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အခန္း (၁)
တကယ္ေတာ့ ဒီ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ ခုဟာ တိုက္ဆိုင္ပတ္သက္စရာအေၾကာင္း
တစ္ခုမွကို မရွိဘူး။
အဲဒီ ေန႔က မနက္ေစာေစာေရာက္သြားေတာ့ လမ္းႀကဳ ံတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္
ဖားႀကီးဆီသို႔ မနက္ ေစာေစာေရာက္သြားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖားႀကီးဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔
ေက်ာင္းအတူတက္ခဲ့တဲ့ သူ ငယ္ခ်င္း။ ဒီအေကာင့္နာမည္ ရင္း ေဇာ္ေမာင္။ ဒါေပမဲ့ … သူ႔ကို
ဘယ္သူမွ နာမည္ ရင္းမေခၚၾကဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ မွာ … ႏိုင္ငံေတာ္ မွာ နဲ႔ ခ်ီခ်ီၿပီးေျပာလြန္းလို႔
ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ဖားတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ ဖားႀကီးလို႔ နာ မည္ တြင္ ခဲ့တာ။ ခုေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္
ဖားႀကီးက သူ႔အလုပ္ကိစၥနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ကို ခဏခဏေရာက္ လို႔ သူ႔ကို ေနျပည္ေတာ္
ဖားႀကီးလို႔ ေခၚပါလားဆိုၿပီး အဆိုတင္သြင္းေသးတယ္။ မင္း ေမတၱာစူးခ်င္ လို႔လားလို႔
ျပန္ေျပာလိုက္မွ ဒီေကာင္ ၿငိမ္သြားတာ။ ကၽြန္ေတာ္ ့မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖားႀကီးအျပင္ ရတနာ
သိန္းထိုက္ေအာင္ဆိုတဲ့ ေဘာ္ဒါ တစ္ေယာက္ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီ ေကာင္ ကေတာ့
ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ဝင္ေနလို႔ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ ဖားႀကီးတို႔လို အားယားေနတဲ့ေကာင္ေတြ နဲ႔
သိပ္မဆုံ ျဖစ္ဘူး။ ကဲ … အဲဒီ အေၾကာင္းကို ထားဦး။
စကားျပန္ေကာက္ရရင္ အဲဒီ ေန႔မနက္က ကိုယ္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ကၽြန္ေတာ္
ဖားႀကီးဆီ ကိုေရာက္သြားတယ္။ ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဖားႀကီးက အိမ္ထဲအဝင္မခံဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ ့ကို အိမ္အဝမွာ ေနၿပီး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားရေအာင္ဆိုၿပီး လွမ္းေျပာတယ္။
သြားေပါ့။ ဒါနဲ႔ပဲ နွစ္ေယာက္ သား ရွည္လ်ားလြန္းတဲ့ သူတို႔ရပ္ကြက္ထဲကို ျဖတ္လာခဲ့ၾကတယ္။
လမ္းေလွ်ာက္လာရင္းနဲ႔ ဖားႀကီးက အၿငိမ္မေနဘူး။ အဲ့လုိေျပာလို႔
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ “က” လာတာမ်ိဳ း လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ သူ႔စိတ္ထဲေပၚလာတဲ့
အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ် ကၽြန္ေတာ္ ့နား ထဲ တုတ္နဲ႔ထိုးသလို စြတ္ေျပာလာတာ။
ၾကားဖူးနားဝေတြ ေပါ့။
“ဘီယာအေျခာက္တဲ့ကြာ၊ မင္း ၾကားဖူးလား သစ္ဦး”

လုပ္လာျပန္ၿပီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဖားႀကီးကို ၾကည့္လိုက္တယ္။ ၿပီး
ခပ္တည္တည္ပဲ။
“မင္းကလည္းကြာ၊ ဘီယာအေျခာက္ဆိုတာက ဘီယာဆိုင္ေတြ မွာ ပ႐ိုမိုးရွင္းက
မိန္းက ေလးပဲလုပ္တာေလ။ ယိုးဒယားမွာ ေတာ့ မင္းေျပာတဲ့ ဘီယာအေျခာက္ ရွိသေလာက္”
စကားအဆုံးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖားႀကီးက တဟားဟားရယ္လိုက္တယ္။
ရယ္သံကိုက ကၽြန္ ေတာ္ ့ကို ေလွာင္ၿပီးရယ္တာမ်ိဳ း ပဲ။ သူေတာင္းစားက။ ၿပီး … ဒင္းကပဲ
ႏွိမ္သလိုလို ျပန္ေျပာလာ တယ္။
“ဒီတစ္ခါေတာ့ မင္းည့ံသြားၿပီ သစ္ဦး။ မင္းက စာတိုေပစေတြ
ဖတ္တဲ့ေကာင္ဆိုေတာ့ “ဘီယာအေျခာက္” ဆိုတာေလာက္ကို သိမယ္လို႔ ထင္ထားတာကြ။
မေသမခ်င္းမွတ္ထား သစ္ဦး။ ဘီယာေျခာက္ဆိုတာ ဘီယာအ ျဖစ္ လုပ္ေသာက္လို႔ရလို႔
ေခါက္ဆြဲေျခာက္လို အခဲမ်ိဳ း ကြ၊ သိၿပီ လား”
ဘာလို႔ မသိရမွာ လဲ။ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ … အသာေလး
ဆက္မွိန္းေနၿပီး ျပန္ ေမးလိုက္တယ္။
“ဟုတ္ပါၿပီ ဖားႀကီးရာ။ ဒါနဲ႔ ဘီယာအေျခာက္ကို ဘယ္လို လုပ္ရတာ လဲ။
ၿပီးေတာ့ … ဘီ ယာျပန္ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရတာ လဲ၊ လင္းစမ္းပါဦး”
ဖားႀကီး အရယ္ရပ္သြားတယ္။ အားရေနတဲ့မ်က္ႏွာႀကီးကလည္း
တည္သြားတယ္။
“ ဟာ … အဲဒီ နည္းစနစ္ေတြ ေတာ့ ဘယ္သိမွာ လဲကြ။
ဘီယာအေျခာက္ရွိတယ္ဆိုတာသိ တာနဲ႔တင္ ဗဟုသုတ ေတာ္ ေတာ္ ၾကြယ္ေနၿပီ။ မင္း
ရပ္ကြက္ထဲ ေလွ်ာက္ေမးၾကည့္၊ ဘီယာအ ေျခာက္ဆိုတာကို သိတဲ့လူရွိလားလို႔ ”
အေရး ထဲ ဖားႀကီးက ႀကံဖန္ဂုဏ္ယူေနေသးတယ္။ ဝါးလုံးေခါင္းထဲ
လသာခ်င္တဲ့ဖားႀကီးပဲ။

