៉ ូ តូ

ុ ងដារឌី ម។ គ្មត់បានបង្វ
ា ញរបាប់នាងយ៉
៉ ងនមាទនៈពី ម៉ ូ តូ ដ៏ ភលឺ ចិ ញ្ជ
ច ចសដលបុ រសសម័ យថមី

ជិ ះ។ សិ ដឌ មានអារមម ណ៍ថាមក្ដល់ទី ទ័ លរចក្។ នាងបានសឋី ថាចងៀ ទិ ញគ្មត់មឋ ងន ើ យ។ របសិ នជា
នាងបងអ ួតពី ឡានរបស់នាងនទៀត អាចនឹ ងនធវើ ឲ្យគ្មត់នបារមុ មមិ នមន។
ដូ នចន ះនាងក្៏ ដាច់ ចិ តរ បា ពាននលើចាប់ទី របាាពីរ។
តារ៉លាក្់ កាបូ បរបស់នាងនៅក្ន ុងសក្បមងនរកាយ

ន ើ យពួ ក្នរក្៏ ជិ ះតាមមហាវិ ថីរពះ

មុ នី វងសនានពលយប់។ តាមផល ូវពួ ក្នរន ើ ញ ជនអនាថា រសី នពសាចារ ន ើ យនិ ងចុ ងនលសដលនដើ រ
នរតតរតូតនៅផទ ះបនា
ទ ប់ពី នចញពី នធវើ ការ។ នពលននាះជានពលបា ណាច់ ឆ្ន
ន នា ទ ប៉ ុ សនរ រសុប់សតមាននភល ៀង
ធ្ល
ល ក្់ ។
សិ ដឌ ចូ លចិ តរ សភ្លពសបបននះណាស់។ មយល់រតជាក្់ បក្់ ផ្ទយផ្ទត់ប៉ ះមុ មរបស់នាង និ ងតា ណក្់
ទឹ ក្នភល ៀងនៅរនណងរនណាងជាប់នឹ ងនរ៉មសភន ក្របស់នាង។
នាងនៅចាាកាលពី អាយុរបាាឆ្ន
ន ា កាលពី នាងរ៉ានលងនៅក្ន ុងនរពនរកាមនភល ៀងមូ សុ ង។ នាងយក្
នដនអាបចនងា ះរបស់តារ៉នដើ មបីទប់មល ួន

ន ើ យក្៏ យក្ថា
ព ល់របស់នាងនក្ើ យនលើមន ងរបស់គ្មត់។

នសើ ចក្ក្អឹ ក្នដាយភ័ យ មិ នសមននដាយសុរនភល ៀងនទ រឺ នដាយសុរសតអារមម ណ៍របស់នាង។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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នាង

គ្មត់ឌុ បនាងនៅដល់ផទ ះ។ នៅមងក្ន ុងផទ ះនាង អវី ៗទាាងអស់សុ ទធ សតងងឹ តនលើក្សលងសតពនលឺ ភលិ ប
សភល តពណ៌នបតងសដលនចញពី មា
៉ សុី ននបាះពុ មព របស់នាងប៉ ុ នណា
ោ ះ។

នៅនលើនធនើ រមានរូបថតថមី ពី រ

នទៀត។ រូបមួ យរឺ ជានក្ម ងរបុសតូ ចមួ យ ក្ា ពុ ងសតកាន់សញ្ជ
ដ ប័ រតបញ្ជ
ជ ក្់ ការសិ ក្ានៅសុលា។ រូបមួ យ
នទៀតរឺ ជាចាស់រពឹ ទា
ធ ចារយដ៏ រឹងបុឹ ងមា
ន ក្់ សដលមានសុ
ន មសុច់ ដុើ តាមមងៗននសុ
ន មញញឹមដ៏ ជូ រចត់សបប
ចា អក្របស់គ្មត់។ ពួ ក្នរសមលឹ ងនមើ លចា ៗមក្នាងសតមឋ ង។

ពួ ក្នរដឹ ងថាមញ ុា ជានរណា។
មណៈនពលសដលនាងន

ើងជនណឋើរនៅកាន់បនទ ប់នរងរបស់នាង

នាងរសុប់សតឮនរណាមា
ន ក្់

ក្ា ពុ ងសតយាមសឹក្មសួល សតនៅឆ្ន
ង យ ហាក្់ ដូ ចជានចញមក្ពី ផទ ះជិ តននាះ។ នាងសុ
ទ បជញ្ជ
ជ ាងនៅជាប់នឹ ង
កាាជនណឋើរននាះ ន ើ ញថាជញ្ជ
ជ ាងននាះរនងគើ តិ ចៗ រសបតាមចង្វ
វ ក្់ ននការយាននាះសដរ។
នៅក្ន ុងបនទ ប់នរងរបស់នាង

នាងយក្មា
៉ សុី នអាយផតមួ យនចញពី ក្ន ុងចា នណាមអាយផតជា

នរចើ នរបស់នាងសដលដាក្់ ពយួរជាសមស ន ើ យចាក្់ សុ
ឋ ប់បទចនរមៀង System of a Down រពមទាាងនបើ ក្
សា ន

ងអស់ៗសតមឋ ង។ ទាល់សតនធវើ សបបននះនទើ បនាងនដក្លក្់ ។ សា ន

ននះហាក្់ ដូ ចជាមទ រន

ងនន

គី តារនៅក្ន ុងចនរមៀង

ើងនចញពី នបះដូ ងរបស់នាងដូ នចា
ន ះសដរ។

នាងរតូវបានដាស់ឲ្យភ្ល
ញ ក្់ ន

ើងនៅនពលរពឹ ក្នដាយសា ន

ងក្ណឋឹងនរ៉ទ៍នៅជាន់នរកាម។

នាងឮសនមល ងអន ក្សថរក្ាផទ ះនម
ម ះ ចូ រ៉៉នី សរសក្នៅ ន ើ យនបើ ក្ទា
វ រន

ើង។ សិ ដឌ សុ
ទ ក្់ នសទើ រមិ នដឹ ង

ជារតូវនសល ៀក្ពាក្់ អាវ និ ងនមមូ វប៊ យមួ យណា។ នៅនពលសដលនាងនៅដល់ជាន់នរកាម នាងន ើ ញ
អន ក្នបើ ក្ឡាន

និ ងអន ក្សថរក្ាផទ ះក្ា ពុ ងសតនិ យ៉យគ្ម
ន នលងជាមួ យតារ៉បនណឋើរ

ចាក្់ ទឹ ក្សតជូ នតារ៉

បនណឋើរ។
តារ៉ហាក្់ ដូ ចជាបានបនណឋញពួ ក្នម
ម ចឲ្យនចញឆ្ន
ង យនរបៀបបាននឹ ងរសមី រពះអាទិ តយក្ា ចាត់នសប
អនធ ការដូ នចា
ន ះសដរ។
- សួ សឋី - គ្មត់រសដី ។ - នថង ននះជានថង ឈប់សរមាក្។ មញ ុា រិ តថាចងៀ បបួ លនាងជិ ះម៉ ូ តូ នដើ រនលងនៅ
ជនបទ។
ប៉ ុ សនរ មិ នបាច់ នៅជនបទនទ។

នតើ ពួ ក្នយើងមិ នអាចនៅនលងនៅសូ រិយ៉នទរឺ?

តារ៉បដិ នសធ

ន ើ យថា មានក្សនល ងដនទៗនទៀតជានរចើ នសដលរតូវនមើ លនៅក្ន ុងទី រក្ុងភនា នពញ។
គ្មត់ឌុ បនាង

បត់សបនចុ ះន

ើងតាមផល ូវលាតូ ចៗ។

នតើ ន

តុ ដូ ចនមឋ ចបានជាទី រក្ុងននះរក្ី រក្

យ៉
៉ ងននះ? យ៉
៉ ងនម៉ ចបានជាក្មវ ក្់ នមល៉ ះ?

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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ពួ ក្នរនាាគ្ម
ន នៅហាងលក្់ សុី ឌី ទា ននើ បនទើ បនបើ ក្ថមី មួ យ សដលជារបស់មា
ច ស់ផលិតក្មម ចនរមៀង។
តារ៉ដឹ ងររប់សពវ ពី បទចនរមៀងពី នរ៉ះៗថមី ៗ ភ្លរនរចើ ននរចៀងនដាយពួ ក្សមម រកាត់អានមរិក្ សដលរតលប់
មក្ពី

ុងប៊ិ ច និ ងមុ មតុ ន៖ សឋី , ភនា នពញនបដបយស៍ , ក្ូ នសមម រ ។
សិ ដឌ ទិ ញនមភ សុី ឌី ។
ពួ ក្នរនៅនលងសុរៈមនទី រជាតិ

សដលដូ ចគ្ម
ន នឹ ងរពះនក្សរពះពុ ទធ ។
របណមយបួ ងសួ ង។

ន ើ យបានន ើ ញរពះនក្សរបស់រពះបាទជ័ យវរម័នទី របាាពីរ

នដាយគ្ម
ម នរិ តរូ រនរចើ ន

តារ៉ក្៏ លុ តជងគ ងៀ ចុ ះ

ពួ ក្នរញា
ុ ាអាហារនពលលា
ង ចនៅក្ន ុងហាងបារ៉ាងមួ យ

ន ើ យនលើក្នដ

អមនដាយពនលឺ នភលើ ងនទៀន

និ ងរសុទា ពាាងបាយជូ រ ដូ ចជានៅក្ន ុងវី នដអូ មរ៉៉អូ នមអញ្ចឹង៖ របុសមា
ន ក្់ រសី មា
ន ក្់ ជារូ សងារ នដើ រនលង
ជាមួ យគ្ម
ន ។ ពួ ក្នរនៅទសសនាការសា សដងនៅនរ៉ងមនហារសព សុ វណោភូ មិ ន ើ យពួ ក្នរន ើ ញរបាា
មួ យយ៉
៉ ងអសុ
ច រយ សដលយក្លានាាតាមបទចនរមៀងជើ នាន់ឆ្ន
ន សា សសិ បក្ន ុងនរឿងបារ៉ាងបុ រ៉ណមួ យ នដាយ
បញ្ជូលទា នុ ក្នភល ងរបនពណីរបស់សមម រ។
សិ ដឌ រតលប់នៅផទ ះវិ ញ ក្ន ុងនបះដូ ងរបស់នាងនរចៀងរងើ ៗ៖ តារ៉ តារ៉ តារ៉ ។
នៅក្ន ុងបនទ ប់នរងរបស់នាង ទូ រស័ ពទ នដមួ យនររឿងចាប់នផឋើ មនរ៉ទ៍មិនឈប់។ នៅនលើនអរក្ងៀ
ថា Call 1 ប៉ ុ សនរ គ្ម
ម ននម
ម ះ រឺនលមទូ រស័ ពទ ន

ើយ ដូ នចន ះអន ក្សដលទូ រស័ ពទ មក្ននាះមិ នសថិ តនៅក្ន ុងបញ្ជី

ទា នាក្់ ទា នងរបស់សិ ដឌ នទ។
នាងក្៏ បិ ទទូ រស័ ពទ នចាល។ វានៅសតនរ៉ទ៍ដសដល។ នលើក្ននះ នទើ បនាងដឹ ងថាជានរណា។
នាងដាក្់ ទូ រស័ ពទ ននាះនរកាមនមនើ យ ក្ន ុងបនទ ប់នដក្ទា ននរមួ យ ន ើ យដាក្់ នមនើ យមួ យជាន់នទៀតពី
នលើ បនា
ទ ប់មក្បិ ទទា
វ រចាក្់ នសុរជិ ត។
រសុប់សត ទូ រស័ ពទ នដរបស់នាងទាាងសសសិ បពី រចាប់នផឋើ មនរ៉ទ៍រពមៗគ្ម
ន ។ ពួ ក្វានរ៉ទ៍តាាងពី នៅ
ក្ន ុងទូ នមអាវ រឺក្៏ក្ន ុងបនទ ប់ទឹ ក្ សដលនាងរចលាទុ ក្នចាល ន ើ យនភល ចយក្នចញមក្វិ ញ។ ទូ រស័ ពទ ទាាង
អស់ននាះនរ៉ទ៍តាាងពី នលើលានដើ បូ ល ទាាងនៅក្ន ុងសសបក្នជើ ងដាក្់ នរកាមសរររបស់នាង។
- មញ ុា ជារសី រឹងរូសណាស់!- នាងសរសក្ដាក្់ រពលឹងទាាងអស់ននាះ។ - អន ក្មិ នអាចបនា
ល ចមញ ុា បាន
នទ។
នាងនបើ ក្អាយផតរបស់នាង ន ើ យក្៏ នដក្លក្់ នៅ។
ឲ្យសតរពះអាទិ តយរះកាលណា នាងក្៏ នៅដាស់អន ក្នបើ ក្ឡានរបស់នាងភ្ល
ល ម សដលក្ា ពុ ងសតនដក្
លងៀ លក្់ ក្ន ុងអរងឹ ង។
- ឆ្នប់ន

ើង ពួ ក្នយើងរតូវនៅផារសូ រិយ៉- នាងបនលឺ ន

ើង។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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អន ក្នបើ ក្ឡានននាះនងើ យនមើ លទាាងមមី ងមមាាង បនា
ទ ប់មក្ក្៏ ចាាថារតូវញញឹម រួចបនា
ទ បក្ាល
របស់គ្មត់ជាការនគ្មរព។
គ្មត់រសុប់សតធ្ល
ល ក្់ ទឹ ក្មុ ម នៅនពលន ើ ញនាងកាន់ថងៀ នម
ម សដលរចក្នពញនៅនដាយទូ រស័ ពទ នដ
ទាាងសសសិ បពី រនររឿងរបស់នាង។
រពឹ ក្នពក្ន ើ យ នថមើ រ

នឹ ងផារសូ រិយ៉មិ នទាន់នបើ ក្នៅន

ើយនទ។ ពួ ក្នរក្៏ នបើ ក្រក្សវលជុើ វិ ញ

ពនលឺ រពះអាទិ តយចាាងចូ លចា សភន ក្របស់ ពួ ក្នរ។ នៅតាមផល ូវ មនុ សសរបុសៗក្ា ពុ ងសតរុញរនទះផទ ុក្នៅ
នដាយអីវាឿន់ជានរចើ ន

ឯមល ះវិ ញសុ
ព យសមសរក្វាឿត់ទាាងជុ ងៗចូ លនៅក្ន ុងផារធា ថមី ។ផារននះមានរ៉ងជា

នដាម រចនាតាមសិ លបៈសា ណងៀ ចាស់ រឺ តាមសបបបារ៉ាងមានពណ៌ដូ ចក្ា អួ ត។ សិ ដឌ មិ នសដលនដើ រទិ ញ
អីវាឿន់នៅមឋ ុា ននាះនទ។
- អន ក្នាងរួ រសតនៅនលងមា
៉ ក្់ របស់អន ក្នាង - អន ក្នបើ ក្បរនិ យ៉យ។ - អន ក្នាងដឹ ងនទ គ្មត់
រសឡាញ់អនក្នាងណាស់។ ររួសុរសតងសតមក្ជួ យយក្អាសុជានិ ចច នៅនពល សដលមានអាសនន អនន
រក្។
មា
ឋ យរបស់សិ ដឌ រស់នៅរបនទសនថ ន ើ យពួ ក្នរមិ នសដលទាក្់ ទងគ្ម
ន នទ។ ររួសុររបស់មា
ឋ យ
នាងនចះសតសុា ននះសុា ននាះរ

ូ ត៖ របាក្់ ការសណនាា រឺក្៏ជួ យរក្ការង្វរឲ្យនធវើ ។ សិ ដឌ សលងសឋី រក្ពួ ក្នរ

នទៀតន ើ យ។
- ររួសុររបស់មញ ុា គ្ម
ម ននធវើ អវី នរៅពី នាាបញ្ជ
ា មក្ននាះនទ។
អន ក្នបើ ក្បរក្៏ បិ ទមាត់នសង ៀម ន ើ យបនរ នបើ ក្ឡានតនទៀត។
ចុ ងបញ្ចប់ផារសូ រិយ៉ក្៏ នបើ ក្ទា
វ រន

ើង។

សិ ដឌ តរមងៀ នៅហាងរបស់តារ៉ភ្ល
ល ម

ន ើ យចាក្់

ទូ រស័ ពទ ទាាងអស់នៅនលើតុ ពណ៌នមៀវ។
- នតើ នលាក្យក្ទាាងអស់ននះវិ ញបាននទ?
-

រក្ុម ៊ ុ ននយើងនធវើ សតការនដាះដូ រប៉ ុ នណា
ោ ះ។

មញ ុា អាចបឋ ូរទូ រស័ ពទ ថមី ជាមួ យនឹ ងទូ រស័ ពទ ចាស់

បាន។- តារ៉នមើ លនៅដូ ចជារិ តសវងឆ្ន
ង យណាស់។ - ក្ុា រពួយអី។ ទុ ក្នៅនឹ ងមញ ុា ន ើ យ ចាាមញុាយក្នៅលក្់
ឲ្យម៉ ូ យមា
ន ក្់ នៅផារចាស់

ន ើ យមញ ុា នឹ ងឲ្យរបាក្់ នៅនាងនៅនថង សសអ ក្។-

គ្មត់ញញឹមសបបសុ ទិ ដឌិ

និ យម។ - ចាាមញុាចាត់ការឲ្យ។
គ្មត់

ុ ចទូ រស័ ពទ មួ យនររឿងនៅវិ ញ សដលអាចចាក្់ វី នដអូ និ ងនបើ ក្អុី សម៉ លបាន។

- ននះរឺ ជាម៉ ូ តលអ បា ផុ ត យក្ទុ ក្នរបើ ចុ ះ។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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តារ៉ពិ តជាជើ នាញណាស់។
នៅទី ននាះរ

សិ ដឌ ចងៀ សតសផអ ក្មល ួននៅនលើគ្មត់ដូ ចជាសផអ ក្នៅនលើនមនើ យ

ន ើយ

ូ ត។ នាងអងគ ុយនៅក្ន ុងហាងនពញមួ យនថង នដាយសមលឹ ងនមើ លគ្មត់នធវើ ការ។ របុសមា
ន ក្់

មក្ពី ហាងលក្់ ឌី សន

គ មនៅជាន់មងនលើសួ រថា៖

- នតើ នារី រសស់សុ
អ តមា
ន ក្់ ននះជានរណាសដរ?
តារ៉នឆលើ យតបវិ ញយ៉
៉ ងនមាទនៈ៖
- រឺ មិ តរ រសី របស់មញ ុា ។
តារ៉ជិ ះម៉ ូ តូ រឌី មជូ ននាងនៅផទ ះវិ ញ ន ើ យដល់ទា
វ រផទ ះរបស់នាង គ្មត់ក្៏ នសើ ចក្ក្អឹ ក្។
- មញ ុា មិ នចងៀ នៅនសុះ។
នាងយក្នដមទ ប់មាត់របុិ លរប៉ ូ ចរបស់គ្មត់ ន ើ យញញឹម រួចសបរមល ួននដើ រចូ លនៅក្ន ុងផទ ះនដាយ
សុ ភមងគ ល។
នាងនៅយ៉នដា
ឌ នជាន់ផ្ទ
ទ ល់ដី ។ នាងឮសា ន

ងមា៉ងដូ ចជាក្ណឋុរក្ា ពុ ងសតវារចុ ះន

ើង។ នៅ

ក្ន ុងកាបូ បរបស់នាង ទូ រស័ ពទ ក្ា ពុ ងសតនរ៉ទ៍។ នតើ ពួ ក្អស់ននះជានរណាសដលនចះសតមក្នធវើ ទុ ក្បុ ក្នមន ញ
នាងរ

ូត

នឹ ង

សរក្ងពួ ក្នរសុ
ល ប់អស់ន ើ យនតើ អាី ?

