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កល ប ្ត  
The wrong time machine 

នពនធិ េ យ ម៉ ច័នទបញញ  

វគគ៣ 

 
 រថយន្តកប៏េញឆ ះរចួជេ្រសច។ ទ្វ កច៏បេ់ផ្ដមើ រេបកើ ។ ប៉ម៉នតិកេ៏ដរើ សំេ េទកនទ់ែីដលទុករថយន្តៃន

ដបូលំ ផទះរបស់គត។់ 

 «យី! េភ្លចបទិគូទ ន...!!! ចែំមនេហយើ ខញំុ!» 

 ផងំ! 

 ទតឺ! ទតឺ! ែខ ្រក តក់ព៏ទ័ធខ្លនួ របស់ប៉ម៉នត។ិ  

 វុ.ឺ.. 

 «ៃថងេនះជៃថងដវ៏េសសិ ស់ស្រមបទ់្រកុងី នមត្តិ ិ របស់េយងើ ... ជេមទកភពបំផុតែដលជនជតេិយង ើ
ចបេងកតើ នូវរបស់ែដលពភពិ េ កកំពុង្រតូវករ...។ សល់ែត ដប្់របនំទីេទៀតប៉ុេ ្ណ ះេទ! ្រកុមពេ ធន៍ិ របស់

វទយ ថ និ ឬេ ងច្រក សកលបូ ណវតថុ ន នងឹេធ្វើករពេ ធន៍ិ ជេលកើ ដបូងំ នូវឧបករណ៍កលវបត្តិ មិយួ...» 

 សញញ ៃដ កខ់ងេ្រកម បញជ កថ់បញចបប់នេលកើ េឡង។ ឧបករណ៍ើ ថតកផ៏្ល ស់ប្ដរូ ប្លងេ់ទសកមមភព

របស់ភធុត ែដលី កំពុងបញចបក់រមលួ ្ល កសញញ ែដល កថ់៖ «ឧបករណ៍កលវបត្តិ »ិ។ 

 «បនេហយើ ! ចបប់្លងេ់នះមយួេទៀតេហយ រចួើ បទិេទ! ចេំ កសុភមក ចសំមភ សនគ៍តម់យួេទៀត» 

  

 កនងុ សំេលៀកបំពកជ់អនក រពត័ម៌ន នងិមនរបូសមផស យជមយួនងឹរង្វងែ់វន៉ ្រជុងេខម  កញញ

មនិគជឺប ្ដ ញទូរទស ន ៍នមត្តិ ិ ពភពិ េ ក របស់្រកុង។ 

 «ៃថងេនះជៃថងដវ៏េសសិ ស់ស្រមបទ់្រកុងី នមត្តិ ិ របស់េយងើ ... ជេមទកភពបំផុតែដលជនជតេិយង ើ
ចបេងកតើ នូវរបស់ែដលពភពិ េ កកំពុង្រតូវករ...» 

 «ជតិដល់េម៉ងេហយើ េនៀក!» (វគគមុន) 
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 ទតៗឺ !  

 េ កសុភ េពលែតឯងចប ់កប៏ទិទូរទស នែ៍ដលកំពុងដេណរករំ ើ េនកនងុ រថយន្តេពលកំពុងេធ្វើដេណរ។ំ ើ  

  

 «ឆបចូ់លកនទ់កែន្លងី ឲយេហយើ េទ» 

 សំេឡងរបស់េ កអ៊េំទៀកបនបន្លឺ យេចញពីឧេគឃសនស័ពទទូទងំេ ងច្រក។ 

  

 «យី! សុភជតិដល់េម៉ងេហយើ ! ឆបឲ់យេលឿនេឡងើ មក» 

 េ កអ៊ទំញយកឧបករណ៍បញជ នូបេលឿនូ េទកនេ់ កសុភភ្ល មៗ។ 

 «បទខញំុមកដល់មុខេនះេហយើ េតើ!» 

 «ចងឹឆបម់ក ខញំុេរៀបចរំចួ ល់េហយើ » 

 នយយិ ដល់្រតមឹេនះ របូរបស់េ កសុភករ៏លតព់ីចរបស់ឧបករណ៍បញជ នូបេលឿនូ េ កអ៊េំទៀកភ្ល ម។ 

 វតឺុ!! វតឺុ!! ផងំ!! 

 អំឡងុ េពលេនះ ្រទនចិនឡកិេ តេលខ៨:៤០នទីយប។់ 

 «ល្អេហយើ ! ជតិដល់េម៉ងលមម... »  

 នឡកិពន្លឺករ៏លតព់ីៃដរបស់េ កសុភ។ 

 ្រគបឹ! គូទ នរបស់េ កសុភ្រ បែ់តរបូតជេលកើ ទពីរ។ី  

 «យី! នេនះ្របែហលជមនបញ្ហ េហយើ !» 