“ေၾသာ္ … ေအး … ဟုတ္တာေပါ့ကြာ။ ငါေတာင္ ဘီယာအေၾကာင္း နည္းနည္း
ပဲသိထား တာကြ”
ဖားႀကီး ၿပဳ ံးလာျပန္တယ္။ တစ္ဆက္တည္းပဲ။
“ အဲလုိလုပ္စမ္းပါ သစ္ဦးရာ … ေျပာစမ္းပါဦး။ မင္းသိထားတဲ့
ဘီယာအေၾကာင္းေလးကို”
ျမန္မာဘီယာ၊ တိုက္ဂါးဘီယာ၊ ဒဂုံဘီယာ စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ရြတ္ျပလိုက္ဖို႔
စဥ္းစား လိုက္ပါေသးတယ္။ ေလေၾကာရွည္ေနမွာ စိုးလို႔ လိုရင္းပဲ ေျပာလိုက္တယ္။
“ ငါ သိသေလာက္ေတာ့ ဘီယာကို ပထမဆုံးစေသာက္တဲ့ လူမ်ိဳ း ကေတာ့
ေဘဘီလိုနီ ယမ္းလူမ်ိဳ း ေတြ ပဲကြ။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္
ေပါင္းေလးေထာင္ေလာက္ကစၿပီး ဘီယာကို ေသာက္ခဲ့ၾကတာလို႔ ငါ စာထဲဖတ္ဖူးတယ္ ”
ဖားႀကီး လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းက မ်က္လုံးနည္းနည္း ျပဴး လာတယ္။
ဟုတ္လို႔လားဆိုၿပီး ျပန္ မေမးရဲဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေျပာလိုက္တယ္။
“ ဒါေပမဲ့ … အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေတာ့ ဆယ့္ငါးရာစုႏွစ္
အလယ္ပိုင္းေခတ္ေရာက္တဲ့အထိ ဘီယာကို ဘယ္သူမွ မေသာက္ၾကေသးဘူးကြ ”
“ အဂၤလန္မွာ ဘီယာ မေပၚေသးလို႔လား ”
“ မဟုတ္ဘူး၊ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံကေန တင္ပို႔လို႔ ဘီယာက အဂၤလန္မွာ
ေရာက္ေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ … အဂၤလန္ကလူေတြ က ဘီယာဟာ က်န္းမာေရး ကို
ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး မေသာက္ၾကတာ ”
“ ဟာကြာ … အဂၤလန္ေတြ ကလည္း ”
ဖားႀကီးက အဂၤလန္လူထုႀကီးအတြက္ မခ်င့္မရဲ ေရရြတ္လိုက္ေသးတယ္။
သူကပဲ ဆက္ ၿပီး …