នាងក្ញ្ឆក្់ ទូ រស័ ពទ នចញពី ក្ន ុងកាបូ បរបស់នាង

ន ើ យចុ ចប៊ ូ តុ ងពណ៌នមៀវ រួចយក្ទូ រស័ ពទ មក្ដាក្់ រតនចៀក្។ នាងរងៀ ចាា។ មានសនមល ងមា៉ងដូ ចជា
មយល់ក្ួ ច។
នក្ម ងមា
ន ក្់ និ យ៉យមក្រក្នាង សា ន

ងរបស់វាអណឋឺតអណឋក្ហាក្់ ដូ ចជាក្ា ពុ ងយាអញ្ចឹង។ - ពួ ក្

នរចងៀ នមនដរបស់មញ ុា ផគ ួបចូ លគ្ម
ន ។
សិ ដឌ សួ រទាាងក្ា នរ៉ល។ - នម៉ ចក្៏ ឯងសុ
គ ល់នលមទូ រស័ ពទ នយើង?
- មញ ុា នៅសតមា
ន ក្់ ឯងនទ!
- នបើ អញ្ចឹង នតនៅនរណានផសងនៅ។ នតនៅកាន់សមាជិ ក្ររួសុរឯងណាមា
ន ក្់ ចុ ះ។
- ររួសុររបស់មញ ុា សចក្ឋានអស់ន ើ យ។ មញ ុា មិ នដឹ ងថាមញ ុា នៅឯណានទ។ មញ ុា នម
ម ះ...
សិ ដឌ បិ ទទូ រស័ ពទ នចាល។ នាងនបើ ក្រូ ទឡាន ន ើ យនបាះទូ រស័ ពទ ចូ លនៅក្ន ុង។ ការសដលរតូវ
នម
ម ចទូ រស័ ពទ មក្រក្រឺ ...ពិ តជាមិ នទាន់សម័ យ

ទាល់សតនសុះ។

នតើ ក្មព ុជាអាចកា
ល យជារបនទសនលម

មួ យយ៉
៉ ងនម៉ ចនឹ ងនក្ើ តនៅ របសិ ននបើ របព័ នធ ទូ រស័ ពទ ក្ន ុងរបនទសរតូវនម
ម ចលងយ៉
៉ ងននះននាះ?
នាងនដើ រទាាងមឹ ងសមានៅក្ន ុងបនទ ប់ទទួ លនភញ ៀវ។ នៅនលើតុ សឆា ដ៏ សុ
អ តបាតមួ យ តនមល ១៥០០
ដុ លា
ល រសមល ក្់ នមើ លមក្នាងពី ក្ន ុងរបអប់បាលសទិ ច។

សិ ដឌ ន

ើងជនណឋើរនៅនលើលានដើ បូ លនដើ មបីសមងា នដក្

ឲ្យបានឆ្ន
ង យបា ផុ តពី របស់ររប់ៗយ៉
៉ ងនៅក្ន ុងផទ ះតាមសដលអាចនធវើ នៅរួច។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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នាងភ្ល
ញ ក្់ ន
សា ន

ើង នម

ងងឹ តនៅន ើ យ ន ើ យឮសនមល ងក្ឋ ុក្ៗពី ជាន់នរកាម។

ងននះរឺ ជាសា ន

ងទងគិ ចនននលា

ៈ

នរបៀបបាននឹ ងនរណាមា
ន ក្់ សដលរតូវជាប់នសុនៅ

ក្ន ុងឡានក្ា ពុ ងសតនរើបរមះ។ សិ ដឌ នបើ ក្អាយផតរបស់នាងន
របស់នាងសលងឮសា ន

ងរលីង។ នាងនដើ រនមើ លតាមសមស ន ើ យក្ញ្ឆក្់ មា
៉ សុី នចាក្់ ចនរមៀង

នទៀត ប៉ ុ សនរ វាក្៏ ដូ ចគ្ម
ន សដរ។ មានសា ន
នតើ នាងមានសុ
ឋ ប់ឮសា ន
មួ យបនលឺ ន

សិន មួ យ

ងមនុ សសនិ យ៉យគ្ម
ន នរជៀតចូ លនៅក្ន ុងបទចនរមៀង។

ងស

ក្នទ? នាងដក្កាសពាក្់ រតនចៀក្នចញ ន ើ យឮសូ រសា ន

ងអវី

ើងមក្តាមជនណឋើរ។

ដូ ចជាមានសា ន
នាងន

ើង។ មានអវី មា៉ងរសុប់សតនធវើ ឲ្យចនរមៀង

ងពនលឺ មា៉ងសដលរត់មិ ននសមើ គ្ម
ន ។

នាងនឹ ក្ន ើ ញនៅដល់នក្ម ងៗពិ ការ។

ើងក្ក្រឹងដូ ចជាមានភួ យទឹ ក្ក្មក្ររបពី នលើ នធវើ ឲ្យនាងក្នរមើ ក្មិ នរួចន
សឆា យនរ បានរត់ឮសូ រងឿូ ងៗមក្នលើលានដើ បូ ល។

សឆា យនរ ននាះនិ យ៉យនដាយសា ន

ើយ។

វាបង្វ
អ ក្់ ដើ នណើរនៅឯចុ ងជនណឋើរ។

មា
៉ សុី នថតរបស់វាតរមងៀ មក្នាង សភន ក្គ្ម
ម នវិ ញ្ជ
ដ នរបស់វាន

ើងពណ៌រក្

មល ួន

រចមុ ះ

មនឆះ។

ងរ៉ក្់ ទាក្់ យ៉
៉ ងក្ក្់ នៅ
ឋ ៖

- មញ ុា នម
ម ះផលា
ល ។ មញ ុា ពាយ៉មនៅទិ ញថា
ន ាឲ្យបងរសី របស់មញ ុា ន ើ យរគ្មន់សតប៉ ុ ណោឹង ពួ ក្នរក្៏
សា ឡាប់មញ ុា នចាល។
សិ ដឌ ពាយ៉មនិ យ៉យថា “នៅឲ្យឆ្ន
ង យ” ប៉ ុ សនរ បា ពងៀ ក្របស់នាងមិ នរពមក្នរមើ ក្នសុះ។
សឆា ននាះនផអ ៀងក្របស់វា។ - សូ មបីសតមញ ុា សុ
ល ប់ ក្៏ គ្ម
ម ននរណានរដឹ ងសដរ។ នតើ បងរសី នឹ ងនធវើ យ៉
៉ ង
ណាចា នពាះអន ក្ទាាងននាះ សដលគ្ម
ម ននរណានរកាន់ទុ ក្ខ ឲ្យននាះ?
សា នណើចផទ ុះន

ើងនចញពី មល ួននាង

ន ើ យសិ ដឌ ន ើ ញមយល់ភ្លយន

ើងនៅនលើជាចា ហាយទឹ ក្

រតជាក្់ ។
- ពួ ក្នយើងគ្ម
ម ននរណាមា
ន ក្់ សសនឲ្យនទ- សឆា ននាះរសដី ។
សិ ដឌ នសើ ចក្អឹ ក្ៗនដាយក្ឋី តក្់ សល ុត។ - គ្ម
ម នអវី នទ។ មញ ុា មិ នអាចនធវើ អវី បាននទ!- នាងឧទានន

ើង រពម

ទាាងររវី ក្ាលរបស់នាង។
- នាងនសើ ច?- សឆា ននាះរបុងនរបៀបមល ួន ន ើ យនលាតភលឹ បនៅក្ន ុងអរងឹ ងរបស់នាង។ វាសបរ
ន ើ យនលើក្ក្នទ ុយបាលសទិ ចដ៏ ថា
ល របស់វា រួចជុ ះលាមក្សមនសទនដាក្់ ជិ តមល ួនសិ ដឌ ។មានសក្់ មលី ៗពណ៌នតា
ន ត
រតបាញ់នៅក្ន ុងលាមក្ននាះ តាមពិ តនៅរឺ ជាលលាដ៍ ក្ាល សដលមាននធម ញមនុ សសពណ៌សសគ ុសមួ យ
រកាសញញឹមនសញ ញ។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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សិ ដឌ សរសក្ ន ើ យរក្ឡាប់អរងឹ ងនធវើ ឲ្យនាង និ ងសឆា ននាះធ្ល
ល ក្់ នៅនលើក្ា រ៉លឥដឌ ។ សឆា ននាះរុញ
រចមុ ះវាទល់នឹ ងរចមុ ះរបស់នាង ន ើ យចាប់នផឋើ មនរចៀងចនរមៀងក្ូ នសមម រ
មានអវី មា៉ងធង ន់ភ្លយន

ើងតាមជនណឋើរមក្រក្នាង។ សិ ដឌ រង្វរញាក្់ នដាយចាញ់រតជាក្់ នៅនលើ

ក្រមាលឥដឌ ន ើ យមិ នអាចក្នរមើ ក្មល ួនបានន
សលា ម។ រសនមាលដ៏ ធា មួ យបាននលចន

ើយ។ សឆា ននាះបនរ នរចៀងនដាយសនមល ងម
ល ាងៗ សតសផអ ម

ើងសទ ងៀ ៗមក្នលើចុ ងជនណឋើរ ឯសិ ដឌ នលបទឹ ក្មាត់ក្អឺ ក្ នដើ មបី

បញ្ឈប់សា នណើចរបស់មល ួន និ ងចាប់នផឋើ មនិ យ៉យន
- មានសា ន

ួ សសម័ យមួ យអាពី បក្សី។

ើងវិ ញ។

ងក្ឍ ុងកា
ឍ ាងនៅក្ន ុងឡាន សតគ្ម
ម នមនុ សសនៅក្ន ុងននាះនទ- អន ក្នបើ ក្បរឡានរសដី ។

សិ ដឌ ដាក្់ មល ួននពាបនៅនលើក្រមាលឥដឌ នដាយធូ ររទូង។ - រឺ នម
ម ច- នាងតប។ - ពួ ក្នររត
វិ ញន ើ យ។- នាងពាយ៉មបញ្ជ
ជ មល ួនឯងឲ្យនរកាក្ឈរន
ទូ រស័ ពទ នៅសណា
ឌ គ្មរ

ប់មក្

ើង។ - ពួ ក្នយើងរតូវនចញនៅន ើ យ។ នត

ុី លតុ នចុ ះ។ សួ រនមើ លថានរមានបនទ ប់ទា ននរសដររឺនទ។

នាងទាត់តុ ក្ា តាសឆា ននាះចុ ះនៅនរកាមជនណឋើរសដលនៅពី មុ មនាង។ - ពួ ក្នយើងផ្ទ
ល ស់ទី លានៅ
ឥ

ូវសតមឋ ង។
ពួ ក្នរទាាងអស់គ្ម
ន នរៀបចា អីវាឿន់សពវ ររប់ដាក្់ នៅក្ន ុងឡាន

ននាះក្៏ រតូវបានរបរល់នៅឲ្យនម
ម ចវិ ញសុជាថមី មឋ ងនទៀត។

ទាាងញញីញញ័រ។

ចា សណក្ឯផទ ះ

មណៈនពលសដលពួ ក្នរនបើ ក្បរនចញនៅ

ទូ រស័ ពទ នដននាះនៅសតនរ៉ទ៍មឋងន ើ យមឋ ងនទៀតឯរូ ទឡាន។
សណា
ឌ គ្មរ

ុី លតុ នថមី

(សដលគ្ម
ម នពិ តនទ)

តាាងនៅជិ តទននល ទល់មុ មពី រក្សួ ងសុសនា

និ ង

ធមម ការ។ វាមានរ៉ងមព ស់សបបបុ រ៉ណ មានសួ នទឹ ក្ ចនងា ៀងចងពយួរពី ពិ តាននធវើ ពី ររី សុ
រ ល់ រពមទាាងនដ
ទា
វ រនធវើ ពី នឈើ និ ងទងៀ សដងនៅក្ន ុងជនណឋើរយនរ ។
នៅពាក្់ ក្ណា
ឋ លយប់សបបននះ មានសតបនទ ប់ក្ូ នរក្មុា ក្ូ នក្នមា
ល ះប៉ ុ នណា
ោ ះសដលនៅទា ននរ ប៉ ុ សនរ
វាមានសចក្ជាបនទ ប់តូ ចមួ យនទៀត ទុ ក្សរមាប់ឲ្យអន ក្នបើ ក្បរឡាន និ ងរបពនធ គ្មត់នដក្។ នៅជាន់ទី នមភ
មួ យ រ៉រតី សចងចាាងភលឺ នផល ក្នដាយពនលឺ

ន ើ យអវី ៗររប់យ៉
៉ ងសង ប់សុ
ង ត់ទាាងអស់ នពាលជាក្សនល ងសដល

ដាច់ រសយ៉លពី របនទសក្មព ុជាបា ផុ ត។
នរឿងរ៉៉វក្៏ សង ប់នៅវិ ញ...បានមួ យរយៈ។
ជានរៀងរ៉ល់នថង នាង និ ង តារ៉នៅនមើ លក្ុ ន រឺក្៏នៅនភ្លជនី យដា
ឌ នជាមួ យគ្ម
ន ។ ពួ ក្នរក្៏ នៅទិ ញ
អីវាឿន់សដរ។

នាងសចក្របាក្់ ឲ្យគ្មត់មល ះ

ពាក្់ ។ នៅនពលពួ ក្នរនៅញា
ុ ា បឺ ន

ន ើ យគ្មត់ក្៏ ទិ ញនមអាវមួ យក្ា នផល យ៉
៉ ងរសស់សង្វ
ា មួ យទុ ក្

គើ នៅហាង ឡាក្់ រី នសសវន គ្មត់បាននិ យ៉យថា៖

- បងបានរបាប់មា
៉ ក្់ បងរួចន ើ យថាបងបានទាក្់ ទងនឹ ងនារី មា
ន ក្់ ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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សិ ដឌ ញញឹម ន ើ យរិ តថា៖ ន ើ យអូ នរិ តថាបងចាស់ជារបាប់គ្មត់សដរថាអូ នជាអន ក្មាន។
- អូ នសនរមចចិ តរ នៅ

របស

ុី លតុ នន ើ យ- នាងរបាប់គ្មត់។

លជាពួ ក្នយើងអាចរស់នៅ ុី លតុ នបាន។

សុ
ន មញញឹមដ៏ រសស់មួ យអាចនឹ ងឲ្យ

សញ្ជ
ដ ណពី បា ណងននះ។
រដូ វវសាបានបញ្ចប់នៅន ើ យ។

នភល ៀងមូ សុ ងចុ ងសមន

ើងពណ៌របនផះ

នដាយមានចា សណក្

ពពក្សនៅពី នលើ ហាក្់ បី ដូ ចជារលក្ដ៏ ធា មួ យសដលនរៀបនឹ ងម
ច យដូ នចា
ន ះសដរ។
មយល់រតជាក្់ សង ួតបានមក្ដល់។
នរកាយនចញពី នធវើ ការ តារ៉បានបបួ លនាងនៅនដើ រនលងនៅតាមមាត់ទននល នៅមុ មរពះបរមរ៉ជ
វាាង។ គ្មត់បាននៅក្ន ុងបនទ ប់ផ្ទ
ល ស់បឋ ូរសនមល ៀក្បា ពាក្់ នដើ មបីនសល ៀក្នមអាវសុី វី ល័យថមី សដលនទើ បនឹ ងទិ ញ
ន ើ យសិ ដឌ ក្៏ មានរា និ តថា៖ គ្មត់ចាប់នផឋើ មរសនមពី ជី វិ តនពារនពញនៅនដាយរបាក្់ នៅអស់ននាះន ើ យ
នមើ លនៅ។
មណៈនពលសដលពួ ក្នរនដើ រតាមមាត់ទននល

សដលរតូវមនុ សសមា
ន ឯនទៀតនមើ លន ើ ញ សិ ដឌ មាន

អារមម ណ៍ក្ឋ ុក្ក្ឋ ួលមងក្ន ុងមល ន
ួ ។ មានពួ ក្នក្ម ងសុ
ទ វៗររប់ទី ក្សនល ង។ ពួ ក្នរមល ះមានសភ្លពនតាក្យ៉
៉ ក្
សដលមិ នរួ រជាមានបញ្ជ
ា អីនទ

ប៉ ុ សនរ មល ះនទៀតសុ ទធ សតនសល ៀក្ពាក្់

ា

ួ នណាស់

រឺ ចាស់ជាក្ូ នៗអស់

នលាក្ធា សដលនធវើ អវី បាននរសចសតក្ាលចិ តរ ន ើ យ។ សិ ដឌ សបរមុ មនចញភ្ល
ល មនដើ មបីនរចក្ុា ឲ្យពួ ក្នរនមើ ល
ន ើ ញ។ ប៉ ុ សនរ តារ៉ដល់នពលនសល ៀក្នមអាវពណ៌នតា
ន តមចី ថមី នមើ លនៅហាក្់ ដូ ចជាមា
ន ក្់ ក្ន ុងចា នណាមពួ ក្
អន ក្មានទាាងននាះសដរ ន ើ យក្ូ ននលាក្ធា ទាាងននាះងក្់ ក្ាលដាក្់ គ្មត់នដាយរជួញចិ ញ្ចឹម ហាក្់ ឆង ល់ថា
គ្មត់ជានរណា។
នៅពី មុ មរ៉ជវាាង មាននរ៉ងពនា
ល មួ យសដលលយនចញពី នលើទឹ ក្។ នៅជាប់ននាះមានវងៀ នភល ង
របនពណីមួ យក្ា ពុ ងសតនគ្មះ និ ងផល ុា ជាតន្តនរី សម័ យបុ រ៉ណមា៉ង។ មនុ សសជានរចើ នរយនាក្់ នរតៀបរតាគ្ម
ន
ជុើ វិ ញវតរ តូ ចមួ យ។ តារ៉ក្ន្តនា
រ ក្់ នដសិ ដឌ ន ើ យពួ ក្នរមា របឹ ងជើ នទើ តនអើតនមើ ល។
អន ក្ផងទាាងពួ ងនាាគ្ម
ន កាន់ផ្ទ
ា ឈូក្មា
ន ក្់ មួ យបាច់ ៗ

រពមទាាងទានធូ បយក្នៅសសន។

ពួ ក្នរ

ររសវងបាច់ ឈូក្ទាាងននាះចូ លនៅក្ន ុងវតរ ។ រពះសងឃក្៏ ចាប់នផឋើ មនបាសសា អាតក្ា នទចនឈើ និ ងផ្ទ
ា នចញ
ពី មងនរកាយនរ៉ងភ្ល
ល ម។
នៅមងនរកាយវតរ

ពួ ក្នក្ម ងៗនសល ៀក្ពាក្់ អាវយឺតនមមលី របឡាក្់ រប

ូសយ៉
៉ ងក្មវ ក្់ ក្ា ពុ ងសតជី ក្

ក្កាយផ្ទ
ា ង្វប់ៗ ក្ា នទចក្ា ទី ធូ ប និ ងសា បក្ដូ ងចាស់ៗ។
សិ ដឌ សួ រថា៖
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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-ន

តុ អវី បានជាពួ ក្នរនធវើ អញ្ចឹង?