 ប៉ម៉នតិកប៏ទិគូទ នម្ដងេទៀត។ 

 ខងេនះវញិម្ដង មមញកឹ ខ្ល ងំ ស់េពលកក៏នែ់តេកៀកេហយ។ើ  

 «ពនតយិ ិ េមលើ សំណុច(ពកយ្របឌតិពីពកយកុង ក)់ឲយសព្វ្រគប់ ! ភធុតិ ! ឯងឆបេ់ទេរៀបចំ

សំេលៀកបំពក៣់ស្រមប ់ស្រមប់ កលបងេទ...» 

 េ កអ ៊េទៀកំ េពលេទកនភ់ធុតិ យ៉ងមុងម៉ឺ ត។់ 

 «បទេទៀន!» 

 វតឺុ!!ៗៗ 

 ទីងងតឹៃនបនទបេ់រៀបេខរ វបនបំភ្លេឺឡង។ សំេឡងើ ហួចបនេឡងើ នប់ំពង។ 

 ភធុតិ ហួចបេណ្ដ រ េដរើ ើ ចុចសំណុចបេណ្ដ រ។ើ  
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 «េខរ វប៉ុនម នស្រមប?់ៗៗ....» 

 រនថ នៃ់នឧបករណ៍បញជ ្រគប្់រគងបនទបសំ់េលៀកបំពកប់នេ តជសញញ េឡង។ើ  

 ៃដែដករបស់ភធុតិ កចុ៏ចសញញ មយួែដល កថ់៖ « មចំនួនមនុស »។ រចួភធុតិ េធ្វើដេណរំ ើ េទមុខ

េទៀត។ 

 ្រកេឡកមកខងេ្រកឯេណះវញិ... ទដ្ឋភពិ ននៃនេ ងច្រកទងំមូលចបម់មញកឹ ែមនែទន។ 

  

 «សល់ែត១០នទីេទៀតែតប៉ុេ ្ណ ះ... ឧបករណ៍«កលវបត្តិ ិ»នងឹសេមព ធករ កលបងរបស់ខ្លនួ ជផ្លវូ
ករណ៍េហយើ ... ចងឹេយងើ នងឹជួបសមភ សនេ៍ កសុភជេម្រកុមដកនំឹ គេ្រមង...» 

 សំេឡងនងិរបូភពកញញ មនិបននងឹកំពុងផុសេឡងើ េនេលើេអ្រកងតូ់ចមយួទល់មុខ ម៉កម៉់នតិែដល

កំពុងែតចុចម៉សុនី ប្រកចក។ 

 «ម៉នតិ... ម៉នតិ ្អ៎ !!! ែន!! េគសមភ សនប៉៍ឯងែនក!!... ម៉នតិ.. េអើម៉នតិ....? ~_~» 

 ពកយម្ដ យេពលដូេចនះ មនិឮអ្វីេឆ្លយើ តប។ ម៉កម៉់នតិកេ៏ពលេឡងើ ទងំទកឹមុខ្រពួយបរមភ។ 

 «យី! កូនហនងឹ េទ វុ?ី» 

 ម៉កម៉់នតិបនបទិផ្អ កករ បថន ្ំរកចករបស់គត ់េហើយេ្រកកេឡងើ ពីឧបករណ៍ បថន ្ំរកចក រចួេដរើ
សំេ េទបនទបម៉់នត។ិ  

 ងកមកខងេ ងច្រកឯេណះវញិ... 

 «មូលេហតុែដល្រកុមេយងើ កេ់ឈម ះថ៖ ឧបករណ៍កលវបត្ត េនះ េ្រពះិ ិ កលវបត្តិ មិននយ័ថ ករ

ែ្រប្របួលៃនកល, សមយ័ ឬេពលេវ ...» 

 «ចុះឧបករណ៍េនះេធ្វើេឡើងកនងុ េគលបំណងអ្វី?» 

 កញញ មនិកំពុង្របងឹ្របពន័ធទូរពត័ម៌នៃនច១េឃសនបករណ៍របស់េ កសុភ ែដលេ កេពលេនះ

កំពុងេរៀបចខំ្លនួ ចូលបនទបេ់ស្ល កសំេលៀកបំពក។់ 

 «អុ!ឺ! មពតិ...» 

 េ កសុភេរៀបនងឹេឆ្លយើ សំនួរេនះេទេហយ ្រ ប់ើ ែតសំេឡងេ កអ៊េំទៀកកប៏ន្លេឺឡងើ រពំងេពញបនទប់

សំេលៀកបំពក។់ 

 «សល់ែត្របនំទីេទៀតេទ!» 

  ឯេ កសុភវញ កលិ េបើឮដូេចនះេហយើ កប៏ង្អងក់រជួបសមភ សនេ៍នះ។ 
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 មនទូរពត័ម៌នពផីទះ!!!ៗៗ 

 សំេឡងទូរពត័ម៌នែដលេនកនងុ េ េប៉របស់េ កបនេ ទេ៍ឡង។ើ  

 «អ!ូ សំុេទស  មនិ!» 

 មនិញញមឹ រចួបញចបក់រសួរ។ 

 «មនករអីឬ ម៉ក់ នតិ» 

 «មនិដងឹជបត់ នតិេទ េទ មនិេឃញើ េទ... ខញំុបរមភ ស់េនៀក...» 