“ ဒါဆို အဂၤလန္မွာ ဘီယာက ေတာ္ ေတာ္ နဲ႔ မေပါက္ဘူးေပါ့ … အဲလိုလား ”
“ ေျပာမယ္ေလ၊ ၁၄၃၆-ခုႏွစ္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆ႒မေျမာက္
ဟင္နရီဘုရင္လက္ထက္က် မွ ဘီယာဟာ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးတစ္ပါး ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး
ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္မွ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ စေသာက္ၾကတာကြ ”
ကၽြန္ေတာ္ ့စကားဆုံးေတာ့မွ ဖားႀကီးဟာ ေတာ္ ေသးတာေပါ့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ႔
သက္ျပင္းခ်လိုက္ တယ္။ ၿပီး … ေတြ းေတြ းဆဆနဲ႔ ျပန္ေျပာလာေသးရဲ႕ ။
“ ဟာ … အဲဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက မိဘျပည္သူေတြ ကို
ႏြားႏို႔ဟာ က်န္းမာေရး နဲ႔ ညီညြတ္တယ္ဆိုၿပီး ႏြားႏို႔ေသာက္ခိုင္းတဲ့သေဘာမ်ိဳ း ေပါ့ေနာ္
သစ္ဦး ”
ႏႈိင္းယွဥ္တတ္လိုက္တာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖားႀကီးရာလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္
ေအာင့္သက္သက္ ေတြ း လိုက္မိတယ္။ အဂၤလန္နဲ႔ ဘီယာအေၾကာင္းေျပာေနတာကို ဒင္းက
သမၼတႀကီးရဲ႕ ႏြားႏို႔နဲ႔ သြားခ်ိတ္ ဆက္ပစ္လိုက္တယ္။
“ ေအးပါကြာ … မင္းေျပာသလိုမ်ိဳ း ပဲ သမၼတရဲ႕ ေစတနာေတြ ေပါ့ကြာ။ ခုနက
မင္းေျပာတဲ့ ဘီယာအေျခာက္ဆိုတာ ကေတာ့ စစ္ႀကီးမ ျဖစ္ခင္တုန္းက ဂ်ာမဏီဘီယာကို
အေျခာက္ခံတဲ့နည္း စတီထြင္ခဲ့တာကြ။
နည္း ကေတာ့ ႐ုိုး႐ိုးေလးပဲ။ ဘာလီေစ့တစ္မ်ိဳ း ကို
စြန္ပလြန္သီးေပ်ာ့ေပ်ာ့နဲ႔ေရာေမႊၿပီး ေနပူ ထဲမွာ အေျခာက္လွန္းထားတာ။ အဲဒါကို
ဘီယာအေျခာက္လို႔ေခၚတယ္။ ခရီသြားတဲ့အခါ ယူသြား ၿပီး ေရနဲ႔ ျဖစ္ ျဖစ္ ေဆာ္ဒါနဲ႔ ျဖစ္ ျဖစ္
ေရာလိုက္ရင္ ဘီယာ ျဖစ္သြားေရာတဲ့ ”
ကၽြန္ေတာ္ ့စကားအဆုံးမွာ ေတာ့ ဖားႀကီးဟာ ေခါင္းတဗ်င္းဗ်င္းကုတ္တယ္။
လမ္းေလွ်ာက္ ရင္း လက္ႏွစ္ ဖက္နဲ႔ စုံကုတ္တာမို႔ ၿမိဳ င္ၿမိဳ င္ဆိုင္ဆိုင္လည္း ရွိလွပါတယ္။
အားရပါးရ ေခါင္းကုတ္ၿပီး မွ ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ဟီးခနဲ ရယ္ျပလာၿပီး …

“ အဟီး … မင္းကလည္း၊ သိထားတ့ဲကိစၥကို ေစာေစာစီးစီး
ေျပာျပတာမဟုတ္ဘူး ”
“ မသိဘူးေလကြာ၊ မင္းမ်ား ရွင္းျပမလားလို႔ နားေထာင္ၾကည့္ရေသးတာေပါ့။
ခုလို ငါရွင္းျပ လိုက္ေတာ့ မင္းေသတဲ့အထိ မွတ္မိသြားၿပီမလား ”
“ ေအးပါကြာ … ေအးပါ ”
ေညာင္နာနာေလသံနဲ႔ ျပန္ေျဖလာရင္း ဖားႀကီးက ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕လိုက္ေသးတယ္။
ေနာက္ထပ္ လည္း ဘာအေၾကာင္းအရာကိုမွ ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ဆက္မေျပာလာေတာ့ဘူး။
ေျပာဖို႔ႀကံစည္ထားရင္ ေတာင္မွ ေခါင္းထဲက ထုတ္လိုက္ပုံရတယ္။
အဲဒီ လို စကားဆက္မေျပာၾ ကေတာ့ဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္နဲ႔ကိုယ္
ေလွ်ာက္လာၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ ေယာက္ ဟာ အသံစူးဝါးဝါးေလးတစ္ခုေၾကာင့္
ေျခလွမ္းကိုယ္စီရပ္ၿပီး လွမ္းၾကည့္ မိလိုက္ပါတယ္။
“ ဟဲ့ ”
လွမ္းေခၚတာလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အာေမဍိတ္ျပဳ သံေလးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္
နဲ႔ဖားႀကီး လွမ္း ၾကည့္လိုက္မိတယ္။ ျမင္လိုက္ရတာ ကေတာ့ ျဖဴျဖဴသြယ္သြယ္နဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္
ေခတ္ေပၚေကာင္မ ေလး တစ္ေယာက္ ။ သူ႔ရဲ႕ မဟာဗလေလးနဲ႔ ဆလြန္းကားတစ္စီးကို
ေနာက္ၿမီးကေန တြန္းရင္း ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ဆီ အသံျပဳ လိုက္တာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ဖားႀကီးလည္း သူ႔ေခၚသံေလးေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္
အရင္ၾကည့္ လိုက္မိၾကေသးတယ္။ ဘာလဲေပါ့။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ပဲ …
“ ဟဲ … နင္တို႔ကို ေခၚေနတာေလ။ ဒီမွာ ကားလာကူတြန္းေပးဦး။ မိန္းကေလး
တစ္ေယာက္ ကားတြန္းေနတာ သိပ္မ်ား ၾကည့္ေကာင္းေနလားမသိဘူး ”
ဒီတစ္ခါေတာ့ “ဒဲ့” ေျပာၿပီဆိုတာ ႏွစ္ ေယာက္ စလုံး သိလိုက္ၾကတယ္။ အသံ
ကေတာ့ ခပ္ စြာ စြာ ပဲ။ မိန္းကေလးဆိုေတာ့လည္း ကူညီရတာ ေပါ့ဆိုတဲ႔အေတြ းနဲ႔။