- អូ នពិ តជាមិ នដឹ ងអីសមន!- តារ៉នសើ ច ន ើ យររវី ក្ាល។ លា
ង ចននាះនផទ នម
ចាាងជះនដាយពនលឺ សសងសូ រិយ៉។ សិ ដឌ រិ តថានាងមិ នចងៀ រត

នមៀវរស

ះ

ប់នៅសណា
ឌ គ្មរននាះនទៀតនទ ន ើ យ

ក្សនល ងសតមួ យរត់សដលនាងមានអារមម ណ៍រីក្រ៉យបា ផុ តននាះរឺ នៅសក្បរតារ៉។ នៅជុើ វិ ញរា និ តននាះសុ ទធ
សតរបស់នម
ម ងងឹ ត និ ងរចបូ ក្រចបល់។
តារ៉នសនើ សុា នដាយនសុ
ម ះសរថាពួ ក្នររួ រសតនរៀបការ។
នមើ លនៅហាក្់ ដូ ចជាសិ ដឌ បាននរតៀមចនមលើ យរួចមក្ន ើ យ។ - នទ ចាស់ជាមិ នបានន
នាងនិ យ៉យភ្ល
ល ម។ - នម៉ ចក្៏ បងសួ រអញ្ចឹង? បងគ្ម
ម នទាាងបានសួ រនាានរណាមា
ន ក្់ ផង

ើយ-

នឹ ង! នតើ បងបាន

ពិ ភ្លក្ាគ្ម
ន ជាមួ យររួសុរបងអាពី មញ ុា ន ើ យរឺនៅ? នតើ ររួសុររបស់បងបាននធវើ ការរតួតពិ និ តយពី របវតរិ មញ ុា ឲ្យ
ចាស់លាស់នទ?
ននាះរឺ ជាអវី សដលនាងចងៀ ដឹ ងជាងនរ។
តារ៉ររវី ក្ាល។ - បងបានពនយល់ថាអូ នជានក្ម ងក្ា រពា ប៉ ុ សនរ ពួ ក្គ្មត់មិ នរពួយបារមភ ពី នរឿងននាះ
នទ។ ពួ ក្នយើងសុ ទធ សតមនុ សសនចះដឹ ងមុ សរតូវ។ ពួ ក្គ្មត់នឹ ងសបាយចិ តរ ដរ៉បណាសដលបងសបាយ
ចិ តរ ។
- ពួ ក្គ្មត់នឹ ងមិ នសបាយចិ តរ នទ! ពួ ក្នររតូវសតនធវើ ការសឆក្នមើ លសិ ន។
សិ ដឌ រជួញចិ នញ្ចើម។ នាងបានចិ តរ ភ្ល
ល ម។ - យ៉
៉ ងនហាចណាស់ក្៏ ពួ ក្នររតូវនៅឲ្យររូទាយសដរ។
ពួ ក្នរមិ នសមនជាមនុ សសលង ងៀ នទ។ មញ ុា អាចជួ យពួ ក្នរបាន។ សួ រពួ ក្នរនៅនមើ ល ថានតើ ររូទាយណា
សដលពួ ក្នរទុ ក្ចិ តរ ។
តារ៉ញញឹមទាាងអឹមនអៀន។ - ពួ ក្នយើងគ្ម
ម នរបាក្់ នទ។
- ចាាអូនឲ្យរបាក្់ ន ើ យបងរបាប់ពួ ក្គ្មត់ចុ ះថាបងជាអន ក្នចញលុ យ។
សក្វសភន ក្របស់តារ៉សមលឹ ងមក្នមើ លមុ មនាង។ - បងមិ នចងៀ បានដូ នចា
ន ះនទ។
- នតើ នយើងនម៉ ចនឹ ងអាចដឹ ងបានថាវាជាអាពា ៍ ពិ ពា ៍ សដលមានសុ ភមងគ លននាះ? ចា សណក្
មា
ឋ យដ៏ ក្ា សត់របស់បងវិ ញ នតើ បងនម៉ ចនឹ ងអាចសុា ឲ្យគ្មត់នធវើ ការសនរមចចិ តរ ដូ នចន ះបាន នដាយគ្ម
ម នការ
អះអាងអវី បនរិ ចននាះ? អញ្ចឹង បងឯងចាាសួរររួសុរបងឯងពី នម
ម ះ អន ក្ជើ នាញណាមា
ន ក្់ សដលពួ ក្គ្មត់
ទុ ក្ចិ តរ ន ើ យចាាឲ្យអូ ននចញលុ យ។ រួចអូ ននៅជួ បររូទាយផ្ទ
ទ ល់មល ួនរបស់នាយក្រដឌ មន្តនរី
នឹ ងអាលនផទ ៀងផ្ទ
ទ ត់លទធ ផលគ្ម
ន នមើ ល៎។
នធវើ ដូ នចន ះ នាងអាចបង្វ
ា ញមឋ ងនទៀតនូ វភ្លពរួ រសម និ ងភ្លពមានបានរបស់នាង។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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៊ ុ ន សសន

នៅក្ន ុងនរឿងនសន ហាចាស់បុ រ៉ណ

សតកាលណាឪពុ ក្មា
ឋ យមិ នយល់រពម

ននាះររូទាយនឹ ង

និ យ៉យថាអាពា ៍ ពិ ពា ៍ ននះនាារបផន ូលមិ នលអ ។ សិ ដឌ គ្ម
ម នមវ ល់ពី នរឿងននះនទ។
នាងរពមឲ្យររូទាយនូ វអវី ៗររប់យ៉
៉ ងសដលពួ ក្នររតូវការ មានឡាន ដី សរស ន ើ យចងៀ បានសត
លទធ ផលទសសន៍ ទាយរបស់ពួ ក្នរសតប៉ ុ នណា
ោ ះ។ ពួ ក្នរទាាងអស់គ្ម
ន សុ ទធ សតយល់រសបថាមងគ លការននះ
ពិ តជានាារបផន ូលលអ ណាស់។
បនា
ទ ប់នាងនៅបញ្ជ
ជ ក្់ បសនថ មនទៀតនដាយនៅជួ បររូទាយរបស់នាយក្រដឌ មន្តនរី ។
ររូទាយរបស់ ៊ ុ ន សសនរឺ ជាន្តសរី មា
ន ក្់ នសល ៀក្ពាក្់ ឈុតនម
ម ។ គ្មត់មានរក្ចក្សវងៗដូ ចរក្ញាា
សតវ ប៉ ុ សនរ រក្ចក្ទាាងននាះសុ ទធ សតរតូវបាននធវើ និ ងលាបពណ៌សយ៉
៉ ងលអ ឥតនម
ច ះ។
គ្មត់រឺ ជារបនភទររូទាយសដលរតូវឲ្យរពលឹងចូ លសណឌិត។ គ្មត់អងគ ុយនៅនឹ ងតុ ន ើ យសមលឹ ង
នមើ លសិ ដឌ មិ នរពិ ចសភន ក្ដូ ចជារតី ឯនដគ្មត់ទាាងពី រផគ ួបចូ លគ្ម
ន ។ នរកាយពី និ យ៉យសួ រនាាគ្ម
ន បនរិ ចបនរ ួច
មក្ គ្មត់ក្៏ របកាស។
- យក្សតរបាក្់ ដុ លា
ល រប៉ ុ នណា
ោ ះ។ រឺ នមភ របាាពាន់។ មញ ុា រតូវការទិ ញផទ ះសលវ ងមួ យឲ្យក្ូ ន។
- ដូ ចជានថល មព ស់ណាស់- សិ ដឌ តប។
- ននះមិ នសមនជានថល ទាយនទ។ វារគ្មន់សតជាការពិ ចារណាយល់រពមនឹ ងទសសន៍ ទាយឲ្យនាង
សតប៉ ុ នននាះ។ នថល ទាយននាះរតូវរិ តនមភ របាាពាន់ដុ លា
ល រនទៀត។
ពួ ក្នរចាប់នផឋើ មតនថល គ្ម
ន ។ សិ ដឌ ចូ លចិ តរ ចរិតរបស់ ររូទាយននះណាស់។ វាបានបញ្ជ
ជ ក្់ នូ វអវី ៗ
ររប់យ៉
៉ ងសដលសិ ដឌ យល់ន ើ ញពី ជី វិ ត។
នថល ទាយរតូវបានបញ្ចុះមល ះ សតនថល ពិ ចារណាមិ នចុ ះន

ើយ។

- ឲ្យរបាក្់ ជាមុ ន- ររូទាយននាះរសដី ។ គ្មត់មិ នរពមយក្សសក្ន

ើយ រឺ យក្សតប័ ណោឥណទាន

បរនទសប៉ ុ នណា
ោ ះ ដូ ចជានៅនភ្លជនី យដា
ឌ នលអ ៗបា ផុ តដូ នចា
ន ះសដរ។ ប័ ណោសវី សរបស់សិ ដឌ មានរបសិ ទធិ
ភ្លពភ្ល
ល ម។

វាមានឥណទានមិ នក្ា ណត់

ទុ ក្នរបើ ក្ន ុងក្រណីសដលនាងរតូវចាក្នចញពី របនទសនដាយ

របញាប់របញាល់។
ររូទាយននាះបនលឺ ន

ើងថា៖

- មញ ុា នឹ ងរបាប់ររួសុររបស់មងរបុសថាមងគ លការននះពិ តជាចា រុងចា នរើនជាពិ នសស។
សិ ដឌ ចាាចាស់ណាស់ថា នាងមិ នទាន់បាននិ យ៉យអវី អាពី មងរបុស ររួសុរ រឺក្៏មងគ លការអវី ននាះ
នទ។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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ររូទាយននាះញញឹម។
ន

ើយ។

-

មញ ុា ដឹ ងថានាងមិ នចាប់អារមម ណ៍នឹ ងចងៀ ដឹ ងពី នហារ៉ពិ តរបាក្ដននាះ

ប៉ ុ សនរ របាប់នាងនដាយមិ នរិ តលុ យយក្បុ ណយនៅចុ ះ

អាពា ៍ ពិ ពា ៍ ននះពិ តជាមងគ ល

ណាស់។ នទាះជាមិ នសូ ក្លុ យ ររូនហារដនទនទៀតក្៏ នឹ ងនិ យ៉យដូ ចគ្ម
ន អញ្ចឹងសដរ។
សក្វសភន ក្របស់ររូទាយននាះចាាងពនលឺ នផល ក្ៗទា នងជាមិ នរីក្រ៉យ។ - ដូ នចន ះនាងមិ នចាាបាច់ រតូវ
ទិ ញវាលសរសឲ្យររូនហារអស់ននាះ

ន ើ យក្៏ មិ នរតូវការបងៀ ឲ្យមញ ុា នូ វរបាក្់ នមភ របាាពាន់ដុ លា
ល របសនថ ម

នទៀតននាះសដរ។
គ្មត់នម
ង ក្នមើ លរក្ចក្ដ៏ របណិតរបស់គ្មត់។

-

នាងចាស់ជានឹ ងមានសុ ភមងគ លណាស់។

ប៉ ុ សនរ ជី វិ តរបស់នាងនឹ ងរតូវរក្ឡាប់ចាក្់ ជាមុ ន។
មន ងនដរបស់សិ ដឌ ចាប់នផឋើ មរពឺ ដូ ចជាចាញ់រង្វ។ នពលននាះនាងរួ រសតមឹ ង ប៉ ុ សនរ សបរជាញញឹម
នៅវិ ញ។ ន

តុ អវី ?

ន ើ យន

តុ អវី បានចាាបាច់ រតូវមជ ះម
ជ យសុ ជី វធម៌ នៅនលើរសី ធម ប់ក្ញ្ជ
ច ស់មា
ន ក្់ ននះ? សិ ដឌ សបរនដើ រ

នចញនៅនដាយគ្ម
ម ននិ យ៉យលាគ្ម
ន មួ យមា
៉ ត់។
- អូ ! ន ើ យចា សនក្បញ្ជ
ា របស់នាងមួ យនទៀត- ន្តសរី ននាះនពាល។
សិ ដឌ សបរមុ មមក្នរកាយ ចាាសុ
ឋ ប់។
- សរតូវ- ររូទាយននាះបនរ - អាចសរបកា
ល យមក្ជាមិ តរ វិ ញបាន។
សិ ដឌ ដក្នដាើ មធា ។ - នតើ អន ក្ក្ា ពុ ងសតនិ យ៉យពី អវី

នឹ ង?

សុ
ន មញញឹមរបស់ររូទាយ រីក្ធា ដូ ចអងគ ប់ដាក្់ ម
ល ។ - រឺ និ យ៉យពី មនុ សសមួ យលាននាក្់ សដល
ឪពុ ក្នាងបានសមា
ល ប់។
សិ ដឌ សរបជាសលងរួ រសម។ - មិ នសមនមួ យលាននទ- នាងនិ យ៉យ។ - រី របស

លជានៅចននា
ល ះ

ពី ពី ររយហាសិ បពាន់ នៅរបាារយពាន់។
- បានន ើ យ- ររូទាយននាះញញឹម។ - ពុ ក្របស់មញ ុា ក្៏ នៅក្ន ុងចា នណាមននាះសដរ។- គ្មត់នៅបនរ
ញញឹមយូរបនរិ ចនទៀត។ - មញ ុា ចាស់ជានឹ ងរបាប់នលាក្នាយក្រដឌ មន្តនរី ថា ឯងបានមក្រក្មញ ុា ។
សិ ដឌ បនលឺ សនមល ងសបបមិ ននពញចិ តរ ។ - ចាាមញុារបាប់គ្មត់មល ួនឯងសតមឋ ង។
ប៉ ុ សនរ នាងរត់រតបាញ់នៅរក្ឡានរបស់នាងវិ ញ។
នារ៉រតី ននាះ

សិ ដឌ សមលឹ ងនមើ លមក្នរកាមន ើ ញពនលឺ ទាាងអស់ននាះនរបៀបបាននឹ ងតបូងនពរជ។

នាងដាក្់ មល ួននៅនលើក្ននទ ល ន ើ យនបើ ក្អាយផតសុ
ឋ ប់។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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នរណាមា
ន ក្់ រសុប់សតចាប់នផឋើ មសរសក្ដាក្់ នាង។

នាងទាញកាសសុ
ឋ ប់រតនចៀក្នចញ ន ើ យ

នលាតនៅរក្បងអ ួច សតវាមិ នរពមនបើ ក្នសុះ។ នាងក្៏ អរងួនវា ន ើ យចាប់ទាញស៊ ុ មបងអ ួចននាះរ

ូត

ទាល់សតវាបនងាើ បបានបនរិ ច រួចនាងររសវងអាយផតននាះពី បងអ ួចជាន់ទី នមភ មួ យ។
នាងនដក្រ៉ងនថង រជុល

នពលភ្ល
ញ ក្់ ន

ើង

រសុប់សតឮសា ន

ងទូ រទសសន៍ ។

នាងនបើ ក្ទា
វ រន

ើង

ន ើ យន ើ ញចូ រ៉៉នី ក្ា ពុ ងសតសផអ ក្មល ួននឹ ងជញ្ជ
ជ ាង។
- ទូ រទសសន៍ ននាះ....- ចូ រ៉៉នី រសដី សភន ក្នបើ ក្រក្នឡាតៗនដាយក្ឋី តក្់ សល ុត។
អន ក្នបើ ក្បរឡានរងៀ ចាានៅជិ តនឹ ងបនងវ ចនមអាវរបស់គ្មត់។

គ្មត់នរកាក្ឈរន

ើង

ទឹ ក្មុ ម

នរក្ៀមរក្ា ដូ ចជាសឆា របមាញ់។
នៅនលើនអរក្ងៀ ទូ រទសសន៍
ននាះ

មានចាក្់ បញ្ជ
ច ាងវី នដអូ ចនរមៀងមរ៉៉អូ នម។

ួ សសម័ យណាស់នៅន ើ យ។

មា
ន ក្់ ក្ា ពុ ងសតលួ ច
ក្ា ពុ ងសត

ន

ទាស់រតងៀ ថាចនរមៀង

តុ អវី បានជាវី នដអូ ចនរមៀងននាះបង្វ
ា ញរូបបុ រសអត់ោ
ល ន

ូ បនពាតនៅនៅក្ន ុងចា ការអញ្ចឹង?

គ្មត់ង្វក្នមើ លនរកាយទាាងញនញើតនពលគ្មត់

ូ ប។ ចនរមៀងននាះរឺ ជាចនរមៀងសដលសឆា តុ ក្ា តានរចៀងនៅចុ ងជនណឋើរ។ បុ រសអត់ោ
ល នននាះ

នងើ យនមើ លមក្សិ ដឌ ន ើ យក្ា នទចរគ្មប់នពាតរនមៀលធ្ល
ល ក្់ នចញពី មាត់របស់គ្មត់។
- វាអញ្ចឹងឯង- អន ក្នបើ ក្បរបនលឺ ន

ើង។ - មញ ុា ដក្ឌុ យនចញ ប៉ ុ សនរ វានៅសតចាក្់ បញ្ជ
ជ ាងបទ

នឹ ងនៅ

ររប់ប៉ ុ សរ ៍។- គ្មត់នលើក្នដសា ពះ សតនមើ លនៅដូ ចជានវទនាណាស់។ - របពនធ របស់មញ ុា ចងៀ ចាក្នចញនៅ
ន ើ យ។
សិ ដឌ មានអារមម ណ៍ម
ម សមល ួនឯង។ វាពិ តជានវទនា និ ងអារក្ក្់ ណាស់ សដលរតូវនម
ម ចតាមញាាញី
មិ ននចះចប់មិ ននចះន ើ យ។ នបើ ពួ ក្នរមិ នចងៀ នៅ នទើ បចសមល ក្។
- មិ នអីនទ។ មញ ុា អាចជិ ះឡានឈនួលបាន- នាងតប។
អន ក្នបើ ក្បរងក្់ ក្ាល

ន ើ យនដើ រចូ លនៅបនទ ប់ជាប់ននាះ

រពមទាាងមសឹបដាក្់ របពនធ គ្មត់។

នដាយមានការរុះនរើបនរិ ចបនរ ួច ពួ ក្នរបានរបសមរបមូ លរបស់របររួចរ៉ល់។ ពួ ក្នរនលើក្នដសា ពះ រួច
សូ មអភ័ យនទាស។
សា ន

ងទា
វ របិ ទយ៉
៉ ងថន មៗនសទើ រសតមិ នឮ។

សិ ដឌ រិ តថាវានឹ ងនៅសតអញ្ចឹងជានរៀងរ

ូ ត។ នទាះបី ជាមញ ុា នៅទី ណាក្៏ នដាយ។ វាក្៏ នឹ ងនៅសត

អញ្ចឹងសដរនទាះជានាងនៅសក្បរតារ៉ក្ឋី ។
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ទូ រស័ ពទ សណា
ឌ គ្មរចាប់នផឋើ មនរ៉ទ៍។ សិ ដឌ ទុ ក្ឲ្យវានរ៉ទ៍នចាល។ នាងយក្ភួ យនៅររបទូ រទសសន៍
ប៉ ុ សនរ សា ន

ងចនរមៀងតូ ចឆ្ន
ម រដ៏ រួ រឲ្យរពឺ សា បុ រននាះនៅសតនឆល ៀតរក្រចក្នចញមក្ដល់រតនចៀក្របស់នាង

ចា សនក្នាងអងគ ុយនៅសរមសររ សា

ឹងនមើ លនៅក្ន ុងលា

ទនទរ។

មញ ុា រតូវសតចាក្នចញពី របនទសក្មព ុជា។
នៅឯផារ សិ ដឌ នមើ លនៅហាក្់ ដូ ចជារីក្រ៉យមុ សសពវ ដង។ ររូទាយទាាងអស់សុ ទធ សតរបកាស
ថាមងគ លការននះរឺ ជារបផន ូលលអ ។

មា
ឋ យរបស់គ្មត់សថមទាាងបានអនញ្ជើញសិ ដឌ នៅនលងផទ ះនៅនថង

បុ ណយភជ ុា បិ ណឍនទៀតផង។
- ពួ ក្នយើងអាចជិ ះឡានរក្ុងនៅនៅនថង សសអ ក្- គ្មត់រសដី ។
- នតើ នលើឡានរក្ុងធុា ក្លិ នអារក្ក្់ នទ? នបើ មានមនុ សសជិ ះនពញៗអញ្ចឹង?
- ធុា សតក្លិ នមា
៉ សុី នរតជាក្់ ប៉ ុ នណា
ោ ះ។ បនា
ទ ប់មក្ចាានយើងជិ ះឡានឈនួល ន ើ យនដើ រតាមផល ូវលា
ចូ លនៅ។- តារ៉រសុប់សតនសើ ចរឹតសតម
ល ាងន

ើងនទវ ។ - អា ូ! ចាស់ជាលអ សរមាប់អូ នឯងជាមិ នមន។

- នតើ នឹ ងមានធូ លីនទ?
- មានររប់ទី ក្សនល ង! អូ ! សសបក្នជើ ងក្ី ឡាដ៏ ក្មវ ក្់ របស់អូ នឯងចាស់ជាកាន់សតមានតនមល !
សិ ដឌ រិ តថា យ៉
៉ ងនហាចណាស់ក្៏ គ្ម
ម នទូ រទសសន៍ រឺក្៏ទូ រស័ ពទ សដរ។
ពី រនថង នរកាយមក្

សិ ដឌ ក្ា ពុ ងសតនដើ រតាមផល ូវលាដី

ុ យមួ យ

នដើ របនណឋើរនអាននរចសមក្

នឈើបនណឋើរ។ ធូ លីដី របឡាក្់ នពញសសបក្នជើ ងរបស់នាង។ តារ៉នដើ រតាមពី នរកាយនាងបនណឋើរ នសើ ច
បនណឋើរ សដលនាងយល់ថាគ្មត់ក្៏ ម
ល ចដូ ចជានាងសដរ។
នាងសុ
ឋ ប់ឮសា ន

ងរក្ឹ ក្ៗដ៏ ចសមល ក្មួ យ។ - សា ន

ងអី

នឹ ង?

- រឺ សតវ ពសព- គ្មត់នឆលើ យ។ - មា
ឋ យបងទិ ញវាឲ្យបងនៅសមនមសុទុ ក្ជាអានណាយ។
ពសពមួ យក្ាល។

អន ក្ជនបទពិ តជាអន ក្ជនបទសមន!