 ប៉ម៉នត នយយិ ិ ជមយួចៃនទូរពត៌ម័នតូចេស្ដងើ ប៉ុនបតៃដបេណ្ដ រ នងើ ឹ េ ះែសបកេជងើ ឃ្លបុ របស់គត់

បេណ្ដ រ រចួើ េពលទងំភញ កេ់ផ្អលើ ថ៖ 

 «ជុម! េហយើ េទ ហនងឹ ? o_o'...» 

 «អតដ់ងឹេទ... ខញំុភយ័ ស់េនៀក...»  

 ណតិ ម៉កម៉់នតិ ស់ មខុេឡងើ ្ល ំងអស់េហយ។ើ  

 «េមលើ កង់ េមល៍ តចើ ិ េចញេទេ្រកេទអី?» 

 «េមលើ េហយើ ៗ េននងឹេទ!!!T_T» 

 ម៉កម៉់នត នងិ ិ ប៉ម៉នតិសួរគន េទវញិេទមក។ 

 ្រកេឡកមកខងេណះវញ កចចករិ ិ សំខនជ់ងេហយ។ើ  

 «សល់ែត៣នទីេទៀតប៉ុេ ្ណ ះ.. សូមេម ្ត េរៀបចចូំលបនទបេ់ស្ល កសំេលៀកបពំកជ់្របញបេ់លឿនៗ!» 

 សំេឡងម៉សុនី បនបន្លឺេឡង។ើ  

 សំេឡង ស់េតឿនេចះែតរតម់ករហូត េធ្វើឲយប៉ម៉នតិសេ្រមចចិត្តភ្ល មៗថ៖ 

 «មនិអីេទ! តចិេទៀតច្ំរបបអ់៊េំទៀកឲយេទ្របបន់គរបល។ ចងឹបនេហយ បងើ េចញេហយើ ៎ ! ែថខ្លនួ
ផងអូនសម្ល ញ់!» 

 េពលចប ់ ប៉ម៉នតិកេ៏រៀបចខំ្លនួ ប្រមុងេចញេទ ែតេ យក្ដី េ ះ ល័យពីភរយិនងិកូន្របុសេទល

េនះកេ៏ឆ្ល តេពលមយួឃ្ល មុនចូលេទកនទ់ីេបសកកមមរបស់ខ្លន៖ួ  

 «ែថខ្លនួ ៎ ! អូនសម្ល ញ់!» 

 របូរបស់ប៉ម៉នតិករ៏លតព់េីអ្រកងរ់បស់ម៉កម៉់នតិេនឯផទះភ្ល ម។ 

 «ច៎!!! : ( សុខសបបយ ៎ បង!!!» 

 ចំែណកឯចែដលផ យេពញទ្រកុងី នមត្តិ ិ កម៏នផ យពី ធរណៈអំពេីរឿងេនះផងែដរ។ 
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 «អរគុណេ កសុភ!...បន្តចិ េទៀតេនះ ខញំុនងឹ យករណ៍បែនថម... ពីខញ ំ សទធ មន ទូរទស ន៍ុ ិ ិ ិ នមត្តិ ិ
ពភពេ កិ » 

 របូកញញ មនិកផ៏្ល ស់ជពត័ម៌នដៃទភ្ល មពរីង្វងៃ់នករចប់ រមមណ៍ៃន្របជជនកនងុ សងក ត់ៗ នងិកនងុ
្រកុង។ បក្រតឡបម់កខងម៉កម៉់នតិវញ រតិ ិ ែតគួរឲយ ណតិ ស់។ 

 «ម៉នតិ...!!! កូនេន ?...T_T» 

 ម៉កម៉់នតិនយយិ មន កឯ់ងទងំក្ដីបរមភពីកូន។ 

 េទះជយ៉ង កេ៏ យ េបសកកមមដសំ៏ខនស់្រមប្់រកុងេនែតជនទីទីមយួជនចចិ របស់ប៉ម៉នត។ិ  

 «៣០... ២៩... ២៨... ២៧...» 

 សំេឡងម៉សុនី បនបន្លឺេឡង។ េនើ កនងុ បនទបែ់ដលេមលើ េទខងកនងុ  

 «េរៀបរយេហយើ សុភ!... សុភ ករុ  ៉ វធុ... េជគជយ័ ៎ !!!» 

 េ កអ៊េំទៀកកឧ៏េគឃសនស័ពទ មរយៈឧេគឃសនស័ពទេទ ករងរទងំបីែដលេស្ល កពកនូ់វេ្រគ ង

្រប បេ់រៀបចជំេ្រសចបននងឹកំពុងអងគយុ កនងុ កលវបត្តិ យិនែដលមនកម្ល ងំ២០០០េឆន ល។ (គួរបញជ កផ់ង

ែដរថ ១េឆន ល េសមើនងឹ១០០០MKW នសមយ័ទសវត រ២៍០០០)។ 

(េនមនត) 
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