“ ကဲ … ႏိုင္ငံေတာ္ ဖားႀကီးေရ … ဟိုမွာ မုန္႔ဟင္းခါးစားဖို႔ေတာ့ ေခၚေနၿပီကြ၊
လာကြာ ”
ဖားႀကီးက ဒီေနရာမ်ိဳ း မွာ ႏွစ္ ခြန္းမေျပာရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ့ေနာက္က
လိုက္ပါလာတယ္။
ေကာင္မေလးအနားေရာက္ေတာ့ ေရေမႊးနံ႔လိုလို၊ ကိုယ္သင္းနံ႔လိုလို
အနံ႔သင္းသင္းေလး တစ္ခု ရတယ္။ သူကေလးက ကားေနာက္ပိုင္းရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္က
တြန္းေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ဖားႀကီးလည္း သူကေလးရဲ႕ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီကေန
ဝန္းရံလိုက္တယ္။
ေကာင္မေလးက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ ေယာက္ ဘက္ကို တစ္လွည့္စီၾကည့္ၿပီး ၿပဳ
ံးျပလိုက္တယ္။ ၿပီးမွ …
“ ေက်းဇူးပဲေနာ္ … တြန္းလိုက္ရေအာင္ ”
ေျပာၿပီး သူက အရင္ ဆတ္ခနဲ “စ” တြန္းလိုက္တာမို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း
အလိုက္သင့္ တြန္းေပးလိုက္ ၾကတယ္။ ကားတြန္းေနရင္းနဲ႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ၾကည့္ရတာ …
သူကိုယ္တိုင္ တြန္း ေနပုံေထာက္ရင္ ကားေခါင္းခန္းထဲမွာ က သူ႔ထက္ အသက္ႀကီးတဲ့
သူ႔အေဖ ဒါမွမဟုတ္ အေမပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ေတာ္ ႐ုံတန္႐ုံမ်ိဳ း ကေတာ့ ကားေခါင္းခန္းထဲ
အခန္႔သားထိုင္ၿပီး ဒီလို လွတီးလွတာ ရည္း စားေကာင္မေလးကို
ကားမတြန္းခိုင္းေလာက္ဖူးေလ။
ကားတြန္းရင္ အရွိန္ေလးရလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကပဲ ေဆာ္ၾသလိုက္တယ္။
“ အရွိန္ရေနၿပီဗ် … ကားစက္ႏႈိးခိုင္းလိုက္ေတာ့ေလ ”
ကၽြန္ေတာ္ ့အေျပာေၾကာင့္ ေကာင္မေလးဟာ ကားတြန္းေနရာကေန ဆတ္ခနဲ
ရပ္လိုက္ ၿပီး …
“ ဟဲ့ … ဘယ္သူ႔ကို ကားစက္ႏႈိးခိုင္းရမွာ လဲ ”

“ ဟာ … မင္းကလည္း၊ ကားထဲက လူကိုေပါ့ကြ ”
ေျပာရင္းနဲ႔ပဲ ကားကိုတြန္းေနရေသးတယ္။ အဲဒီ ေတာ့မွ ေကာင္မေလးက
ခပ္တည္တည္ ဟန္ေလးနဲ႔ …
“ ကားထဲမွာ ဘယ္သူမွမရွိတာကို ”
“ ဘာ ”
ေရရြတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ ကားတြန္းေနတာကို ရပ္လိုက္ေတာ့ ဖားႀကီးကလည္း
ရပ္လိုက္ တယ္။ စိတ္ထဲ မသိမသာ စိတ္တိုသြားရၿပီး “ မင္းကြာ … ကားထဲမွာ ေမာင္းမယ့္သူမရွိဘဲ ကားတြန္းခိုင္းရလားကြ။
ဒီလိုသာတြန္းေနလို႔ ေတာ့ လူေသသြားေတာင္ ကားက စက္ႏုိးမွာ မဟုတ္ဘူး ”
“ အာ့ဆို .. ဘယ္လိုလုပ္ရမွာ လဲ ”
အေရး ထဲ မသိတဲ့ပုံစံေလးနဲ႔ လာျပန္ေမးေနေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ က …
“ ဟာ … မင္းကလည္း၊ မင္း ကားမေမာင္းတတ္ဘူးလား ”
“ ေမာင္း႐ုံေလးပဲ ေမာင္းတတ္တာ ဟဲ့ … စြတ္ေကာမေနနဲ႔ ”
သူကေတာင္ စြာ ေတးလန္တဲ့ပုံစံနဲ႔ ျပန္ေအာ္လာေသးတယ္။ အဲဒီ ပုံစံကေတာင္
လွတီးလွ တေလး ျဖစ္ေနလို႔ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ရင္း …
“ အဲဒါဆိုရင္လည္း မင္း ကားေပၚတက္ၿပီး စက္ႏႈိးေပး။ ငါတို႔ဆက္တြန္းေပးမယ္။
ဟုတ္ၿပီ လား ”
“ ၿပီးေရာ ”
စူပြပြေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႔အနားကေန ကားေရွ႕ဘက္ကို ေလွ်ာက္သြားေလရဲ႕
။ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ဖားႀကီးလည္း တစ္ေယာက္ ကို တစ္ေယာက္ ၾကည့္ၿပီး
ပခုံးကုိယ္စီတြန္႔လိုက္မိၾကတယ္။