សិ ដឌ មិ នសដលបានន ើ ញពសពន

ើយ។

នាងមិ នទាាងសដលចងៀ ន ើ ញមឋ ងណានសុះ។
តារ៉ពនយល់។

-

បងបានលក្់ ពួ ក្វាឲ្យនៅពួ ក្មូ សល៊ី ម។

វារឺ ជាជើ នួ ញនដាះដូ រគ្ម
ន មងសផន ក្

ក្សិ ក្មម ។
មាននដើ មនឈើនៅររប់ទី ក្សនល ង

សដលជះរសនមាលមក្នលើដី ដូ ចជាពស់វារ។

សិ ដឌ មាន

អារមម ណ៍ចងៀ សតក្អ ួត។ នាងសនាចា នពាះមល ួនឯង សតលគឹ ក្ណាន ើ ញមូ សសូ មបីសតមួ យក្ាលរត់

ចាស់ជាសរសក្ និ ងរត់ នចញនៅវិ ញមួ យរានពច។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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នាង

ផទ ះននាះមានទា

ា តូ ច តាាងនៅនលើសសរបញ្ឈរតូ ចៗផគ ួបចូ លគ្ម
ន ។ នាងមា សតនឹ ក្ជាមុ នថាជាផទ ះ

ជនបទដ៏ ធា សាឹ មនសា មួ យសដលតាាងមព ស់ពី ដី រទនដាយសសរនបតុ ង

ន ើ យមានសុ
ន មឆ្ន
ល ក្់ រូបពនលឺ រពះ

អាទិ តយនៅនលើនហាជាង។ ផទ ះបាយរឺ ជាមទ មមួ យសដលនៅផ្ទ
ទ ល់រ៉បនឹ ងដី គ្ម
ម នចនទ ល់ ន ើ យសុងសងៀ
ពី សលឹ ក្នតា
ន ត

ឯអរគិ សនី ក្៏ អត់មានសដរ។

ពនលឺ មួ យនឆវ ចនៅនឹ ងពិ តានរឺ បានមក្ពី ភ្ល
ជ ប់នឹ ងអារុ យឡាន

ន ើ យពួ ក្នរសតងសតផងើ នភលើ ងឲ្យនឆះនចាលជាប់ជានិ ចច នៅនលើតុ នធវើ ពី នបតុ ងទុ ក្សរមាប់ចមអិ នមា ូប។ អវី ៗ
ររប់យ៉
៉ ងសុ ទធ សតធុា ក្លិ នរតី នម
ល ច។
សិ ដឌ ចូ លចិ តរ សបបននះណាស់។
នៅមងក្ន ុងមទ មននាះ

សផសងសដលនចញពី នភលើ ងរសមងបនណឋញមូ សឲ្យនៅឆ្ន
ង យបាន។

មា
ឋ យ

របស់តារ៉ នម
ម ះអន ក្រសី នុ ន រនា
ធ សុ
វ រមន៍ នាងនដាយសុ
ន មញញឹម។ របការននះនធវើ ឲ្យសិ ដឌ នលើក្នដ
សា ពះយ៉
៉ ងសមរួ រតបនៅវិ ញ នពាលជាការសា ពះសដលនក្ើ តន

ើងនដាយឥតនរពៀងទុ ក្ជាមុ ន។ នៅនលើ

តុ មានថងៀ បាលសទិ ចមួ យដាក្់ សុ ទធ សតនរពានសង ួត។
នដាយគ្ម
ម នរិ តអវី ទាាងអស់ សិ ដឌ ដាក្់ មល ួនអងគ ុយចុ ះនៅនឹ ងតុ

ន ើ យចាប់នផឋើ មបក្សា បក្នរពាន

ទាាងននាះនចញ។

ន

តុ អវី បានជាមញ ុា នធវើ អញ្ចឹង?

ពី នរពាះវារឺ ជាអវី សដលមញ ុា សតងនធវើ នៅផទ ះ។
សិ ដឌ រសុប់សតនឹ ក្ន ើ ញនៅដល់តា បន់ការពារនៅក្ន ុងនរព

សដលជាតា បន់ដាក្់ របងការពារព័ ទធ

ជុើ វិ ញរ៉ងរងវ ងៀ ។ បា៉នដក្នៅផទ ះមួ យ ន ើ យរសី ៗនដក្នៅផទ ះមួ យនទៀត។ សិ ដឌ សតងសតនិ យ៉យនលងជា
មួ យនឹ ងចុ ងនល។ នដាយអត់ការនធវើ នាងក្៏ ជួ យចិ តបសនល រឺក្៏បក្សា បក្នរពាន។ បនា
ទ ប់មក្ បា៉រសមងមក្
រសស់រសូបអាហារ ន ើ យគ្មត់នឹ ងអងគ ុយចុ ះ រួចនលើក្នាងតូ ចសិ ដឌ ដាក្់ នៅនលើនល
ល ។
បងរបុសរបស់តារ៉នម
ម ះ យុទធ បានរតលប់មក្វិ ញនដើ មបីទទួ លទានអាហារនថង រតងៀ ។ គ្មត់
មានក្ាលនពាះក្ា នបា៉ង ន ើ យនបើ ក្ឡានឈនួលនដើ មបីនលៀងជី វិ ត ន ើ យគ្មត់នដើ រនដាយដើ នណើរធង ន់ៗ
ដូ ចជាមនុ សសចាស់នពលមួ ន៉
៉ ដូ នចា
ន ះសដរ។ គ្មត់នមងយក្អងា រ នធវើ ឲ្យសិ ដឌ ធុា ក្លិ ននក្ល ៀក្របស់គ្មត់។
- នាងន ើ ញពី រនបៀបរស់នៅរបស់ពួ ក្នយើងន ើ យ- យុទធ រសដី មក្កាន់សិ ដឌ ។ - ននះន ើ យរឺ ជា
អវី សដលនយើងទទួ លបាននដាយសុរសតនរើសអន ក្ដឹ ក្នាាមុស។ សី

នុ យល់ថាពួ ក្នយើងជាអន ក្របឆ្នាងនឹ ង

របបរ៉ជាធិ បនតយយ។ ចា នពាះ ៊ ុ ន សសនវិ ញ នយើងរឺ ជាសរតូវចា តួ សតមឋ ង។ មាននៅចាាក្មម វិ ធី “នធវើ ការ
នដើ មបីរបាក្់ ” សដរនទ?
នទ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- ពួ ក្នរគ្ម
ម នបានរបរល់ការង្វរអស់ននាះឲ្យពួ ក្នយើងនធវើ នទ។ ពួ ក្នយើងរបស
នឹ ងពួ ក្សមម ររក្

លជារសនដៀង

មសដរន ើ យនមើ លនៅ!

សិ ដឌ សញ្ជឹងរិ តក្ន ុងចិ តរ ៖ អតី តកាល...ន

តុ អវី បានជាពួ ក្នរមិ នរពមបា នភល ចវានចាលនៅ? ន

តុ

អវី បានជានៅអួ តអាងអាពី សន្តង្វ
គ មចាស់ៗរបស់ពួ ក្នរនទៀត?
អន ក្រសី នុ ន រនា
ធ នសើ ចរ ឹ ក្នដាយក្ឋី រសឡាញ់។ - ក្ូ នរបុសចបងរបស់មី ងនក្ើ តមក្សតងសត
នឆវឆ្នវអញ្ចឹងឯង- គ្មត់និ យ៉យ។ - ពាក្យនសុ
ល ក្របចាាមលួនរបស់វារឺ “អន ក្កា
ល ហានចាាដប់ឆ្ន
ន ស
ា ងសឹ ក្ក្៏
មិ នយឺតនពលសដរ”។
យុទធ ចាប់នផឋើ មនិ យ៉យបនរ នទៀត។ - ពួ ក្នរយក្ចិ តរ ទុ ក្ដាក្់ នឹ ងអាបិ សុចក្ញ្ជ
ជ ស់ប៉ ុ ល ពតននាះ
ជាជាងពួ ក្នយើងនៅនទៀត។ ប៉ ុ សនរ ថាមិ នបានសដរ នរពាះអីកាលននាះគ្មត់ជាជនសា មន់មា
ន ក្់ ។ របសិ ន
នបើ នាងបាននៅនមើ លផន ូររបស់គ្មត់នៅអនល ងៀ សវង នាងនឹ ងន ើ ញថា នៅសតមានមនុ សសដាក្់ របស់សសន
ឲ្យគ្មត់នទៀត! ពួ ក្នរសថមទាាងសុា នលមនឆ្ន
ន តពី គ្មត់នទៀតផង!
គ្មត់តរមងៀ មួ ក្

ួ សសម័ យពណ៌នបតងដ៏ ទន់របស់គ្មត់ដាក្់ ពាក្់ នលើក្ាល ន ើ យនិ យ៉យ៖

- រីក្រ៉យសដលបានជួ បនាង សិ ដឌ ។ តារ៉ នាងដូ ចជាមានវណោៈមព ស់មិ នសក្ឋិ សមនឹ ងឯងនសុះ។ប៉ ុ សនរ គ្មត់និ យ៉យពាក្យទាាងននះទាាងសុ
ន មញញឹម។ រួចគ្មត់ក្៏ នងើ បបសងវ រមល ួនចាក្នចញនៅ។
ចានក្ានបានរបសមរបមូ លជុើ គ្ម
ន អស់ន ើ យ។ មឋ ងនទៀតន ើ យនដាយគ្ម
ម នរិ តអវី ទាាងអស់ សិ ដឌ
រសុប់សតចាប់លាងសា អាតធុ ងទឹ ក្

ន ើ យនលើក្វាយក្នៅដាក្់ នៅឯសមក្នឈើសដលនឆះនម
ល ចន

ើង

នម
ម ។ នរយក្ចាននៅលាងនៅនឹ ងទឹ ក្ថល ុក្ននាះ ពី នរពាះទឹ ក្រីងអស់ន ើ យ។
- នាងមិ នរួ រនធវើ ការនទ- មា
ឋ យតារ៉នពាល។ - នាងរឺ ជានភញ ៀវណា៎។
- មញ ុា ធា ន

ើងនៅក្ន ុងជើ រាជននភៀសមល ួន ធ្ល
ល ប់នៅន ើ យ- សិ ដឌ តប។ នទាះជាយ៉
៉ ងណា ក្៏ ននះជាការ

ពិ តសដរ។
តារ៉សមលឹ ងនមើ លមក្នាង ក្ន ុងចិ តរ លាយ

ានូវក្ឋី រសឡាញ់

នមាទនភ្លព និ ងនសចក្ឋី ដឹ ងរុ ណ

នដាយមានសា ណាងទទួ លបានរបពនធ អន ក្មានមា
ន ក្់ សដលនចះនធវើ ការផទ ះ។
ន ើ យសិ ដឌ ក្៏ មិ នរបាថា
ន ចងៀ បានអវី ឲ្យនលើសពី ននះសដរ។

បានររួសុរប៉ ុ ណោឹងរឺ សមលម មសា រ៉ប់

នាងណាស់ន ើ យ។
នៅរនសៀលនថង នរជ
ចុ ងនថង បុ ណយភជ បិ
ុា ណឍ

បងបអ ូនរបុសទាាងបួ ននាក្់ បានមក្នលងជាមួ យនឹ ងរបពនធ របស់ពួ ក្នរនៅ

ជានពលសដលរពលឹងអន ក្សដលសុ
ល ប់នៅអាចនដើ រន ើ រនៅនលើនលាក្ននះបាន។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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មនុ សសមា
ន នាាគ្ម
ន បាចអងា រនៅជុើ វិ ញរពះវិ ហារនដើ មបីឧទទិ សដល់រក្ុមររួសុររបស់ពួ ក្នរ។ នម
ម ចមល ះមាន
មាត់តូ ច ដូ នចន ះនរក្៏ បាចអងា រពិ នសសឲ្យពួ ក្នរ។
សិ ដឌ មិ នសដលចូ លរួមពិ ធី បុ ណយភជ បិ
ុា ណឍមឋ ងណានទ។ នតើ នាងនម៉ ចនឹ ងអាចនៅវិ ហារ ន ើ យបាច
អងា រឲ្យប៉ ុ ល ពតនៅ?
រក្ុមររួសុរននាះរបជុើ គ្ម
ន នៅក្ន ុងផទ ះបាយ ន ើ យនិ យ៉យគ្ម
ន នលង។ នពលនវលាទាាងននាះហាក្់
ដូ ចជាមានសភ្លពរសពិ ចរសពិ លទាាងរសុងសរមាប់សិ ដឌ ។

អន ក្ឯនទៀតៗសុ ទធ សតមានររួសុរផ្ទ
ទ ល់មល ួន

សដលពួ ក្នរផឋ ល់ក្ិ តរិ យសនអាយ។ នដាយក្ឋី ភ្ល
ញ ក្់ នផអើ លចា នពាះសិ ដឌ ឪពុ ក្មាមា
ន ក្់ ននាះបាននលើក្នយ៉បល់
ថាពួ ក្នររួ រសតសរនសរនម
ម ះអន ក្សដលសុ
ល ប់នៅ ន ើ យដុ តនចាល នដើ មបីជាការឧទទិ សជូ នក្ុ សលផល
បុ ណយ។ វាគ្ម
ម នអវី ពាក្់ ព័ នធ នឹ ងបុ ណយភជ ុា បិ ណឍនទ ប៉ ុ សនរ ក្៏ ជារា និ តលអ មា៉ងសដរ ដូ នចន ះរក្ុមររួសុរទាាងអស់
ក្៏ ចាប់នផឋើ មសរនសរនម
ម ះដាក្់ នលើរក្ដាសមា
ន ក្់ មួ យសនលឹ ក្ៗ។
សិ ដឌ អងគ ុយ នដជាប់គ្មាងមិ នដឹ ងជាសរនសរអវី ។
មា
ឋ យរបស់តារ៉ក្៏ សុក្សួ រ៖
- នតើ គ្ម
ម ននម
ម ះសដលឯងចងៀ សរនសរនទរឺ សិ ដឌ ?
- នទ- សិ ដឌ និ យ៉យនដាយសា ន

ងឆ្ន
ម រ។ នតើ នាងនម៉ ចនឹ ងអាចសរនសរនម
ម ះ ប៉ ុ ល ពត នៅ?

គ្មត់ពិ តជានាានរក្មក្នលើសផនដី យ៉
៉ ងចាស់របាក្ដណាស់។ - គ្ម
ម ននរណានទ។
តារ៉រតដុ សនដរបស់នាង។
- របាក្ដជាមាន សិ ដឌ ។ ជានម
ម ះដ៏ ពិ នសសមួ យ។
- នទ អត់មាននទ។
តារ៉រិ តថា នាងមិ នចងៀ ឲ្យអន ក្ដនទដឹ ងថាឪពុ ក្របស់នាងរឺ ក្ុ ល វី រៈបុ រត នទ។ គ្មត់ក្៏ មសឹបរបាប់
នាង។
- បងសនា។ គ្ម
ម ននរណានមើ លន ើ ញនទ។
ដនងាើ មរបស់សិ ដឌ ក្៏ ចាប់នផឋើ មញ័រ។

នាងយក្រក្ដាសននាះន

ើងមក្

ន ើ យក្៏ ចាប់នផឋើ មយាសត

មឋ ង។
- អូ !- មា
ឋ យតារ៉ឧទានន

ើង នដាយក្ឋី អាណិតអាសូ រ។ - អន ក្រ៉ល់គ្ម
ន នៅក្ន ុងរបនទសននះសតងសត

មាននសុក្នាដយក្មម របស់មល ន
ួ ។
សិ ដឌ ក្៏ សរនសរនម
ម ះ ក្ុ ល វី រៈបុ រត។
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តារ៉យក្រក្ដាសននាះ មូ រ ន ើ យសមលឹ ងនមើ លមក្សភន ក្សិ ដឌ ។ គ្មត់ហាក្់ ដូ ចជាចងៀ និ យ៉យថា

អូ នន ើ ញនទ? បងបានលាក្់ ការសមា
ង ត់ របស់អូ នជិ តណាស់។ រួចក្៏ យក្រក្ដាសននាះនៅដុ តនៅ។
ផគ រលាន់បានបនលឺ ន

ើងទាាងនផទ នម

រស

ះ។ អាបាញ់មិញនៅភលឺ រស

ះលអ ប៉ ុ សនរ នភល ៀងរសុប់សត

បងអ ុរចុ ះមក្នរបៀបបាននឹ ងវាាងននសដលធ្ល
ល ក្់ ចុ ះររបជិ តផល ូវចូ លផទ ះ។ មយល់មិ នដឹ ងជាមក្ពី ណា រសុប់
សតបក្់ នបាក្ជញ្ជ
ជ ាងនធវើ ពី សលឹ ក្នតា
ន ត ហាក្់ ដូ ចជាចងៀ ស

ក្ផល ូវចូ ល។

ររួសុរននាះសរសក្នៅរនី គ្ម
ន ន ើ យនសើ ចរឹ ល ទុ ក្ឲ្យតា ណក្់ ទឹ ក្នភល ៀងរសក្់ នជាក្នលើសុ
ម របស់
ពួ ក្នរ

នទើ បពួ ក្នរនាាគ្ម
ន នរកាក្ន

ើងរុញជញ្ជ
ជ ាងឲ្យង្វក្មក្នរកាយបនរិ ច

នដើ មបីបាាងក្ុា ឲ្យនភល ៀងសុច

ចូ ល។
ប៉ ុ សនរ សិ ដឌ ដឹ ងចាស់ណាស់ថាសរតូវរបស់ឪពុ ក្នាងសថិ តនៅក្ន ុងផទ ះបាយននាះឯង។
នភល ៀងរ៉ាង ឯរពះអាទិ តយក្៏ បនញ្ចញពនលឺ មក្វិ ញ។ រក្ុមររួសុរននាះនាាគ្ម
ន នសើ ច ន ើ យអងគ ុយចុ ះ
មក្ដើ ក្ងៀ ជុើ វិ ញតុ រឺក្៏អងគ ុយនលើតុ សតមឋ ង។ ពួ ក្នរនរៀបដាក្់ ចានមា ូបចុ ះនាាគ្ម
ន ញា
ុ ានលងបនណឋើរ នវចមច ប់
បាយនិ ងរតី នឹ ងនដបនណឋើរ។ សិ ដឌ អងគ ុយន

ើងរតងៀ មល ួនភលឹ ង រងៀ ចាារបផន ូលអារក្ក្់ មក្ដល់។

នតើ រពលឹងរបស់ក្ុ ល វី រៈបុ រតនឹ ងនធវើ យ៉
៉ ងណាចា នពាះក្ូ នរសី ប៉ ុ ល ពតមា
ន ក្់ ននះ? នតើ គ្មត់នឹ ង
បា បះតុ ឲ្យរក្ឡាប់ រួចជះមា ូបនៅនលើនាងរឺ? នតើ គ្មត់នឹ ងបញ្ជូនមូ សឲ្យមក្មានាងទាល់សតធ្ល
ល ក្់ មល ួនឈឺរឺ?
រឺក្៏គ្មត់នឹ ងបា ផ្ទ
ល ញសា ណាងលអ របស់នាងទាាងអស់ ទុ ក្ឲ្យអាពា ៍ ពិ ពា ៍ នាងរតូវ ិ ននហាច និ ងនធវើ ឲ្យ
ររួសុរថមី របស់នាងសលងរ៉ប់រក្នាង?
រឺក្៏រពលឹងដ៏ មានសណា
ឋ នចិ តរ មា
ន ក្់ ននះ រគ្មន់សតរបាថា
ន ចងៀ ឲ្យនក្ម ងកា
ម ងក្មព ុជាទាាងអស់អាចនរច
ផុ ត...ពី អតី តកាលបាន?
លគឹ ក្ននាះ សិ ដឌ រសុប់សតមានអារមម ណ៍សនរិ ។ ពនលឺ សូ រយសសង និ ងរសនមាលជុើ វិ ញហាក្់ ដូ ចជា
នរឿងថមី មួ យសរមាប់នាង

ចា សនក្អារមម ណ៍របស់នាងចាប់នផឋើ មធូ ររសុលន

ើងវិ ញ

ដូ ចជារតូវមនរ

អារម។
នាងធុា ក្លិ នទឹ ក្អប់ននអារមម ណ៍ដ៏ សផអ មសលា ម និ ងភ្លពរឹងបុឹ ងក្ន ុងនពលសតមួ យ។ សា ន
បនលឺ នចញពី មា
៉ នញ៉អនក្ជិ តមងមា
ន ក្់ មក្ប៉ ះនឹ ងនដរបស់នាងថន មៗ។

ងចនរមៀង

ពាក្យចនរមៀងមួ យមា
៉ ត់ៗក្ជាទា រងៀ

ពនលឺ រពះសូ រិយ៉នៅនលើសសបក្របស់នាង។
ពនលឺ រពះអាទិ តយននាះបនលឺ ន

ើងថា គ្ម
ម ននរណាមា
ន ក្់ អារក្ក្់ នទ ប៉ ុ សនរ ពួ ក្នរអាចសក្ល ងកា
ល យ។

សក្ល ងកា
ល យ? យ៉
៉ ងនម៉ ចនៅ? សិ ដឌ សួ រទាាងមិ នសឋី មួ យមា
៉ ត់ នដាយនងឿងឆង ល់សមន។
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ពនលឺ រពះអាទិ តយននាះញញឹមបនញ្ចញនធម ញរបឡាក្់ របស់តាចាស់មា
ន ក្់ ។

នាងដឹ ងចាស់ណាស់

ថាវាយ៉
៉ ងនម៉ ច។
មយល់ផ្ទយផ្ទត់នៅមក្នាាមក្នូ វក្លិ នចា ណីអាហារដ៏ ឈងុយឆ្ន
ង ញ់។ នដើ មនឈើទាាងឡាយដក្នដាើ ម
សវងៗនដាយនពញចិ តរ នពញនថលើ ម។

ជី វិ តរឺ ជារបស់ពិ ត។ សិ ដឌ ន ើ ញចា ហាយបាយ ន ើ រន ើងនៅក្ន ុងសមក្នឈើ។ មរណៈរឺ ជារបស់
សក្ល ងកា
ល យ។
ពនលឺ រពះអាទិ តយនរកាក្ន

ើងបា រុងនឹ ងចាក្នចញនៅ។ របាប់គ្មត់ នៅ។

ពិ ភពនលាក្ទាាងមូ លបានមក្រក្សភ្លពនដើ មវិ ញ។
នៅយប់ននាះ នពលនដក្ក្ន ុងអរងឹ ងក្ន ុងបនទ ប់ជាមួ យនឹ ងរសី ៗឯនទៀត សិ ដឌ រសុប់សតនងើ បអងគ ុយ
ភ្ល
ល ម។ ការពិ តមិ នរពមឲ្យនាងនដក្លក្់ ននាះនទ។ នាងនមើ លន ើ ញថាគ្ម
ម នផល ូវនៅមុ មនទៀតនទ។ នាង
មិ នអាចនរៀបការជាមួ យនឹ ងតារ៉បាននទ។ នតើ នាងនម៉ ចនឹ ងអាចសុា ឲ្យគ្មត់នរៀបការជាមួ យនឹ ងមនុ សស
មា
ន ក្់ សដលនធវើ ឲ្យបាត់បងៀ ជី វិ តមនុ សសជាងមួ យលាននាក្់ នៅ?

នតើ នាងនម៉ ចនឹ ងអាចពនយល់ថា

នម
ម ចលង ពី នរពាះមញ ុា ជាក្ូ នរសី ប៉ ុ ល ពត ន ើ យមញ ុា បាននិ យ៉យក្ុ

“មញ ុា រតូវ

ក្នូ វនរឿងររប់យ៉
៉ ង” យ៉
៉ ងននះបាន

នៅ?
អន ក្សដលសុ
ល ប់នៅនឹ ងមិ នរពមឲ្យនាងនរៀបការបានជាដាច់ មត។ អន ក្សដលសុ
ល ប់នៅក្៏ នឹ ងមិ ន
ឲ្យនាងមាននសចក្ឋី សុ មសដរ។

នបើ អញ្ចឹងនតើ ក្ូ នរសី ប៉ ុ ល

ពតមា
ន ក្់ ននះអាចនឹ ងបួ ងសួ ងចា នពាះនរណា

នៅ? នតើ នាងអាចនៅសុា នយ៉បល់ពី នរណាបាន?
នាងនិ យ៉យមសឹបៗ នលាក្ររូក្ុល វី រៈបុ រត សូ មបង្វ
ា ញផល ូវឲ្យមញ ុា ផង។
ភ្លពងងឹ តមានក្មា
ល ាងម
ល ាងជាងពនលឺ រពះអាទិ តយ។
វានិ យ៉យថា នដើ មបីកា
ល យជាមនុ សសសក្ល ងកា
ល យ ជាដើ បូ ងនាងរតូវក្ុ
នតើ សិ ដឌ បានរបាប់នរឿងក្ុ
មា
ន ក្់ សដលនធវើ ទណឍក្មម

ក្មល ួនឯង។

ក្អវី មល ះ? នាងដឹ ងការពិ ត។ ឪពុ ក្របស់នាងរឺ ជារបមុ មរដា
ឌ ភិ បាល

និ ងសមា
ល ប់មនុ សសរ៉ប់រយរ៉ប់ពាន់នាក្់

រពមទាាងនធវើ ឲ្យរបនទសជាតិ ទាាងមូ ល

អត់ោ
ល ននដាយសុរសតការររប់ររងមុ ស។ មញ ុា ដឹ ងការពិ ត។
មញ ុា រគ្មន់សតមិ នសដលរិ តពី វាសតប៉ ុ នណា
ោ ះ។
មញ ុា មិ នសដលរបឈមមុ មនឹ ងវានទ។

ការពិ តវានម
ម ងងឹ តដូ ចជាមញ ុា ដូ នចា
ន ះសដរ ន ើ យនាងរស់នៅក្ន ុងមញ ុា សដលជាភ្លពងងឹ ត។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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នាងធ្ល
ល ប់អាននសៀវនល (និ យ៉យឲ្យចា រឺ អានសតជើ ពូ ក្ទី មួ យនននសៀវនល) ន ើ យនរកាយមក្ក្៏
ទមា
ល ក្់ នសៀវនលទាាងននាះនចាលភ្ល
ល មដូ ចជារមាមនដនាងរលាក្អញ្ចឹង។
ន

គ្ម
ម នការពិ តសា រ៉ប់រូបនាង

ើយនៅក្ន ុងនសៀវនលអស់ននាះ។ ការពិ តសដលនៅរងៀ ចាានាងមងមុ មរបាក្ដជា ភ្លពឯនកា ភ្លព

នពញវ័ យរបក្បនដាយទុ ក្ខ នសុក្ និ ងការដាក្់ ទារុណក្មម មល ួនឯង។

ឆ្នប់ធា ន ើង។
ជញ្ជ
ជ ាងសនលឹ ក្នតា
ន តចាប់នផឋើ មរនងគើ ដូ ចជារតូវនម
ម ចនធវើ ។
នពលជិ ះឡានរក្ុងមក្វិ ញ

នាងមិ ននិ យ៉យសឋី អវី ទាាងអស់។

តារ៉ក្៏ នសង ៀមសុ
ង ត់សដរ

ន ើយ

នម
ង ក្មុ ម។
នៅក្ន ុងបនទ ប់សណា
ឌ គ្មរទនទដ៏ ធា ននាះ

ភ្លពងងឹ តក្ា ពុ ងសតរងៀ ចាានាង។

នាងបានឲ្យនរយក្

ទូ រស័ ពទ និ ងទូ រទសសន៍័ នចញពី បនទ ប់ទាាងអស់។ សន ូរនជើ ងរបស់នាងលាន់ឮដូ ចជាគ្ម
ម នវិ ញ្ជ
ដ ណ។ ចូ រ៉៉នី
និ ងអន ក្នបើ ក្បររឺ ជាមិ តរ ភក្រិ សតពី រនាក្់ រត់របស់នាង។
នៅនថង បនា
ទ ប់នាងមិ ននៅផារសូ រិយ៉នទ។ ផទ ុយនៅវិ ញ នាងសបរជានៅសុរៈមនទី រទួ លសសល ង។
ពួ ក្ម៉ ូ តូ ឌុ បនក្ម ងៗមួ យរក្ុមរងៀ ចាានៅនរៅសណា
ឌ គ្មរ មា
ន ក្់ ៗពាក្់ មួ ក្នលងក្ី ឡាបាល់រប់។ សិ ដឌ
សបរជានៅនៅពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បរ៉ងចាស់បនរិ ច មុ មមាត់សុ
អ តបាត សដលមានម៉ ូ តូ ក្ញ្ជ
ច ស់ ជិ តចូ លជាងមួ យ
នររឿង។
នពលសដលពួ ក្នរនបើ ក្នចញនៅ នាងបានសុក្សួ រពី ររួសុររបស់គ្មត់។ គ្មត់រស់នៅសតមា
ន ក្់
ឯង ន ើ យគ្ម
ម នសុច់ ញាតិ ណានទៀតនរៅពី មា
ឋ យគ្មត់នៅក្ា ពងៀ ធា ននាះនទ។
នៅមងនរៅនកា
ល ងទា
វ រទួ លសសល ង គ្មត់បាននិ យ៉យ៖
- ននះរឺ ជាសុលាចាស់របស់មញ ុា ។
នៅក្ន ុងនឈនៀងអគ្មរមួ យមន ងមានបនទ ប់ជាជួ រៗ សដលមានសររសដក្នៅបនទ ប់នី មួ យៗ រពមទាាង
នម
ន ះនដ និ ងសុ
ន មមមនៅនលើក្ា រ៉លឥដឌ ។ រូបថតនលើជញ្ជ
ជ ាងបង្វ
ា ញឲ្យន ើ ញពី រ៉ងកាយរក្ញងៀ ៗ
ជាប់រចវាក្់ នឹ ងសររទាាងននាះ

នៅនពលសដលពួ ក្នររតូវបានរក្ន ើ ញនៅនថង រានដាះ។

នៅក្ន ុងរូបថត

មួ យ នៅអីមួ យរតូវនធវើ ឲ្យដួ លរក្ឡាប់ ហាក្់ ដូ ចជានដាយសុរសតការរបញាប់របញាល់។
សិ ដឌ នដើ រនចញមក្នរៅ ន ើ យសមលឹ ងនមើ លនៅផទ ះដ៏ រសស់សុ
អ តមួ យមន ងនៅទល់មុ មថន ល់។ វារឺ
ជាផទ ះពណ៌សមព ស់មួ យដូ ចផទ ះនាងសដរ មានសសរសឋ មភ និ ងលានដើ បូ ល រពមទាាងមានដាារុក្ខជាតិ រតូពិច
សមសតជាផទ ះក្ូ នរសី អន ក្មានសុី វី ល័យណាមា
ន ក្់ ។

នតើ ពួ ក្នរនឹ ងរិ តយ៉
៉ ងណានពលសដលនអើតក្ាល

នមើ លតាមលានដើ បូ លននាះ? នតើ ពួ ក្នរអាចរស់នៅទី ននះបានយ៉
៉ ងដូ ចនមឋ ចនៅ?
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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វាលនម
ម រតូវបាននរសថទាាងយ៉
៉ ងលអ ន ើ យនពារនពញនៅនដាយបក្សីនលាតនផ្ទ
ល តៗ។ ពួ ក្ជាង
ក្ា ពុ ងសតលាបបង្វ
ា បងអ ួចរុ ក្ពណ៌នមៀវរសស់លាយរបនផះ។
នៅឯនឈនៀងអគ្មរក្ណា
ឋ ល

រឺ ជាបនទ ប់ដាក្់ រូបថត។

មនុ សសនៅក្ន ុងរូបថតទាាងននាះសមលឹ ង

នមើ លមក្នាងដូ ចជាមុ មមនុ សសនចញពី មា
៉ សុី ននបាះពុ មព របស់នាងអញ្ចឹង។ នតើ មុ មមល ះដូ ចគ្ម
ន សដររឺនទ?
- នតើ ពួ ក្នរជានរណា?- នាងនៅសួ រអន ក្នទសចរជនជាតិ សមម រមា
ន ក្់ ។
- រឺ ពួ ក្នរ
សមម ររក្

នឹ ងឯង- ន្តសរី មា
ន ក្់ ននាះនឆលើ យតប។ - ទី ននះន ើ យជាក្សនល ងសដលពួ ក្នរបញ្ចូនរក្ុម

មសដលសលងមានរបនយ៉ជន៍ ។

ពួ ក្នរមិ នមជ ះម
ជ យការដាក្់ ទណឍក្មម ទនទៗនៅនលើជនជាតិ

សមម រធមម តាៗននាះនទ។
មុ មមនុ សសមល ះរឺ សុ ទធ សតជាមនុ សសរបុសសុ
អ តៗ នៅនក្ម ងៗ។ មល ះនទៀតជាក្ូ ននក្ម ង និ ងជាន្តសរី
ចា ណាស់ៗ។
ន្តសរី ជាតិ សមម រមា
ន ក្់ ននាះនដើ រតាមនាង។ នដើ រឲ្យបានជាគ្ម
ន រឺ? នតើ នាងទាយដឹ ងថាសិ ដឌ ជានរណា
ន ើ យសមននទ?
- ពួ ក្នរមិ នអាចវាយបក្សពួ ក្មួ យរក្ុមៗឲ្យសុ
ល ប់ទាាងអស់យ៉
៉ ងរសួលយ៉
៉ ង

នឹ ងនទ។ ពួ ក្នរ

បញ្ជូនពួ ក្នរ ន ើ យនិ ងរក្ុមររួសុរនរទាាងមូ លមក្ទី ននះ។ មានទាាងក្ូ ននក្ម ង និ ងយ៉យៗនទៀតផង។
ពួ ក្នរបានសចក្នថង ក្ន ុងសបាឋ ៍ នី មួ យៗនដាយស

ក្ក្ន ុងការសមា
ល ប់នក្ម ងតូ ចៗ រឺក្៏របពនធ ។

បុ រសឥតនទាសមា
ន ក្់ ញញឹមមក្មា
៉ សុី នថតយ៉
៉ ងសផអ មសលា ម ដូ ចជាពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បននាះអញ្ចឹង នពាលរឺ
សមលឹ ងចា មុ មមា
៉ សុី នថតរបស់អន ក្នធវើ ទណឍក្មម ននាះសតមឋ ង។

គ្មត់ហាក្់ ដូ ចជារាពឹងចងៀ បាននូ វសណា
ឋ ន

ចិ តរ លអ និ ងការសនណា
ឋ សរបណីពី ពួ ក្នរ។ គ្មត់ហាក្់ ដូ ចជាចងៀ និ យ៉យថា “សមមិ តរ ”។
មុ មនៅក្ន ុងរូបថតននាះរសុប់សតមានចលនា។
ន ើ យន

គ្មត់បនញ្ចញសុ
ន មញញឹមកាន់សតធា ន

ើងៗ

ៀបនឹ ងនិ យ៉យ។

សិ ដឌ ក្៏ ររនលៀសសភន ក្នចញភ្ល
ល ម។ មុ មមនុ សសបនា
ទ ប់នធវើ ឲ្យនាងដក្នដាើ មសលងនចញសតមឋ ង។
ននាះមិ នសមនជាជនសដលនាងមិ នធ្ល
ល ប់សុ
គ ល់ននាះនទ។ ននាះរឺ ជាមុ មតារ៉ រឺ តារ៉របស់នាង
សដលនសល ៀក្អាវ និ ងមួ ក្កាតិ បពណ៌នម
ម ។ នាងដងា ក្់ ន ើ យសមលឹ ងនមើ លមក្ន្តសរី ននាះវិ ញ។ មុ មដ៏ រឹង
បុឹ ងរបស់គ្មត់ងក្់ ចុ ះន

ើង។ នតើ គ្មត់ជានម
ម ចសដររឺ?

សិ ដឌ នដើ រនរតតរតតនៅនរៅនដាយយក្នដមទ ប់មុ ម
ន

ើយ។

ទឹ ក្សភន ក្

ូ ររសក្់ ចុ ះមុ មរបស់នាង

មិ នដឹ ងថានាងអាចរទាាបានយូរប៉ ុ ណា
ោ នទៀត

ចងៀ សតក្អ ួត

ន ើ យនាងក្៏ សបរមន ងនដើ មបីក្ុាឲ្យនរនមើ ល

ន ើ ញ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F

ទំ ព័រ |

32

បនា
ទ ប់មក្នាងនដើ រនៅពូ ម៉ ូ តូ ឌុ ប សដលក្ា ពុ ងអងគ ុយចាានៅនរ៉ងមួ យ។ នដាយគ្ម
ម នសឋី មួ យមា
៉ ត់
នាងន

ើងជិ ះម៉ ូ តូ របស់គ្មត់

សដលសថរក្ាក្សនល ងននាះ

ទាាងអារមម ណ៍នៅ
ឋ រក្ហាយនឹ ងក្សនល ងននាះ

នៅ
ឋ រក្ហាយនឹ ងរដា
ឌ ភិ បាល

នៅ
ឋ រក្ហាយនឹ ងពួ ក្ជនបរនទសសដលមក្ទសសនាក្សនល ងននាះនរបៀបដូ ចជា

ក្សនល ងទាក្់ ទាញនភញ ៀវនទសចរ នពាលរឺ នៅ
ឋ រក្ហាយនឹ ងនរឿងររប់យ៉
៉ ង។

ពួ ក្នយើងមិ នសមនជាមនុ សសសបបននាះនទ! មញ ុា មិ នសមនជាមនុ សសសបបននាះនទ!
ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បននាះន

ើងជិ ះម៉ ូ តូ រួចសិ ដឌ ក្៏ សួ រគ្មត់ថា៖ នតើ មាននរឿងអវី នក្ើ តន

ើងចា នពាះររួសុររបស់

ពូ ? វារឺ ជាសា នួ រដ៏ នោរនៅមួ យ។ សតយ៉
៉ ងណា គ្មត់រតូវសតញញឹម និ ងនធវើ ទឹ ក្មុ មរសស់រសុយ។
ឪពុ ក្របស់គ្មត់ធ្ល
ល ប់នបើ ក្ហាងតូ ចមួ យ នរកាយមក្ក្៏ នចញនៅជនបទ ន ើ យក្៏ មិ នសដលន ើ ញរតលប់
មក្វិ ញនទៀតសដរ។
របនទសនថ។

គ្មត់នៅរស់នៅជាមួ យនឹ ងបងរបុសនៅក្ន ុងមណឍលជននភៀសមល ួនមួ យនៅក្ន ុង

ពួ ក្នរក្៏ បានរតលប់មក្របយុទធ នឹ ងនវៀតណាមវិ ញ

ន ើ យបងរបុសគ្មត់ក្៏ សុ
ល ប់បាត់

នៅ។
នាងបា រុងនឹ ងរបាប់ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បថាឲ្យជូ ននៅសណា
ឌ គ្មរ

ុី លតុ នវិ ញ

ប៉ ុ សនរ នាងរសុប់សតមាន

អារមម ណ៍អាមា
៉ ស់មុ មនឹ ងមល ួនឯង។ ម
ល ចនធវើ អវី នទៀត? នតើ នាងអាចរត់នរចបានឆ្ន
ង យប៉ ុ ណា
ោ ?
នាងក្៏ សុា ឲ្យគ្មត់ជូ ននាងនៅផទ ះចាស់របស់នាងនៅមហាវិ ថីមុ នី វងស។
មណៈនពលសដលម៉ ូ តូ ក្ា ពុ ងសតបត់សបនចុ ះន
បនណឋើរ

ើងតាមផល ូវលា នរចររលុ ក្បនណឋើរ នរចអន ក្នថមើ រនជើ ង

នាងមានអារមម ណ៍មឹ ងសមារនឹ ងឪពុ ក្របស់នាង។

នម៉ ចក្៏ គ្មត់នថលើ មធា ហា
៊ ននាានាងឲ្យជាប់

ជើ ពាក្់ ជើ ពិ ននឹ ងនរឿងសបបននះ! សិ ដឌ ធ្ល
ល ប់សតរស់នៅដូ ចក្សងា បក្ន ុងអណឋូង មិ នមវ ល់ពី នរឿងរ៉៉វនលើនលាក្
ដូ នចន ះនាងរិ តថា៖ វានរបៀបដូ ចជានរណាមា
ន ក្់ លាបពណ៌សក្់ ឲ្យមញ ុា សតសបរជារជុះសក្់ អស់នៅវិ ញ។ វា

នរបៀបដូ ចជានរណាមា
ន ក្់ នចាះរតនចៀក្របស់មញ ុា នធវើ ឲ្យឆល ងនមនរ៉រ ន ើ យរតនចៀក្របស់មញ ុា ទាាងមូ លក្៏ មូ ច
នរបើ ការសលងបាន។
នាងចាាថា នាងមិ នសដលមានអារមម ណ៍អាណិតអាសូ រចា នពាះឪពុ ក្នាងមឋ ងណាន

ើយ។ នាង

អាយុដប់ពី រឆ្ន
ន នា ើ យ នពលសដលគ្មត់រតូវនរកាត់ឲ្យជាប់នទាស។ គ្មត់នធវើ ជាចាស់ឈឺ ន ើ យនដើ រមិ ន
រតងៀ ជួ រកាន់នឈើរចត់។ អវី ររប់យ៉
៉ ងសដលគ្មត់នធវើ រគ្មន់សតជាការសសមឋ ងនលា
ខ នប៉ ុ នណា
ោ ះ។ នាងនៅចាា
ថា

បានរក្

ិបរក្ឡាប់សភន ក្ចុ ះន

ើងនដាយនសចក្ឋី នអៀនម
ម ស

សដលមិ នអាចនឹ ងលុ បលាងនចាល

បាន។ សមនន ើ យ កាលគ្មត់ឈរនៅពី មុ មថា
ន ក្់ នរៀននពារនពញនដាយក្ូ នសិ សសរួ រឲ្យរសឡាញ់ននាះ
គ្មត់ដូ ចជាមិ នអីនទ។ គ្មត់នៅអាចនធវើ ឫក្ជាបងធា ពួ ក្នរបាននទៀតផង។ ពួ ក្នរទាាងអស់រិ តថាគ្មត់ជា
បណឍិត។ សុ
ឋ ប់នមើ លគ្មត់និ យ៉យរួ រឲ្យពី នរ៉ះពិ សុ នដាយសុរសតសា ន

ងតូ ចឆ្ន
ម រដ៏ រសទន់ សតលាក្់ ពុ ត

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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របស់គ្មត់ ហាក្់ ដូ ចជាគ្មត់រតូវនរបញ្ចូលសា ន
ក្វី វឺ ស