ကားေရွ႕ဘက္ဆီကေန တံခါးဖြင့္ပိတ္သံ ၾကားၿပီးမွပဲ ကၽြန္ေတာ္ က ဖားႀကီးကို
ကားျပန္ တြန္းဖို႔ အခ်က္ျပလုိက္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လာျပန္ပေဟ့ေပါ့။
ဒီတစ္ႀကိမ္တြန္းရတာ က ႏွစ္ ေယာက္ တည္း ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ကားထဲမွာ
လည္း ဟိုေကာင္မ ေလးရွိေနေတာ့ ပိုအားစိုက္ရသလိုပဲ။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ တြန္းတာေတာ့
တြန္းေနရပါၿပီ။ ဒီတစ္ႀကိမ္ ထပ္တြန္းလို႔ အရွိန္ေလးေနရခ်ိန္မွာ ပဲ။
“ ဟာ … ေဟ့ေကာင္ေတြ ရပ္ၾကစမ္း။ ငါ့ကားကို ဘာ ျဖစ္လို႔ တြန္းေနၾကတာလဲ။
ကားသူခိုး ေတြ ရပ္လိုက္ ”
႐ုတ္တရက္ဆိုသလို ေနာက္ဘက္ဆီ ၾကားလိုက္ရတဲ့ အသံနက္ႀကီးေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ ဖားႀကီးလည္း ကားတြန္းေနတာကို ရပ္ၿပီးေနာက္လွည့္ၾကည့္လုိက္မိတယ္။ လား
လား … နည္းတဲ့ လူအုပ္ႀကီး မဟုတ္ဘူး။ ဆယ့္ေလးငါးေယာက္ ေလာက္ ရွိမယ္။
ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီးဆို တာမ်ိဳ း မ်ား လား။
ကၽြန္ေတာ္ လည္း ေၾကာက္တက္တက္နဲ႔ …
“ ေဟ့ေကာင္ဖားႀကီး … ငါတို႔ကို ကားသူခိုးဆိုၿပီး ေျပးလိုက္လာၾကၿပီ၊
ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ”
ဖားႀကီးကလည္း အေရး ေပၚ အူတီးအူေၾကာင္ေကာင္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ့ကို
ေၾကာင္စီစီျပန္ၾကည့္ ၿပီး …
“ ေအး ဟုတ္တယ္ကြ၊ သစ္ဦး … ငါတို႔က ကားခိုးလာတာလား ”
“ အာ … မင္းကလည္းတစ္မ်ိဳ း ”
အေရး ေပၚ ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြးခ်ိန္ေတာင္ မရလိုက္ဘူး။ လူအုပ္ႀကီးဟာ
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ ေယာက္ ကို ဝိုင္းထားပါၿပီ။ တုတ္ေတြ ကိုင္ထားတဲ့ လူေလးေယာက္
ေလာက္ ေရွ႕ထြက္လာၿပီး ေဒါ သမ်က္ခြက္ေတြ နဲ႔ …
“ ကားခိုးတာ ဒီေကာင္ေတြ လား။ ခ်ကြာ … ခ် ”

အေျခအေနက ခ်က္ခ်င္း ခံရသြားႏိုင္တာမို႔ ကၽြန္ေတာ္ က ေရွ႕တိုးလိုက္ၿပီး
ခပ္တည္တည္ ဟန္ တင္းလိုက္ရင္း …
“ ေဟ့လူေတြ … ေစာက္ရမ္း, ေစာက္ရမ္း စြတ္မလုပ္နဲ႔ေနာ္။ က်ဳ ပ္တို႔က
ကားသူခိုးမဟုတ္ ဘူး။ ခိုးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ခုလို မနက္ပိုင္းႀကီးတြန္းၿပီး ခိုးမလားဗ်။
ရွင္းျပမယ္၊ လာလုပ္ရင္ေတာ့ ေစာက္ျပႆ နာအႀကီက
းႀကီးတက္မယ္ေနာ္ ”
ျပန္ၿဖဲလိုက္ေတာ့မွ ကိုယ္ရွိန္သတ္သြားၾကတယ္။ အဲဒီ ေကာင္ေတြ
လက္ေမာင္းမွာ “တာဝန္” ဆိုတဲ့ လက္ပတ္နီ ပတ္မထားေတာ့ စြမ္းအားရွင္ဆိုတဲ့ေကာင္ေတြ
မ ျဖစ္ေလာက္ဘူး။ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေခတ္ကိုျပန္ၿဖဲမွ က်ဲသြားတဲ့ေခတ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား
ဘာေျပာမလဲ။
အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ပဲ ႐ုပ္သန္႔သန္႔၊ အသက္သုံးဆယ္ေလာက္၊
ေကာ္လာလည္ကတုံးအက်ႌကို ေယာပုဆိုးအနက္နဲ႔ တြဲ ဝတ္ထားတဲ့ လူ တစ္ေယာက္
ေရွ႕ထြက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း အစုန္အဆန္ ေစ့ေစ့ငုငု ၾကည့္လိုက္ၿပီးမွ …
“ အင္း … ရွင္းမယ္ဆိုရွင္းေလ၊ မင္းတို႔ပုံစံၾကည့္ရတာ ေတာ့ ဝတ္စားပုံအရ
ကားသူခိုးေတြ ေတာ့ မ ျဖစ္ေလာက္ပါဘူး ”
ကၽြန္ေတာ္ ကလည္း …
“ ရွင္းမွာ ပါ၊ ကားသူခိုးဆိုတာ က်ဳ ပ္တို႔လိုလည္း ဝတ္စားထားႏိုင္တာပဲဗ်။
ခင္ဗ်ားလို လည္ ကတုံးလည္း ဝတ္ထားႏိုင္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ … က်ဳ ပ္တို႔က ခင္ဗ်ားကားကိုခိုးတာ
မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္ မေလး တစ္ေယာက္ က ကားစက္ႏႈိးဖို႔ လာအကူအညီေတာင္းလို႔
တြန္းေပးၾကတာ။ ကားထဲမွာ အဲဒီ ေကာင္မေလး ရွိတယ္၊ ၾကည့္လိုက္ ”
အပိုင္ေျပာၿပီး ကားေရွ႕ခန္းဘက္ဆီ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လည္ကတုံးပုဂၢဳ လ္နဲ႔
အေပါင္းအပါ ေတြ ကလည္း လွမ္းၾကည့္ၾကတယ္။
“ ဟင္ ”

“ ဟာ ”
“ ေဟ့ေကာင္ေတြ … ဘယ္မွာ လဲကြ ”
ဟုတ္ပါတယ္၊ ကားေရွ႕ခန္းတံခါးက ပြင့္ေနၿပီ ကားထဲမွာ ဘယ္ေကာင္မေလးမွ
မရွိေတာ့ပါ ဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္က ဘယ္လိုလစ္ထြက္သြားမွန္းလည္း မသိလိုက္ဘူး။ ဖားႀကီးက
ကားေအာက္ကို ငုံ႔ၾကည့္လိုက္ရင္း
“ ကား … ကားေအာက္မွာ လည္း မ … မရွိဘူးကြ ”
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖားႀကီးက တုန္လႈပ္ေနတဲ့ေလသံႀကီးနဲ႔ ျပန္ေျပာလာတယ္။
တုတ္ကိုင္ထားတဲ့ ေကာင္ေတြ တစ္စခန္း ျပန္ထၾကၿပီ။
“ ေဟ့ေကာင္ေတြ … ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ မလုပ္နဲ႔ေနာ္။ ဘယ္သူမွမရွိဘူး ”
“ ေၾသာ္ … ခုနက ရွိပါတယ္ဆို၊ သူပဲ အကူအညီေတာင္းလို႔
ကားတြန္းေပးေနတာ။ ေကာင္ မေလးက က်ဳ ပ္တို႔အရြယ္ေလာက္ဗ်ာ။ ႐ုပ္ကလန္းလန္းေလး ”
“ ခဏေလး … ခဏေလး၊ မင္းေျပာတဲ့ေကာင္မေလးက ဘာဝတ္ထားတာလဲ ”
လည္ကတုံးပုဂၢဳ လ္က လက္ကာျပရင္း ဝင္ေမးလိုက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း
စိတ္ေပါက္ ေပါက္နဲ႔ …
“ အေပၚအက်ႌက တီရွပ္အျပာႏုေရာင္ ဗ်ာ၊ Nike တံဆိပ္နဲ႔၊ ေဘာင္းဘီက
ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အျပာရင့္ levi’s တံဆိပ္ထင္တယ္။ အတြင္ းခံေတြ ကေတာ့ ဘာအေရာင္
ဝတ္ထားမွန္း က်ဳ ပ္မသိ ဘူး ”
“ ဟာ … ဒီေကာင္ေတာ့ ”
တစ္ေယာက္ က အဲဒီ လိုေရရြတ္ေပမယ့္ လည္ကတုံးပုဂၢဳ လ္
သက္ျပင္းခ်လိုက္ၿပီး …
“ အဲဒါဆို သိၿပီ … မင္းတို႔က ကားခိုးတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ငါသိၿပီ၊ ယိမ္းႏြဲ႕နဲ႔