ងដូ នចា
ន ះសដរ។ គ្មត់បានបងខើ ឲ្យសិ ដឌ អានក្ា ណាពយរបស់

ញ រីមបឺ ត និ ង រីលនក្។ គ្មត់បានសមា
ល ប់មនុ សសរ៉ប់ពាន់នាក្់ នដាយសុរសតនរទទួ លយក្

វបបធម៌ បរនទស។

មញ ុា មិ នដឹ ងថាមញ ុា បានសុងក្មម អវី ពី ជាតិ មុ ននទបានជាសមនឹ ងបាននលាក្នធវើ ជាឪពុ ក្។ ប៉ ុ សនរ នលាក្
មិ នសមនជាឪពុ ក្របស់មញ ុា កាលពី ជាតិ មុ ន
អ

ន ើ យជាតិ មុ មក្៏ អត់ សដរ។

មញ ុា បដិ នសធនលាក្នដាយដាច់

ង្វ
ា រ។ មញ ុា នឹ ងមិ នដុ តនម
ម ះឲ្យនលាក្ជាដាច់ មត។ មញ ុា នឹ ងនធវើ ឲ្យនលាក្នដើ រអាវាសសជុើ វិ ញឋាននរក្

ជានរៀងរ៉ល់ឆ្ន
ន នា ដាយអត់ ោ
ល នជានរៀងរ ូ ត។

មញ ុា នឹ ងបន់រសន់ក្ុា ឲ្យនលាក្នចញពី ឋាននរក្បានឲ្យ

នសុះ។
មញ ុា មិ នសមនជាក្ូ នរសី របស់នលាក្នទ!
របសិ ននបើ នលាក្សក្ល ងកា
ល យ មញ ុា រតូវសតជា “ការពិ ត”។
នរកាមពនលឺ នថង សចស
ជនណឋើរន

ផទ ះចាស់របស់នាងនមើ លនៅដូ ចជារតូវនរនបាះបងៀ នចាល។

នៅមាត់

ើងនៅ នាងសបរមក្ យក្លុ យដុ លា
ល រមួ យកា
ឋ ប់នដនអាយនៅពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បននាះ។ នាងរិ តមិ ន

រតងៀ ផល ូវនសុះ

សូ មបីសតនមើ លក្៏ មិ នរតងៀ ផល ូវសដរ។

ទសសនវិ ស័យរបស់នាង

ហាក្់ ដូ ចជាអាប់អួ អស់

ន ើ យ។
នៅមងក្ន ុង
របស់នាង។

នាងដាក្់ កាតាបរូបម
ល ា ាម ចុ
ុ ះនដាយសង ប់អារមម ណ៍

តុ ក្ា តាយនរ អាយដូ របញាប់របញាល់សា នៅមក្រក្នាង។

ន ើ យន

ើងនៅការិយ៉ល័យ

នាងបាននធវើ ឲ្យវាបាក្់ នជើ ង

នរកាយកាលសដលទាត់វាទមា
ល ក្់ ពី នលើជនណឋើរ។ វានដើ របា៉ក្់ នបុើ ក្ៗ យានញ៉ក្ៗដូ ចជាសឆា សមនសទន រពម
ទាាងបនា
ទ បក្ាលនដើ មបីឲ្យនរសុ
ទ ប។
ពិ តជារួ រឲ្យធូ ររទូងសមន មានសតរូបមួ យរត់នៅក្ន ុងនធនើ រមា
៉ សុី ននបាះពុ មព របស់នាង។
ក្ុ ល វី រៈបុ រតសមលឹ ងនមើ លមក្នាង។ គ្មត់ជាបុ រសវ័ យក្ណា
ឋ លមា
ន ក្់ រ៉ងសង្វ
ា នសល ៀក្នមអាវ
រនញ៉រនញ៉ សតរបក្បនដាយរតិ បណឍិត។ ក្ឋី អាណិតអាសូ រ និ ងនមតា
រ ធម៌ បង្វ
ា ញឲ្យន ើ ញនៅក្ន ុងសភន ក្
របស់គ្មត់ទាាងរូ ។
ទូ រស័ ពទ ចាប់នផឋើ មនរ៉ទ៍។
- យល់រពម- នាងរបាប់ពួ ក្នម
ម ច។
នាងនលើក្ទូ រស័ ពទ ន ើ យរងៀ ចាា។
បុ រសមា
ន ក្់ និ យ៉យ។
- មញ ុា នម
ម ះ យិន បូ រ៉៉- សា ន

ងរបស់គ្មត់ររលរៗ ហាក្់ ដូ ចជានិ យ៉យក្ន ុងទឹ ក្។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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មានពនលឺ ភលឹ បសភល តនៅក្ន ុងមា
៉ សុី ននបាះពុ មព ។

រូបថតមួ យសនលឹ ក្

បានរនមៀលនចញមក្យ៉
៉ ង

រ ័ ស។ ក្ូ នសិ សសវ័ យនក្ម ងមា
ន ក្់ សមលឹ ងនមើ លមក្នាងយ៉
៉ ងនសុមនសសរីក្រ៉យ នៅក្ន ុងពិ ធី ជប់នលៀង
លក្ខ ណៈររួសុរមួ យ។ នរមានសក្់ ម៉ ូ តដូ ចពួ ក្រក្ុមតន្តនឋី ប៊ី តថល ន ើ យពាក្់ អាវឆន ូតៗ។
-

នឹ ងន ើ យជារូបមញ ុា - សា ន

ងនៅនឹ ងទូ រស័ ពទ បានបនលឺ ន

ើង។ - មញ ុា នលងបាល់ទាត់។

សិ ដឌ ក្អ ក្។ - នតើ ចងៀ ឲ្យមញ ុា នធវើ អវី ?
- សរនសរនម
ម ះរបស់មញ ុា - នម
ម ចននាះនពាល។
- ចាាមួយសភល ត- សិ ដឌ រសដី នរបៀបដូ ចជារតូវសណឋា។ នាងរសនវរសវារក្ប៊ិ ច រួចសរនសរនៅនលើ
រូបថតននាះថា យិន បូ រ៉៉ អន ក្ទាត់ បាល់។ នរនមើ លនៅដូ ចជាសបាយ និ ងរួ រឲ្យរសឡាញ់ណាស់។ ឯងគ្ម
ម ននរណាកាន់ទុ ក្ខ ឲ្យនទ- នាងនទើ បនឹ ងយល់។
- ពួ ក្នយើងគ្ម
ម ននរណាមា
ន ក្់ កាន់ទុ ក្ខ នអាយននាះន
បនា
ទ ប់មក្រសុប់សតមានសា ន
រ៉ប់ពាន់ថង ូរន

ើយ- នម
ម ចននាះនិ យ៉យ។

ងដ៏ រួ រឲ្យម
ល ចមួ យបនលឺ ន

ើងតាមទូ រស័ ពទ

នរបៀបដូ ចជាសា ន

ង

ើងរពមៗគ្ម
ន ។

សិ ដឌ ដាក្់ ទូ រស័ ពទ ចុ ះភ្ល
ល ម។

នាងឮសា ន

ងនបះដូ ងនាងនលាតក្ឍ ុក្កា
ឍ ក្់ ៗ

ន ើ យរិ តពី អវី សដល

នាងរតូវការ។ នាងដាក្់ រក្ដាសចុ ងនរកាយចូ លនៅក្ន ុងមា
៉ សុី ននបាះពុ មព ។ ភ្ល
ល មននាះវារសុប់សតបញ្ជូន
រូបថតកាន់សតនរចើ ននចញមក្ ន ើ យទូ រស័ ពទ ក្៏ នរ៉ទ៍មឋងនទៀត។
នាងនចញនៅនរៅ ន ើ យន ើ ញពូ ម៉ ូ តូ ឌុ ប សដលក្ា ពុ ងអងគ ុយរងៀ ចាានាងយ៉
៉ ងអត់ធម ត់។ នាងសុា
នអាយគ្មត់នៅទិ ញរក្ដាសសា រ៉ប់ថតចមល ងពី រដុើ ។ មុ ននឹ ងនចញនៅ នាងបសនថ មថាឲ្យទិ ញប៊ិ ច រក្ដាស
សរមាប់សរនសរ និ ងនឈើរូ សបសនថ មនទៀត។ គ្មត់នអានក្ាល ញញឹម ន ើ យនអានក្ាលមឋ ងនទៀត
នដាយសបាយចិ តរ សដលរក្បានម៉ ូ យមា
ន ក្់ ។
នាងចូ លនៅក្ន ុងវិ ញ ន ើ យនលើក្ទូ រស័ ពទ ទាាងញ័រនដ។
ក្ន ុងក្ា

ុងនពលក្នល ះនមា
៉ ងបនា
ទ ប់ នាងនិ យ៉យនៅកាន់អន ក្សដលសុ
ល ប់ រក្រូបថតពួ ក្នរមា
ន ក្់ ៗ

ន ើ យសរនសរនម
ម ះពួ ក្នរនលើននាះ។ ន្តសរី មា
ន ក្់ យានសុក្រក្ក្ូ នៗរបស់នាង។ សិ ដឌ រក្ន ើ ញរូបថត
របស់ពួ ក្នរទាាងអស់ រួចដាក្់ ពួ ក្នរនៅមឋ ុា ជាមួ យគ្ម
ន មានឪពុ ក្មា
ឋ យ ក្ូ នបី នាក្់ ពូ មី ង បងបអ ូនជី ដូ នមួ យ
និ ងយ៉យតា

ន ើ យបិ តរូបពួ ក្នរនៅនឹ ងជញ្ជ
ជ ាងរបស់នាង។

ឡាយក្៏ ដុ ះនចញន

រា និ តក្ន ុងការរបជួ បជុើ រក្ុមររួសុរទាាង

ើង។ នាងចាប់នផឋើ មបិ តរូបថតដនទនទៀតនៅនលើជញ្ជ
ជ ាងរបស់នាង។

មាននរសរសក្នៅមក្ពី មងនរៅ ន ើ យពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បនៅចាានៅនឹ ងមាត់ជនណឋើរ កាន់រក្ដាសផង
ប៊ិ ចផង។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- មញ ុា ទិ ញសមល មល ះឲ្យនាង។
សមល ននាះដាក្់ នៅក្ន ុងថងៀ ន

ើងសណន នមើ លនៅសុ ទធ សតបាយ និ ងនរពាន។ នាងអររុ ណគ្មត់

ន ើ យឲ្យរបាក្់ គ្មត់នដាយសមរួ រ។

គ្មត់ញញឹមដាក្់ នាង

រួចនអានក្ាលចុ ះន

ើងមឋ ងន ើ យមឋ ង

នទៀត។
នពញមួ យលា
ង ចននាះ រូបថតនចះសតនចញមក្រ
នរ៉ទ៍ នម
ម ះនៅសតរតូវសរនសរ រ

ូ ត។ ដល់នពលរពលប់ន ើ យ ទូ រស័ ពទ នៅសត

ូ តទាល់សតនធវើ ឲ្យនដរបស់សិ ដឌ ឈឺយ៉
៉ ងម
ល ាង ណាមួ យមិ នសដលធ្ល
ល ប់

នឹ ងសរនសរអីផង។
ក្ណឋឹងនៅមុ មផទ ះរសុប់សតនរ៉ទ៍ ន ើ យនៅនឹ ងមាត់ជនណឋើរ ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បនលើក្នដសា ពះ។
- ឲ្យមញ ុា សុា នទាស អន ក្នាង។ យប់ណាស់នៅន ើ យ។ មញ ុា រពួយបារមភ នឹ ងអន ក្នាងណាស់។ នតើ មញ ុា
អាចទិ ញអាហារនពលលា
ង ចជូ ននាងបាននទ?
សិ ដឌ ទប់មិ នញញឹមមិ នបាន។ គ្មត់រពួយបារមភ ដូ ចជាមា
ឋ យមា
ន ក្់ អញ្ចឹង។ ពួ ក្នរពិ តជាជើ នាញ
ណាស់ក្ន ុងការក្សុងទា នាក្់ ទា នងជាមួ យនឹ ងនយើង រ

ូ តទាល់សតនយើងមិ នអាចនធវើ អវី បាននដាយគ្ម
ម នពួ ក្

នរ។ នបើ កាលពី មុ នវិ ញ នាងចាស់ជាសឋី ឲ្យគ្មត់ប៉ ុ នា
ម នមា
៉ ត់ ន ើ យនដញគ្មត់នៅវិ ញមិ នមន។ សត
ឥ

ូវនាងបញ្ជូនគ្មត់នចញនដាយមានបញ្ជ
ជ ។
ន ើ យសរនសរនទៀត។
នៅនពលសដលគ្មត់រតលប់មក្វិ ញ ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បនមើ លនៅដូ ចជាសបាយចិ តរ ណាស់។
- មញ ុា ក្៏ បានទិ ញសផល នឈើមល ះឲ្យអន ក្នាងសដរ- គ្មត់បនលឺ ន

ើង ន ើ យបសនថ មទាាងនអៀនម
ម សនទៀតថា៖

- មិ នបាច់ ឲ្យរបាក្់ មញ ុា ក្៏ បានសដរ។
អវី មា៉ងហាក្់ ដូ ចជារត់មក្បុ ក្សិ ដឌ ហាក្់ ដូ ចជានាងក្ា ពុ ងសតនៅនលើម៉ ូ តូ ន ើ យនាងរសុប់សត
និ យ៉យទាាងមិ នដឹ ងមល ួនថា៖
- ចូ លមក្ក្ន ុងមក្។ ពិ សុមា ូបមល ះសដរនៅ។
ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បសា ពះនដាយក្ឋី ដឹ ងរុ ណ ន ើ យនពលសដលគ្មត់ចូ លនៅក្ន ុងភ្ល
ល ម ទូ រស័ ពទ រសុប់សតឈប់
នរ៉ទ៍។
ពួ ក្នរអងគ ុយរ៉បនឹ ងក្រមាលឥដឌ ។ គ្មត់នផអ ៀងក្ ន ើ យសមលឹ ងនមើ លជុើ វិ ញជញ្ជ
ជ ាង។
- នតើ មនុ សសទាាងអស់ននះជាសុច់ ញាតិ របស់អន ក្នាងរឺ?- គ្មត់សួ រ។
នាងមសឹបរបាប់វិ ញថា៖
- នទ។ ពួ ក្នររឺ ជានម
ម ចសដលគ្ម
ម ននរណានរកាន់ទុ ក្ខ នអាយ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F

ទំ ព័រ |

36

-ន

តុ អវី បានជាពួ ក្នរមក្រក្នាង?- មាត់គ្មត់រច

ធល ុងនដាយក្ឋី នងឿងឆង ល់។

- នដាយសុរសតឪពុ ក្មញ ុា រឺ ប៉ ុ ល ពត- សិ ដឌ និ យ៉យ នដាយគ្ម
ម នរិ តអវី ន

ើយ។

ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បននាះសា ពះ។ - អា
ា !- គ្មត់ទា ពានលប រួចនផអ ៀងក្ាលគ្មត់នទៀត។ - ចាស់ជាយ៉
៉ ប់ណាស់
ន ើ យ។ នរណាៗក្៏ សអ ប់នាងសដរ។
សិ ដឌ ចាប់អារមម ណ៍ថានទាះជានាងអងគ ុយនៅក្សនល ងណាក្៏ នដាយក្ន ុងបនទ ប់ននះ សភន ក្ទាាងឡាយ
នៅក្ន ុងរូបថតទាាងអស់ននាះសតងសតសមលឹ ងនមើ លមក្នាងជាប់ជានិ ចច ។ - មញ ុា មិ នបាននធវើ អវី ទាល់សតនសុះសិ ដ្ ឋនិ យ៉យ។
- អន ក្នាងបាននធវើ នរឿងមល ះន ើ យនតើ - ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បតប។ គ្មត់ងក្់ ក្ាល ន ើ យនរកាក្ឈរន
រពមទាាងដក្ដនងាើ មធា នដាយក្ឋី នពញចិ តរ ។

ជី វិ តពិ តជាលអ ណាស់

កាលបានសឆអ តរក្ពះ

ើង

និ ងបានម៉ ូ យ

មា
ន ក្់ ។ - របសិ ននបើ អន ក្នាងរតូវការមញ ុា រក្មញ ុា នៅមងនរៅចុ ះ។
រូបថតមួ យន ើ យមួ យនទៀត នម
ម ះមួ យន ើ យមួ យនទៀត។
យុរ អចឆ រិយៈ៖ អន ក្រ៉ា
នរពឿង ឆ្នយ៖ នាយក្សុលា
សរ ក្ុ ធី តា អាយុ ៧ ឆ្ន
ន ា សុ
ល ប់នដាយសុរជមងឺ ន ើ ម
សរ មក្រ៉ មា
ឋ យរបស់នាង (សរ ក្ុ ធី តា) ជារិ លានុ បដា
ឌ យិកា
ណាត់ មិ តរ ភ្លព ជាអន ក្បនរមើ សី វុិ ល នក្ើ តពី រតក្ូ លអ្ នក្សរសចា ការ
ឆ មុ ននី រ័តន៖ របពនធ វិ សវក្រទទួ លបានពានរង្វ
វ ន់
យិន សុ រនា
ធ ៖ នមរសុក្សមម ររក្

ម។

នាងសមលឹ ងនមើ លមុ មទាាងអស់ននាះ ន ើ យក្៏ យល់។ តារ៉ មញ ុា ក្ា ពុ ងសតនធវើ សបបននះនដើ មបីតារ៉។
ទី រក្ុងទាាងមូ លនៅជុើ វិ ញនាងសង ប់សុ
ង ត់ដូ ចនចារលួ ចនសះ
អរធ្លរតណាស់នៅន ើ យ។

ន ើ យនាងក្៏ ដឹ ងថានថមើ រននះយប់

យល់លអ នាងរួ រសតបញ្ជ
ជ ក្់ ឲ្យរបាក្ដក្ន ុងចិ តរ ថានតើ ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បននាះនៅផទ ះ

ន ើ យរឺនៅ។
គ្មត់នៅសតរងៀ ចាាមងនរៅដសដល។
- បានន ើ យ។ ពូ អាចនៅផទ ះបាន។ នតើ ពូ រស់នៅឯណាសដរ?
គ្មត់ចងអ ុលនៅមងនជើ ង។ - រឺ នៅផល ូវមុ នី វងសដូ ចជាអន ក្នាងសដរ។- គ្មត់នសើ ចនសញ ញនដាយនឹ ក្
ន ើ ញថាមល ួនមិ នរួ រយក្ផទ ះមល ួនមក្នរបៀបនធៀបនឹ ងផទ ះនាងន
រា និ តថមី មួ យរសុប់សតផុ សន

ើយ។

ើង។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- នថង សសអ ក្ នតើ ពូ អាចមក្ឲ្យរពលឹមបនរិ ចបាននទ? ន ើ យទិ ញមា ូបផងទុ ក្ជប់នលៀង? រតូវទិ ញរតី
អងា រ បសនល សុច់ រជូក្៖ ការី អាហារនចៀន និ ងកាបាប់។
នាងឲ្យលុ យគ្មត់យ៉
៉ ងរកាស់សរក្ល ន ើ យចុ ងនរកាយនឈលចសួ រនម
ម ះរបស់គ្មត់។ នម
ម ះ
គ្មត់មានន័ យថាមាស។
- រ៉រតី សួ សឋី ពូ សុ វណោ។
នពញមួ យយប់ននាះ នាងនធវើ ការយ៉
៉ ងរ ័ សរ

ួ នដូ ចជាមា
៉ សុី ននឆលើ យតបអញ្ចឹង។ នាងរិ តថា

ននះដូ ចជាការនបាសសា អាតផទ ះសា សបងមុ ននថង បុ ណយទានដូ នចា
ន ះសដរ។ សនមល ងអន ក្សដលសុ
ល ប់ហាក្់ សរប
ជាធមម តា និ ងរសនដៀងៗគ្ម
ន ។ ន

តុ អវី បានជាមនុ សសម
ល ចនម
ម ច? នម
ម ចមិ នអាចនធវើ បាបនយើងបាននទ។

នម
ម ចរគ្មន់សតចងៀ បានអវី សដលនយើងចងៀ បានប៉ ុ នណា
ោ ះ៖ យុតរិ ធម៌ ។
មុ មមនុ សស

ូ រន

ៀរពី ជញ្ជ
ជ ាងចូ លដល់កាាជនណឋើរ យ៉នដា
ឌ ន ន ើ យនិ ងផទ ះបាយ។ រូបនី មួ យៗ

សុ ទធ សតមាននម
ម ះ។ នាងបានរក្ន ើ ញនរឿងរ៉៉វររួសុររបស់ចូ រ៉៉នី ជានរចើ ន ន ើ យក្៏ ភ្ល
ជ ប់សុច់ ញាតិ
មា
ន ក្់ ៗនៅជាសមក្ធ្លងររួសុរ។
នាងសរនសររ