ေတြ ႕သြား တာကိုး ”
“ ဘာဗ် … ယိမ္းႏြဲ႕ ဟုတ္လား။ ခုနက လဒမေလးရဲ႕ နာမည္ ကို ေျပာတာလား ”
“ ဟုတ္တယ္ ... ယိမ္းႏြဲ႕က ငါနဲ႔သေဘာတူထားတဲ့ ေကာင္မေလး။ ခုလည္း ငါ့ကို
“စ” ေနာက္ခ်င္လို႔ ကားကိုတြန္းသြားတာ ျဖစ္မယ္။ ငါက အစိုးရဝန္ထမ္းကြ၊ စည္ပင္မွာ AE
နားလည္ လား ”
မဆီမဆိုင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကီး ရွင္းျပသြားတယ္။ သူ႔ဟာသူ AE မကလို႔ ZE ပဲ
ျဖစ္ ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ့အပူ တစ္ျပားသားမွ မပါပါဘူး။ ကိုယ့္ကိစၥပဲ ကိုယ္ရွင္းလိုက္တယ္။
“ က်ဳ ပ္တို႔ ကားခိုးတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ယုံၿပီေနာ္။ အဲဒါဆို
သြားေတာ့မယ္ ”
ဘယ္သူမွမတားၾကဘူး။ တားလို႔လည္း ဘယ္ရမလဲ။ ကိုယ္က မွန္ေနတာပဲဥစၥာ။
လူအုပ္ ႀကီးၾကားက ထြက္လာခဲ့ၿပီး ေလးငါးလွမ္းေလာက္ေလွ်ာက္ၿပီးမွ
ေကာ္လံလည္ကတုံးပုဂၢဳ လ္ဆီ လွည့္ေျပာခဲ့ေသးတယ္။
“ ေဟ့လူ … ခင္ဗ်ားလည္း သတိထားဦး။ ဟိုေကာင္မေလးက ခင္ဗ်ားကို
စ,တာမဟုတ္ရင္ အခ်ဥ္ေပါက္ေနတာ ျဖစ္မယ္ ”
ေကာ္လံလည္ကတုံးရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ ဘယ္လိုဆက္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ခဲ့မယ္ဆိုတာ
မသိခ်င္လို႔ မ်က္ႏွာ ခ်က္ခ်င္း လႊဲလာခဲ့တယ္။ တစ္ဆက္တည္းပဲ ယိမ္းႏြဲ႕ဆိုတဲ့
ေသာက္ေကာင္မေလးကို ေမတၱာပို႔လိုက္မိပါရဲ႕ ။

*

အခန္း (၂)
ၾကားဖူးတဲ့စကားအရဆိုရင္ေတာ့ ပထမတစ္ႀကိမ္ဟာ မေတာ္ တဆေတြ ႕တာပဲ။
အဲ … ဒုတိ ယတစ္ႀကိမ္က်ေတာ့ တိုက္ဆိုင္တာ ျဖစ္သြားၿပီ။
ဒီလို။
တစ္ရက္ ကၽြန္ေတာ္ လည္း လမ္းလည္းႀကဳ ံေနတာရယ္၊
ဝယ္စရာပစၥည္းေလးတစ္ခုရွိတာ ေၾကာင့္ ေရွာ့ပင္းေမာလ္တစ္ခုထဲကို ေရာက္သြားတယ္။
လိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းရေတာ့လည္း ခ်က္ခ်င္း ျပန္မထြက္ ျဖစ္ေသးဘူး။ ထုံးစံအတိုင္း
ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနမိတယ္။ ၾကည့္ေနရင္းနဲ႔ ဗိုက္ဆာလာလို႔ ေရွာပင္းေမာလ္အေပၚဆုံးထပ္မွာ
ရွိတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ကိုသြားၿပီး ဝါးတီးဆြဲလိုက္ေသးတယ္။ ဝါး တီးဆြဲၿပီး သိပ္မၾကာဘူး။
ဗိုက္ကနာလာျပန္လာတာနဲ႔ အေပၚထပ္မွာ ပဲရွိတဲ့ အိမ္သာကိုသြားၿပီး
အစာေဟာင္းကိုသြားၿပီး အစာေဟာင္းေတြ ကို ေမြးဖြားသန္႔စင္လိုက္ရျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔
ဘယ္ သူမွ အတူပါမလာလို႔သာေပါ့။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ မင္းေတာ္ ေတာ္
ေသာက္လုပ္႐ႈပ္တဲ့ေကာင္လို႔ ေျပာ ခံရမွာ အမွန္ပဲ။ ခင္ဗ်ားဆိုရင္ေကာ ဘာေျပာမလဲ။
အိမ္သာထဲျပန္ထြက္လာမွ တစ္ကိုယ္လုံးေပါ့ပါးၿပီး ယုံၾကည္မႈ ပိုရွိလာသလို
ခံစားလိုက္ရ တယ္။ မယုံရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ေတာ္ ့လို လုပ္ၾကည့္ပါ။ လက္ခံတယ္ဆိုရင္
ေရွာ့ပင္းေမာလ္ကို ေရာက္တိုင္း အဲလိုလုပ္ပါ။ ဟက္ ဟက္။
ကိစၥဝိစၥေတြ ၿပီးေတာ့လည္း အိမ္ျပန္ဖို႔ဆိုၿပီး ေအာက္ထပ္ကို
ျပန္ဆင္းလာခဲ့တယ္။ ေအာက္ ထပ္ေရာက္ေတာ့ ေရငတ္လာျပန္လာတာနဲ႔
အေအးတစ္ဘူးေလာက္ ဝယ္ဦးမွပဲဆိုၿပီး ေရွာ့ပင္း ေမာလ္ထဲက ေရခဲေသတၱာကို အဖြင့္ …
“ ဟဲ့ ”
ေရခဲေသတၱာက အသံထြက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တံခါးဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း
ထြက္လာတဲ့အသံမို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆတ္ခနဲေတာ့ ျဖစ္သြားတယ္။ အနားကပ္ၿပီး ဘယ္သူလာ