ូ តដល់សភន ក្នមើ លនភលើ ងអរគិ សនី សបក្ពណ៌ នធវើ ឲ្យនាងន

ើងឈឺក្ាល។ នាងក្៏

សុា នម
ម ចទាាងអស់ននាះ៖
- សូ មឲ្យមញ ុា នដក្សិ នបាននទ?
ទូ រស័ ពទ ទាាងអស់ឈប់នរ៉ទ៍ភ្ល
ល ម

ន ើ យសិ ដឌ ក្៏ នផឋ ក្មល ួននម
ព ក្នៅនលើក្ា រ៉លឥដឌ នធវើ ពី នថលើ មថម យ៉
៉ ង

របណីត។
នាងនរកាក្ន

ើងទាាងមមី ងមមាាង នៅនលើក្ា រ៉លឥដឌ នៅន

ើយ។ ពនលឺ រពះអាទិ តយចាាងចូ លមក្

ក្ន ុងបនទ ប់។ មុ មនៅក្ន ុងរូបថតទាាងអស់ននាះសលងមានសុ
ន មន ើ ម រឺជាានទៀតន ើ យ។ មុ មរបស់ពួ ក្នរ
សលងនចាទរបកាន់ រឺនសុក្សនរងងនទៀតន ើ យ។ ពួ ក្នរសុ ទធ សតញញឹមមក្រក្នាង។ នាងសថិ តនៅក្ន ុង
ចា ននាមមិ តរ ភក្រិ ន ើ យ។
មា
៉ សុី ននបាះពុ មព បនលឺ សា ន

ងន

ើងចាប់នផឋើ មនបាះពុ មព បនរ នទៀត។

ទូ រស័ ពទ ក្៏ ចាប់នផឋើ មនរ៉ទ៍។

ក្ណឋឹងទា
វ ររបស់នាងនរ៉ទ៍ ន ើ យនាងន ើ ញសុ វណោ រពមទាាងរបអប់មួ យរា នរនៅឯសក្បម៉ ូ តូ គ្មត់មង
នរកាយ។ គ្មត់ពាក្់ អាវដូ ចមសិលមិ ញសដរ រឺ អាវឡាក្ូ សជជុ ះពណ៌នមៀវ។ មានសុ
ន មនថន រមួ យនៅនរកាម
នដអាវ។ សិ ដឌ ក្៏ ដឹ ងថា គ្មត់មានសតអាវ

នឹ ងមួ យរត់។ នាងនឹ ក្ន ើ ញដល់គ្មត់នបាក្រក្់ អាវននះនឹ ង

ចានសដក្ជានរៀងរ៉ល់យប់។
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សិ ដឌ

និ ងសុ វណោរាក្ិលតុ ធា ៗនៅជិ តបងអ ួចមងមុ ម។

នចញមក្នរបើ ជានលើក្ដើ បូ ង

រពមទាាងចានរបាក្់ ផងសដរ។

សិ ដឌ យក្រក្ណាត់រទាប់តុ នថល ៗរបស់នាង
សា សណនរតូវបាននរៀបចា ន

ើងដូ ចជានថង

បុ ណយចូ លឆ្ន
ន ថ
ា ីម អញ្ចឹង។ សុ វណោបានទិ ញរក្ដាស និ ងប៊ិ ចសថមនទៀត។ គ្មត់ដឹ ងថារតូវការរបស់ទាាង
ននះសរមាប់នធវើ អវី ន ើ យ។
- មញ ុា អាចជួ យបាន អន ក្នាង។
គ្មត់ក្៏ បាននៅសុលានឹ ងនរនឹ ងឯងសដរ

ន ើ យគ្មត់អាចសរនសរអក្សរបានយ៉
៉ ងសុ
អ ត

តាម

រនបៀបបុ រ៉ណ។ គ្មត់ និ ងសិ ដឌ ពួ ក្នរទាាងពី រនាក្់ ក្៏ ជួ យគ្ម
ន របក្បនម
ម ះអន ក្សដលសចក្ឋាន ន ើ យដុ ត
នចាល។
- មញ ុា ក្៏ ចងៀ សរនសរនម
ម ះរក្ុមររួសុរមញ ុា សដរ- គ្មត់រសដី ។ គ្មត់ដុ តនម
ម ះទាាងននាះនចាលទាាង
មសឹក្មសួល។
ក្លិ នដ៏ ឈងុយឈងប់ភ្លយន

ើងនៅនលើ។ មយល់អាកាសជុើ វិ ញនពារនពញនៅនដាយសា ន

ងដើ ណក្

ដនងាើ មចូ ល។ ក្ា នទចរក្ដាសសដលដុ តមិ នអស់នហាះន ើ រនៅតាមវានយ៉ផ្ទយផ្ទត់សដរ។ សល់នផះ
នពញធុ ង

ប៉ ុ សនរ នទាះជានធវើ ការអស់ក្នល ះនថង ក្ឋី

ក្៏ សិ ដឌ

និ ងពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បននាះឧទទិ សជូ នបានរតឹ មសតពាក្់

ក្ណា
ឋ លននចា នួ ននម
ម ះទាាងអស់ប៉ ុ នណា
ោ ះ។
- រ៉រតី សួ សឋី ពូ សុ វណោ- នាងរបាប់គ្មត់។
- អន ក្នាងបានបញ្ជូនក្ុ សលនរចើ នណាស់- សុ វណោរសដី នដាយរគ្មន់សតចងៀ រួ រសមប៉ ុ នននាះ។
សិ ដឌ រិ តថា ននាះនបើ មញ ុា មានបុ ណយក្ុ សលសដលរតូវនធវើ សមន។
នពលគ្មត់នចញនៅ

មា
៉ សុី ននបាះពុ មព ក្៏ ចាប់នផឋើ មដើ នណើរការបនរ នទៀត

រពមទាាងទូ រស័ ពទ ផង

សដរ។ នាងនធវើ ការនពញមួ យយប់ ទាល់សតអស់រក្ដាសដុើ ទី ពី រនទើ បឈប់។
រូបចុ ងនរកាយរឺ រូបនលាក្ ក្ុ ល វី រៈបុ រត។

តារ៉ នាងសនានឹ ងមល ួនឯង។ រតូវនៅជួ បតារ៉។
នៅនពលរពឹ ក្ នាងក្៏ ទូ រស័ ពទ នៅគ្មត់។
- នតើ ពួ ក្នយើងអាចជួ បគ្ម
ន នៅនពលបាយនថង រតងៀ នដើ មបីនដើ រនលងនៅមាត់ទននល បាននទ?
សិ ដឌ រងៀ ចាានៅក្ា ពូ លជញ្ជ
ជ ាងនធវើ ពី នថលើ មថម រយរន់តាចាស់មា
ន ក្់ ក្ា ពុ ងននសុទរតី នៅក្ន ុងទននល សុប
ន ើ យរសុប់សតន ើ ញថានាងរសឡាញ់របនទសមល ួនឯងណាស់។
សដលរឹងបុឹ ង មិ នសដលនចះតអ ូញសតអ រ សតញញឹមជាប់ជានិ ចច

នាងរសឡាញ់របជាជនទាាងឡាយ

ណាមួ យពួ ក្នរមិ នសដលចងៀ នធវើ បាបនាង

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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ន

ើយ នទាះបី ជាររួសុរនាងបាននធវើ ទុ ក្ខ នទាសដល់ពួ ក្នរយ៉
៉ ងណាក្ឋី ។ នតើ ពួ ក្អន ក្ទាាងអស់គ្ម
ន ដឹ ងថា

មានក្ូ នរសី បិ សុចមា
ន ក្់ ក្ា ពុ ងអងគ ុយនៅក្ន ុងចា ននាមអន ក្រ៉ល់គ្ម
ន នទ?
ភ្ល
ល មននាះនរឿងសតមា៉ងរត់សដលសិ ដឌ ចងៀ បានរឺ កា
ល យជាមនុ សសមា
ន ក្់ ក្ន ុងចា ននាមពួ ក្នរសដរ។
រពះសងឃនៅរពះពនា
ល អន ក្រត់ការពាក្់ អាវពណ៌សរត់រតបាញ់នៅណាមក្ណី ជនមជិ លរចអូ សរងនជើ ង
នយ៉លនៅវិ ញនៅមក្ របុសនក្ម ងៗនសល ៀក្ពាក្់ ដូ ចអន ក្នរ៉ បអានមរិច នដើ រលក្់ របស់រួ រឲ្យសងស័យ មិ នដឹ ង
ជាថា
ន ានញៀន រឺនរសុមអនាម័ យ។
នាងន ើ ញតារ៉នដើ រយឺតៗសា នៅមក្រក្នាង។ គ្មត់ពាក្់ អាវថមី របស់គ្មត់ ន ើ យញញឹមមក្នាង
ប៉ ុ សនរ នមើ លនៅ គ្មត់មិ នដូ ចជាធូ ររសុលប៉ ុ នា
ម នន

ើយ។ ពួ ក្នរមនជួ បគ្ម
ន អស់ពី រនថង ន ើ យ។ គ្មត់ដឹ ង

ថាមានបញ្ជ
ា អវី មួ យន ើ យ ដឹ ងថានាងមាននរឿងអវី មួ យរតូវរបាប់គ្មត់។ គ្មត់បានទិ ញមា ូបអាហារនថង
រតងៀ យក្មក្ញា
ុ ាជើុ គ្ម
ន មច ប់ក្ន ុងរបអប់តូ ចមួ យ។ សិ ដឌ រិ តថា ននះរបស

លជានពលចុ ងនរកាយន ើ យ។

ពួ ក្នរនផ្ទ
ឋ ះបឋ ូរការសុ
វ រមន៍ គ្ម
ន នៅវិ ញនៅមក្ នសទើ រសតដូ ចបងបអ ូនជី ដូ នមួ យ។ គ្មត់អងគ ុយសក្បរ
នាង ន ើ យញញឹម។ សិ ដឌ នសើ ចនដាយភ័ យម
ល ចនឹ ងពាក្យសដលនាងបា រុងនឹ ងនិ យ៉យ។
តារ៉សួ រនដាយនងឿងឆង ល់៖
- នតើ មានអវី រួ រឲ្យនសើ ចនៅ?
នាងមិ នអាចឈប់នសើ ចននាះនទ។
- គ្ម
ម នអីរួ រឲ្យចងៀ នសើ ចនទ។ គ្ម
ម នអីនទ។
នាងដក្ដនងាើ មសវងៗ នដើ មបីបញ្ឈប់ សតនសចក្ឋី តក្់ សល ុតនចះសតសរមុក្មក្រក្នាង នធវើ ឲ្យនាងផទ ុះ
សា នណើចមឋ ងនទៀត។
- មញ ុា បានក្ុ

ក្បង។ ក្ុ ល វី រៈបុ រតមិ នសមនជាឪពុ ក្មញ ុា នទ។ អន ក្ននយ៉បាយមា
ន ក្់ នទៀតនទនទើ បជា

ឪពុ ក្របស់មញ ុា ។ ជនននាះបងក្៏ ធ្ល
ល ប់ឮសដរ...
នរឿងទាាងមូ លពិ តជារួ រឲ្យភ័ យម
ល ច

និ ងឆ្ន
គ ឆ
ា គ ងម
ល ាងណាស់សដលនធវើ ឲ្្ យសា នណើចចាប់រចបាច់

នាងជាប់យ៉
៉ ងសណនក្ន ុងក្ណា
ឋ ប់នដ បណា
ឋ លឲ្យនាងនិ យ៉យអវី សលងនចញ។ នាងនសើ ច ន ើ យយាក្ន ុង
នពលសតមួ យ។ តារ៉សមលឹ ងនមើ លមិ នដាក្់ សភន ក្។
- ឪពុ ក្របស់មញ ុា នម
ម ះ សុ

ុត ស។ ននាះរឺ ជានម
ម ះពិ តរបស់គ្មត់។- នទាះជាយ៉
៉ ងណា នាង

នៅសតមិ នអាចជើ រុញឲ្យមល ួនឯងនិ យ៉យនម
ម ះននាះបាន។ នាងអាចរបាប់ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បបាន ប៉ ុ សនរ នម៉ ចក្៏
របាប់តារ៉មិ នបាន? នាងក្៏ បងខើ មល ួនឯងឲ្យនិ យ៉យ។
- ឪពុ ក្របស់មញ ុា រឺ ប៉ ុ ល ពត។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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សុ
ង ត់ឈឹង។
តារ៉អងគ ុយនសង ៀមធមឹ ងនៅសក្បរនាង។ មនុ សសមា
ន នដើ រន ើ រនៅមក្កាត់មុ មពួ ក្នរ ទូ ក្បុ ក្នឹ ងដី
ភឹ បៗនពលន

ើងចា ណត។

មួ យសនទ ុះនរកាយមក្ តារ៉ក្៏ បនលឺ ន

ើង៖

- បងដឹ ងថាអូ នក្ា ពុ ងសតនធវើ អវី ន ើ យ។
ដូ ចជាមិ នរតូវនទ។
- នធវើ អវី ? នតើ បងចងៀ មានន័ យថានម៉ ច?
តារ៉សរបទឹ ក្មុ មជូ រចត់ រពមទាាងមឹ ង។
- នណាើយៗៗ។
គ្មត់អងគ ុយ សបរមុ មនចញពី នាង។ សា នណើចរបស់សិ ដឌ រសុប់សតញ័ររ

ូ តដល់ឈប់។

- បងរបាប់អូ នន ើ យថាររួសុរបងនចះដឹ ងមុ សរតូវណាស់- គ្មត់និ យ៉យតិ ចៗ។
- ររួសុររបស់បងរួ រឲ្យរសឡាញ់ណាស់!- សិ ដឌ លាន់មាត់។
ថា
គ មរបស់គ្មត់សនងា ៀតចូ លគ្ម
ន ។
- ពួ ក្នរក្៏ មានសា ណួរមល ះអាពី អូ នសដរ អូ នដឹ ងនទ?
- មញ ុា មិ នយល់នទ។
គ្មត់នធវើ សភន ក្រក្

ិបរក្ឡាប់ រួចររវាសសភន ក្មក្នមើ លនាងវិ ញ។

- មានវិ ធីង្វយរសួលជាង
គ្មត់នរកាក្ឈរន

នឹ ង របសិ ននបើ ចងៀ សបក្គ្ម
ន ជាមួ យនឹ ងនរណាមា
ន ក្់ ននាះ។

ើងនរកាស ន ើ យនដើ រនចញនៅទាាងមិ នសបរនរកាយ ទុ ក្ឲ្យនាងអងគ ុយនៅ

នលើជញ្ជ
ជ ាងននាះសតមា
ន ក្់ ឯង។
នៅមាត់ទននល

នរណាៗក្៏ មានសិ ទធិ នសមើ គ្ម
ន សដរ។

ក្ា សត់ដឹ ក្នដក្ូ ន ជនបរនទសនដើ រនៅមក្យ៉
៉ ងទាន់

យុវជននក្ម ងៗសណឋូក្មល ួននលើជញ្ជ
ជ ាង មា
ឋ យ

ន់ នធវើ រ៉ងហាក្់ ដូ ចជាចងៀ របាប់នរថាអត់បានយក្

លុ យមក្ជាប់មល ួនននាះនទ។ យុវនារីធ្លត់ៗបី នាក្់ រចានរបសលងគ្ម
ន នសើ ចសបាយនសទើ រសតនធវើ ឲ្យបាក្់ បងៀ
អងគ ុយ។
សិ ដឌ មិ នដឹ ងថារតូវនធវើ យ៉
៉ ងនម៉ ចននាះនទ។ នាងក្ា នរើក្មិ នរួចនទ។ ក្ឋី អស់សងឃឹមបានសងា ត់មល ួន
នាង នធវើ ឲ្យក្ាលនាងវិ លវល់អស់ន ើ យ។

មញ ុា បាត់ បងៀ គ្មត់ ន ើ យ។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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ពនលឺ រពះអាទិ តយហាក្់ ដូ ចជាបនា
ទ បមល ួនមក្សក្បរនាង ចា នាាងរបស់វានៅនលើទឹ ក្រនងគើ រននថើ នៗនពល
ទូ ក្ជិ ះកាត់មឋ ងៗ។

នទ នាងមិ នបានបាត់ បងៀ គ្មត់ នទ។
ទឹ ក្ទននល មានក្លិ នរពួយបារមភ យ៉
៉ ងក្ក្់ នៅ
ឋ ។ សា ន

ងចរ៉ចរណ៍ទងគិ ចនឹ ងការអត់ធម ត់។

មិ នទាន់នៅន ើយនទ។
គ្ម
ម នការអត់នអានន

ើយនៅក្ន ុងរបនទសក្មព ុជា។

ប៉ ុ សនរ សតងមានអពភ ូតន

តុ នក្ើ តន

ើងបនរ

បនា
ទ ប់នូ វការអាណិតអាសូ រ និ ងការទទួ លយក្។
សិ ដឌ នពញចិ តរ នឹ ងទទួ លយក្នូ វអពភ ូតន
ចិ តរ នផញើ នសចក្ឋី ទុ ក្ចិ តរ របស់នាងនៅនលើអពភ ូតន

តុ ននាះ។ ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បទិ ញសមល ឲ្យនាង។ នាងសនរមច
តុ ន ើ យ។

សិ ដឌ និ យ៉យនៅកាន់ពនលឺ រពះអាទិ តយនដាយមិ នបនញ្ចញសា ន

ងន

ើយ។

នលាក្តាវី រៈបុ រត។

អររុ ណន ើ យ។ តាបានរបាប់មញ ុា នូ វនរឿងររប់យ៉
៉ ងសដលមញ ុា រតូវការដឹ ង។
សិ ដឌ នរកាក្ឈរន

ើង រសុប់សតន ើ ញពូ ម៉ ូ តូ ឌុ ប មិ នដឹ ងជាមក្តាាងពី អង្វ
ា ល់។ គ្មត់បានឌុ ប

នាងនៅកាន់ហាងលក្់ ទូ រស័ ពទ ន

ូ។

តារ៉មិ នរពមសមលឹ ងនមើ លនាងននាះនទ។ គ្មត់របញាប់នដើ រនៅនដើ រមក្ពី នរកាយតុ រិ តលុ យននាះ
នទាះបី ជាគ្ម
ម នការអវី រតូវនធវើ ក្៏ នដាយ។ សិ ដឌ និ យ៉យនៅកាន់គ្មត់ដូ ចជាអតិ ថិ ជនមា
ន ក្់ អញ្ចឹង។
- មញ ុា ចងៀ ទិ ញទូ រស័ ពទ នដមួ យនររឿង- នាងនពាល សតគ្មត់មិ នរពមនឆលើ យនទ។ - មានមនុ សសមា
ន ក្់
សដលមញ ុា រតូវនិ យ៉យជាមួ យ។
អតិ ថិ ជនមា
ន ក្់ នទៀតបាននដើ រចូ លមក្។ នាងក្៏ ជាក្ូ នរសី ដ៏ រសស់សុ
អ តមា
ន ក្់ សដរ ន ើ យគ្មត់បនរមើ
នាង នដាយនធវើ អាការៈយ៉
៉ ងរួ រសម។ គ្មត់សរនសើ ររូបរ៉ងរបស់នាង។
- និ យ៉យសមនណា៎! នាងពិ តជានមើ លនៅ

ូយណាស់។

នារីមា
ន ក្់ ននាះនមើ លនៅហាក្់ សបាយចិ តរ ណាស់។ សក្វសភន ក្របស់តារ៉ររនលៀសមក្នមើ លសិ ដឌ
មួ យសភល ត។
សិ ដឌ អងគ ុយរងៀ ចាានលើនៅអី។ ឥ
ន

ើយ។

នាងយក្ទូ រស័ ពទ នចញមក្

ូវននះរឺ ជាផទ ះរបស់នាងនៅន ើ យ។ តារ៉មិ នរវល់នឹ ងនាង

ន ើ យនតនៅនលមរបស់គ្មត់។

គ្មត់នលើក្ទូ រស័ ពទ ដាក្់ រតនចៀក្

ន ើ យនិ យ៉យថា៖
- នៅផទ ះនៅ។
- បងននះន ើ យរឺ ជាផទ ះរបស់មញ ុា - នាងតប។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
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គ្មត់យក្នមនដចុ ះប៊ ូ តុ ង C ។
នាងរងៀ ចាាបនរ នទៀត។ រសនមាលនថង កាន់សតសវងន

ើងៗ។

- ពួ ក្នយើងបិ ទហាងន ើ យ- គ្មត់និ យ៉យ នដាយឈរនៅនឹ ងមាត់ទា
វ រ ទាាងមិ ននមើ លមុ មនាង។
នដាយអាមា
៉ ស់មុ ម សិ ដឌ នអាននរចពី គ្មត់ នចញនៅតាមទា
វ របាត់នៅ។
នៅនរៅផារសូ រិយ៉
នរកាក្ឈរន

ពូ ម៉ ូ តូ ឌុ បក្ា ពុ ងនលងនបាះររប់

ុក្ឡាក្់ ជាមួ យនឹ ងមិ តរ ភក្រិ គ្មត់។

គ្មត់

ើង។

- ពួ ក្នរនិ យ៉យថា មញ ុា ពិ តជាសា ណាងណាស់សដលបានក្ូ នរសី ប៉ ុ ល ពតនធវើ ជាម៉ ូ យ។
ក្៏ គ្ម
ម នការសមា
ង ត់នៅក្ន ុងរបនទសក្មព ុជាសដរ។ សិ ដឌ យល់ថា អន ក្រ៉ល់គ្ម
ន នឹ ងដឹ ងអស់ន ើ យនា
នពលននះ។
នៅឯផទ ះ រក្ដាសនបាះពុ មព ទាាងជុ ងៗក្ា ពុ ងសតរងៀ ចាានាង។ សិ ដឌ ញា
ុ ាអាហាររតជាក្់ សដលទុ ក្
នចាល។ វាគ្ម
ម នរសជាតិ ទាល់សតនសុះ។ ទូ រស័ ពទ ចាប់នផឋើ មនរ៉ទ៍។ នាងនដក្លក្់ ទាាងទូ រស័ ពទ នៅដាក្់
នឹ ងរតនចៀក្នៅន

ើយ។

នៅនថង បនា
ទ ប់ សិ ដឌ រតលប់នៅផារសូ រិយ៉នទៀត នដាយយក្របអប់រក្ដាសនបាះពុ មព មួ យរបអប់
នៅផង។
នាងទមា
ល ក្់ របអប់ននាះនៅនលើតុ រិ តលុ យនធវើ ពី បាលសទិ ចពណ៌នមៀវរបស់រក្ុម ៊ ុ នទូ រស័ ពទ ន

ូ។

- នដាយសុរសតមញ ុា ជាក្ូ នរសី ប៉ ុ ល ពត- នាងរបាប់តារ៉ រពមទាាងកាន់រូបថតប៉ ុ នា
ម នសនលឹ ក្

ុ ចឲ្យ

គ្មត់នមើ ល។ - ជនរងនរគ្មះសដលគ្ម
ម ននរកាន់ទុ ក្ខ ឲ្យទាាងអស់បាននបាះពុ មព រូបថតរបស់ពួ ក្នរនដាយនរបើ
មា
៉ សុី ននបាះពុ មព របស់មញ ុា ។ សន៎! នមើ លនៅ។ ទាាងននះសុ ទធ សតជារូបមនុ សសសដលបានបាត់បងៀ មនុ សសជាទី
រសឡាញ់របស់មល ួន ន ើ យគ្ម
ម ននរណាមា
ន ក្់ នៅចាាពួក្នរន
នាងន ើ ញថាថា
ព ល់ក្ា ពុ ងសតញ័រ

ើយ។

ន ើ យនាងមិ នអាចកាន់រក្ដាសទាាងននាះជាប់នឹ ងនដនទៀត

នទ។ រក្ដាសននាះធ្ល
ល ក្់ ពី នចញពី នដនាង ប៉ ុ សនរ នាងឈរមក្នរកាយវិ ញ នដទាាងពី ររក្ព័ ទធ ចូ លគ្ម
ន ។
តារ៉លុ តជងគ ងៀ ចុ ះ ន ើ យនរើសរក្ដាសទាាងអស់ននាះ ទាាងទឹ ក្មុ មមុឺ ងមា
៉ ត់ និ ងសុ
ង ត់នសង ៀម។
គ្មត់សមលឹ ងនមើ លមុ មមួ យចា នួ ន។

សិ ដឌ រុញកាតពណ៌នបតងរួញន

ើងទក្់ មក្ឲ្យគ្មត់នមើ ល។

រឺ ជាអតរ

សញ្ជ
ដ ណបណោរបស់រក្ុមររួសុរនាង។
គ្មត់នមើ លអតរ សញ្ជ
ដ ណបណោននាះ។ នដាយក្ឋី នគ្មរពយ៉
៉ ងម
ល ាង គ្មត់បាននរៀបរូបថតទាាងអស់
ននាះដាក្់ នលើតុ រិ តលុ យវិ ញជាមួ យនឹ ងអតរ សញ្ជ
ដ ណបណោយ៉
៉ ងរបុងរបយ័តន ជាទី បា ផុ ត។
- នៅផទ ះនៅ សិ ដឌ - គ្មត់រសដី ប៉ ុ សនរ មិ នសមននសុះក្នរកាះដូ ចមុ ននទ។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- មញ ុា និ យ៉យន ើ យថា- នាងចាប់នផឋើ មនិ យ៉យនដាយនសចក្ឋី នក្ល ៀវកា
ល ប៉ ុ សនរ នរកាយមក្ក្៏ មិ នអាច
និ យ៉យនទៀតបាន។ - មញ ុា របាប់បងន ើ យ។ បងនៅដល់ទី ណាផទ ះមញ ុា នៅទី ននាះ។
- បងនជឿអូ នឯងន ើ យ- គ្មត់តប នដាយនមើ លនៅនជើ ងមល ន
ួ ។
- អញ្ចឹង...- សិ ដឌ រក្នឹ ក្ពាក្្ យអវី និ យ៉យមិ ននចញន

ើយ។

- វាមិ នអាចនៅរួចនទ សិ ដឌ - គ្មត់តប។ គ្មត់នរៀបចា រក្ដាសនបាះពុ មព មួ យជុ ងននាះឲ្យមាន
សណា
ឋ ប់ធ្ល
ន ប់។ - នតើ អូ នបា រុងនឹ ងនធវើ អីជាមួ យនឹ ងរូបថតទាាងអស់ននះ?
អវី មា៉ងនធវើ ឲ្យនាងនិ យ៉យថា៖
- នតើ បងនឹ ងនធវើ យ៉
៉ ងនម៉ ចជាមួ យនឹ ងរូបថតទាាងអស់ននះ?
ទឹ ក្មុ មរបស់គ្មត់សរបរបួលនដាយក្ឋី មនទិ ល។
- ននះក្៏ ជារបនទសរបស់បងសដរ។ នតើ បងចងៀ នធវើ អវី ? អា ូ! មញ ុា ដឹ ងន ើ យ បងរឺ ជាជនក្មសត់មា
ន ក្់ មក្
ពី ររួសុររក្ី រក្មួ យ នតើ មាននរណានៅសុា បងឲ្យនធវើ អវី បាននៅ? សតបងនៅមានសុច់ ញាតិ ទាាងអស់ សត
មនុ សសជានរចើ នគ្ម
ម នសូ មបីសតមា
ន ក្់ ។ ន ើ យបងអាចទិ ញអាវថមី ៗបាន ឯអន ក្មល ះរក្សតអាវមួ យពាក្់ នឹ ង
នរក្៏ មិ នចងៀ បានផង។
តារ៉លូ ក្នដទាាងពី រនចញមក្ ន ើ យក្៏ នសើ ច។
- យ៉
៉ ងនម៉ ច

នឹ ង សិ ដឌ ?

សិ ដឌ ក្ា ពុ ងសតនចាទមញ ុា ថាចិ តរ ក្ា ណាញ់រឺ?
-

បងក្៏ រតូវសតនធវើ អវី មា៉ងសដរ-

សិ ដឌ ចងអ ុលនៅកាន់រក្ដាសទាាងអស់ននាះ

នពាលរឺ មុ មទាាង

ននាះ។ - នតើ បងរិ តថានម
ម ចនឹ ងមិ នតាមនិ យ៉យជាមួ យនឹ ងបងសដរនទរឺ?
សភន ក្ពួ ក្នរសមលឹ ងនមើ លគ្ម
ន មិ នដាច់ ។ នាងរបាប់គ្មត់ពី អវី សដលគ្មត់អាចនធវើ បាន។
- មញ ុា រិ តថា បងរួ រសតនរៀបចា ការតាាងពិ ព័ រណ៌មួ យ។ មញ ុា រិ តថារក្ុម ៊ ុ នទូ រស័ ពទ ន

ូរួរសតឧបតថ មភ

ក្មម វិ ធីននះ។ បងនៅរបាប់ពួ ក្នរចុ ះ។ បងរបាប់ពួ ក្នរថា ក្ូ នរសី របស់ប៉ ុ ល ពតចងៀ នធវើ ការផ្ទ
ល ស់បឋ ូរ
មួ យចា នួ ន

ន ើ យបាននរជើ សនរើសពួ ក្នរ។

របាប់ពួ ក្នរនៅថា

ពួ ក្នម
ម ចបាននិ យ៉យជាមួ យមញ ុា តាម

ទូ រស័ ពទ នដរក្ុម ៊ ុ នរបស់ពួ ក្នរ។
នាងបសងវ រមល ួនក្នល ះជុើ រួចនដើ រនចញនៅ។ នាងទុ ក្រូបថតទាាងននាះនៅនឹ ងគ្មត់។
នាយប់ននាះ នាង និ ងពូ ម៉ ូ តូ ឌុ ប នរៀបចា សា សណនមួ យនទៀត ន ើ យដុ តនម
ម ះគ្ម
ម នអន ក្កាន់ទុ ក្ខ
សដលនៅសល់ប៉ ុ នា
ម ន។ មាននៅសល់នម
ម ះរ៉ប់ពាន់ឯនណាះ។
នៅនថង បនា
ទ ប់ នាងបានរតលប់នៅហាងរក្ុម ៊ ុ នទូ រស័ ពទ ន

ូមឋងនទៀត។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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- មញ ុា ក្៏ បានក្ុ

ក្នរឿងមួ យនទៀតសដរ- នាងរបាប់តារ៉។ នាងយក្របាយការណ៍ពី ររូទាយជានរចើ ន

មក្។ នាងបានរបាប់ពី អវី សដលររូទាយរបស់

៊ ុ ន សសន បានរបាប់នាង។ - មងគ លការននះពិ តជាមាន

ភ្លពចរមុងចនរមើ នជាពិ នសស។
- នតើ ពិ តនទ?- ទឹ ក្មុ មគ្មត់រសងូ តរសង្វត់។
- បងមិ នរួ រនជឿពាក្យររប់មា
៉ ត់សដលមញ ុា និ យ៉យននាះនទ លុ ះរតាសតមញ ុា នធវើ ឲ្យបងនជឿទុ ក្ចិ តរ សិ ន។
អញ្ចឹងនៅរក្ររូទាយឲ្យនរទាយនដាយមល ួនឯងចុ ះ។ នលើក្ននះបងជាអន ក្នចញលុ យមល ួនឯង។
មុ មរបស់គ្មត់នៅនសង ៀមធមឹ ង
បនា
ទ ប់មក្ គ្មត់ក្៏ នងើ យន

រីឯសភន ក្គ្មត់សមលឹ ងចុ ះនរកាយសឹ ងនឹ ងធល ុះក្ា រ៉លឥដឌ នៅន ើ យ។

ើង សមលឹ ងនមើ លចា សភន ក្របស់នាង។ - បងនឹ ងនៅ។

ននះន ើ យជានលើក្ដើ បូ ងក្ន ុងជី វិ តសិ ដឌ សដលនាងចងៀ នសើ ចចា នពាះនរឿងអវី មា៉ងសដលមិ នសមនជា
នសចក្ឋី ភ័ យម
ល ចរបស់នាង។ នាងចងៀ នសើ ចនដាយក្ឋី រីក្រ៉យ។
- នតើ នយើងអាចនៅញា
ុ ាអាហារនថង រតងៀ នៅឡាក្់ រី នសសវនបាននទ?- នាងសួ រ។
- របាក្ដជាបាន- គ្មត់តប។
ទូ រស័ ពទ ទាាងអស់នៅក្ន ុងហាងននាះរសុប់សតនរ៉ទ៍ន
បទនភល ងររប់សបបររប់បទបនលឺ ន

ើងរពមៗគ្ម
ន ។

ើងរពមៗគ្ម
ន ។ តារ៉ឈររសឡាាងកាាង។ ចុ ងនរកាយ គ្មត់ក្៏

នលើក្ទូ រស័ ពទ មួ យនររឿង យក្មក្ដាក្់ នឹ ងរតនចៀក្។
- រឺ សរមាប់អូ ន- គ្មត់រសដី ន ើ យ

ុ ចទូ រស័ ពទ ឲ្យនាង។

គ្ម
ម ននម
ម ះរឺក្៏នលមនៅនលើនអរក្ងៀ ននាះនទ។
សា ន

ងដ៏ ក្ក្់ នៅ
ឋ មួ យបានបនលឺ ន

ើង៖

- សូ មជួ យអបអរសុទរ ក្ូ នរសី សមា
ល ញ់។
- នរណានរ

នឹ ង?- សិ ដឌ សួ រ។ មាននម
ម ះមិ ននរចើ ននទសដលនាងចាា។

នលាក្ក្ុ ល វី រៈបុ រតនឆលើ យ៖
- រឺ ឪពុ ក្ថមី របស់ឯង។
ឮសូ រសា ន

ងមយល់។

- មញ ុា ទទួ លសុ
គ ល់ឯងន ើ យ។
សា ន

ងរ៉ប់រយរ៉ប់ពាន់និ យ៉យន

ើងរពមៗគ្ម
ន ៖

- ពួ ក្នយើងទទួ លសុ
គ ល់ឯងន ើ យ។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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នៅក្ន ុងរបនទសក្មព ុជា
សដរ។

អន ក្ឮសា ន

នចញ ប៉ ុ សនរ សា ន

មនុ សសសចក្ផទ ះនៅជាមួ យនម
ម ច

ដូ ចសដលនរនៅជាមួ យនឹ ងធូ លីដី

ងនម
ម ចនដើ រសនសៀរតាមជើ ហាននជើ ងនី មួ យៗរបស់អន ក្។

ងននាះនឹ ងមិ ននៅណាឆ្ន
ង យន

អន ក្អាចនបាសសា អាត

ើយ។

នៅចុ ងរតសបក្ននមហាវិ ថីរពះមនុ វី ងស មានផទ ះមួ យមន ងសដលមា
ច ស់បានឲ្យនៅនម
ម ចកាន់កាប់។
អន ក្អាចសុក្នៅបិ ទទា
វ រមុ មផទ ះ។

ប៉ ុ សនរ នៅនថង បនា
ទ ប់ទា
វ រននាះនឹ ងរនបើ ក្ន

ើងដសដល។

អន ក្ក្៏ អាច

សុក្ដើ សដក្នគ្មលបា បិ ទទា
វ រននាះ

ដូ ចសដលអន ក្ជិ តមងធ្ល
ល ប់បានសុក្។

វានៅសតរនបើ ក្ន

ើងវិ ញ

ដសដល។
នៅនពលនថង សតងសតមានមនុ សសរបាារបាាមួយនាក្់ ក្ា ពុ ងរងៀ ចាាចងៀ ចូ លនៅក្ន ុង រឺក្៏នៅឈរនររ៉
មងនរៅ

នរពាះសតម
ល ច។

នៅមងនរៅមានសុ ទធ សតសា សណនផ្ទ
ា ឈូក្

រឺក្៏ដូ ងនដាយមាននដាតធូ ប

រក្អូ បពី នលើ។
ជញ្ជ
ជ ាង និ ងររប់ជាន់ថា
ន ក្់
សុ

រ

ូ តដល់ពិ តាន សុ ទធ សតនពារនពញនៅនដាយរូបថត។ នៅតាម

ុង ផទ ះបាយ កាាជនណឋើរ ការិយ៉ល័យ បនទ ប់នដក្ទា ននរ មានសុ ទធ សតរូបថតចិ នសមម រ នៅពិ ធី នរៀប

អាពា ៍ ពិ ពា ៍ មន្តនរី រ៉ជការសមម រទទួ លទានអាហារជាលក្ខ ណៈររួសុរនៅមងនរៅ ជនជាតិ ចាមនៅ
នរៅរពះវិ ហាររបស់ពួ ក្នរ

ជនជាតិ នវៀតណាមក្ា ពុ ងកាន់រតី សដលនរចាប់បាន

សុលានរៀននដាយនសល ៀក្នមមលី អន ក្ធ្លក្់ សុី ក្ល ូនៅពី មុ មយ៉ន

នក្ម ងរបុសតូ ចៗនៅ

ួ សសម័ យដ៏ ចសមល ក្របស់ពួ ក្នរ របពនធ នៅ

តាមតូ បក្ា ពុ ងក្ូ រសមល ។ ពួ ក្នរទាាងអស់គ្ម
ន សុ ទធ សតសបាយរីក្រ៉យ ន ើ យនផទ មងនរកាយននរូបថតទាាង
អស់ននាះរឺ ទី រក្ុងភនា នពញនៅនពលសដលទី រក្ុងននះជាទី រក្ុងដ៏ រសស់សុ
អ តបា ផុ តរបចាាអាសុី អានរន យ៍។
រូបថតទាាងអស់សុ ទធ សតមាននម
ម ះសរនសរនៅពី នលើ ជាក្ាច់ អក្សរបុ រ៉ណ។
នៅនលើតុ មាននម
ម ះរ៉ប់ពាន់នបាះពុ មព នចញមក្នលើរក្ដាសជានរចើ នសនលឹ ក្។ នៅសក្បរតុ ននាះ
មាននឈើរូ ស និ ងធុ ងដាក្់ នផះ និ ងទឹ ក្។ ការរបតិ បតរិ ននាះមានលក្ខ ណៈសុមញ្ដធមម តា។រគ្មន់សតរតូវ
ដុ តនម
ម ះ ន ើ យឧទទិ សក្ុ សលផលបុ ណយឲ្យនៅអន ក្សដលសចក្ឋាននៅ សតគ្ម
ម ននរណាកាន់ទុ ក្ខ ឲ្យ។
នៅជាប់ននាះ រឺ សញ្ជ
ដ តូ ចមួ យសដលសរនសរជាភ្លសុអងៀ នរល សថា HELLO ។
នៅនរៀងរ៉ល់បុ ណយភជ បិ
ុា ណឍមឋ ងៗ នម
ម ះទាាងអស់ននាះរតូវបានបញ្ជូននៅកាន់វតរ អារ៉៉មទូ ទាាង
រក្ុង។ មាសរក្ដាសរតូវបាននរសងា ត់បិ តនៅនលើសនលឹ ក្រក្ដាសនី មួ យៗ ន ើ យយក្នៅភ្ល
ជ ប់នឹ ងបាយ
បិ ណឍមួ យដុើ ៗ។ នៅនមា
៉ ង ៨ រពឹ ក្ នរយក្អាហារនៅរបនរនរពះសងឃ មានបាយនិ ងរតី

ុ យនៅ
ឋ ៗ

រពមជាមួ យនឹ ងសនមល ៀក្បា ពាក្់ ថមី ៗផងសដរ។ នៅនមា
៉ ង ១០ រពឹ ក្ នរយក្អាហារបសនថ មនទៀតនៅសចក្
ចាយដល់ជនពិ ការ និ ងជនរក្ី រក្។
និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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ន ើ យនសទើ រសតរ៉ល់រពឹ ក្ នរន ើ ញក្ូ នរសី ក្មព ុជាដ៏ រសស់សុ
អ តមា
ន ក្់ នដើ រនលងតាមក្សនល ងរបសពវ
រវាងទននល សុប

និ ងទននល នមរងគ ។

ដូ ចជារបនទសក្មព ុជាសដរ

នាងសតងរសឡាញ់ចូលចិ តរ អវី សដល

ទា ននើ ប។ នាងនសល ៀក្ពាក្់ នមអាវម៉ ូ តថមី បា ផុ ត។ នាងសុ
ឋ ប់ចនរមៀង R&B របស់ក្មព ុជា។ នាងឈប់នមើ ល
មឋ ងមា
ា លនូ វសា ណងៀ ថមី ៗនៅមាត់ទននល

មល ះរតូវសុងសងៀ នដាយរនា
ទ

មល ះនទៀតរតូវបានពរងី ក្នដាយ

មា
៉ សុី នសទ ូច។ នាងទិ ញរុ យទាវពី អន ក្លក្់ មុ មមិ នរសស់ សដលនរបើ ចន្តង្វ
ា នតូ ចៗសរមាប់រក្សុី ។ នាង
កាន់នសៀវនលមួ យក្ាល រឺក្៏អងគ ុយនៅនលើជញ្ជ
ជ ាងនធវើ ពី នថលើ មថម នដើ មបីសរនសរអក្សរ ន ើ យនិ ងរយរន់
ទូ ក្ ពពក្មូ សុ ង ន ើ យនិ ង ពួ ក្ម៉ ូ តូ ឌុ ប ។ នាងនិ យ៉យជាមួ យនឹ ងចា នាាងរពះអាទិ តយនៅនលើទឹ ក្ទននល
ន ើ យនៅថា “ពុ ក្” ។

និ ពនធដោយ៖ ជីអូហ្វ រីមែន (Geoff Ryman)
មរែសរែួលដោយ៖ F
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