“ဟဲ့” တာလဲ။ အဲဒီ အေတြ း နဲ႔ ဆတ္ခနဲ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ …
“ ဟဲ့ … နင့္ကိုေခၚတာ၊ ဘာေၾကာင္ၾကည့္ေနတာလဲ ”
“ ဟင္ ”
ကၽြန္ေတာ္ ့ဦးေႏွာက္ဟာ ခ်က္ခ်င္း အလုပ္လုပ္သြားတယ္။ တစ္ဆက္တည္းပဲ
“ဟဲ့” ပိုင္ရွင္ ကိုလည္း မွတ္မိသြားတယ္။
တစ္ခါသားက ကားတြန္းခိုင္းၿပီး ျပႆ နာတက္က
ေစတဲ့ ေကာင္မေလးေပါ့။
ယိမ္းႏြဲ႕မုိးနဆိုတဲ့ အလန္းဇယားေလး။ ခုလည္း လာ “ဟဲ့” ေနျပန္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ က ခံထားရတဲ့ေကာင္ဆိုေတာ့ ခပ္တည္တည္ပဲ ျပန္ၾကည့္လိုက္ၿပီး …
“ ေၾသာ္ … မင္းပါလား၊ မင္း ေတာ္ ေတာ္ ကြိဳ င္ရွာတယ္ေနာ္ ”
“ အေရး ေပၚမို႔လို႔ပါ ”
“ မင္းအေရး ေပၚကလည္း ငါတို႔မွာ ကားသူခိုးဆိုၿပီး ဝိုင္းသမခံရေတာ့မလို႔ ”
“ အဲေလာက္မ ျဖစ္ဘူးဆိုတာ သိလို႔ လုပ္လိုက္တာပါ။ ဟိုလူ႔ကိုလည္း
ပညာေပးခ်င္လို႔ပါ ”
“ ေၾသာ္ … အဲလိုလား၊ အဲဒီ ေကာ္လံလည္ကတုံးနဲ႔ အဆင္ေျပသြားၿပီလား ”
ကၽြန္ေတာ္ ့စကားအဆုံးမွာ သူ မ်က္ခုံးေလး အတြန္႔ခ်ိဳ း သြားတယ္။
“ ေအာင္မာ … ဘာလို႔ေျပာရမွာ လဲ။ ၾကည့္မရလို႔ လုပ္တာပါဆို ”
ရယ္လိုက္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ ကပဲ …
“ မသိဘူးေလ၊ အဲဒီ တုန္းက လည္ကတုံးေျပာတာေတာ့ မင္းက
သူ႔ေကာင္မေလးဆို ”
“ ေဝါ့ ”

ရင္ဘတ္ကိုဖိၿပီး အန္ခ်င္တဲ့ပုံစံေလး လုပ္ျပလို႔ ကၽြန္ေတာ္ လည္း
ရယ္လိုက္မိတယ္။ အဲဒီ ပုံ စံကိုသာ လည္ကတုံးႀကီးျမင္ရင္ သူ႔ကိုယ္သူ
သတ္ေသသြားမလားေတာင္ မသိဘူး။ သူကလည္း ဆက္ေျပာတယ္။
“ ငါ့အိမ္ကလူႀကီးေတြ က သူနဲ႔ သေဘာတူသလိုလို ေျပာထားတဲ့ လူပါ။
ဒါေတာင္ အတိအ က်ႀကီး မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္ ”
“ မင္းဟာကလည္း ႐ႈပ္ေနတာပဲ ”
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေတာ့ သူရယ္ျပန္တယ္။ သူ႔သြားျဖဴျဖဴေလးေတြ က
အရမ္းလွတာပဲ။ ဘာ သြားတိုက္ေဆးလဲမသိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ မဆီမဆိုင္ ေတြ
းလိုက္မိေသးတယ္။
အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ပဲ သူက …
“ အဲဒီ တုန္းက ကူညီခဲ့လို႔ နင့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဟာ။ ခု နင့္ကိုေတြ ႕ေတာ့
အဲဒါလာ ေျပာတာ ”
“ အာ့ … လာေျပာတာေပါ့ ”
ကၽြန္ေတာ္ က ေဖ့ဘုတ္မွာ ေရး တဲ့ ေလသံနဲ႔ ျပန္ေျပာလိုက္လို႔
သူရယ္ျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း ဘာစကားထပ္ေျပာရမလဲဆိုၿပီး စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာ ပဲ
သူ႔လက္ထဲက ဟန္းဖုန္းက ျမည္ လာ တယ္။ ဖုန္းမွာ ေပၚလာတဲ့နံပါတ္ကိုၾကည့္ၿပီး
သူ႔မ်က္ႏွာေလးဟာ ႐ႈပ္ပြသြားတယ္။
“ အာ … ဒီဘဲကလည္း ဆက္ျပန္ၿပီ ”
“ ဘယ္သူလဲ၊ လည္ကတုံးႀကီးပဲလား ”
သူ ေခါင္းခါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။
“ လည္ကတုံးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ … သူ႔လိုပဲ ေနာက္ တစ္ေယာက္ ေလ။
စိတ္႐ႈပ္တာ ပဲဟာ ”

ၾကည့္ရတာ ဒီေကာင္မေလးမွာ အဲဒီ လူေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
စိတ္႐ႈပ္ေနပုံရတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားေနတုန္းမွာ ပဲ သူက …
“ ဟဲ့ … ငါ့ကို ကူညီဦး။ ဒီဖုန္းကို ကိုင္ၿပီး ယိမ္းႏြဲ႕မအားဘူး။
ဘာေျပာထားေပးရမလဲလို႔ ေျပာလိုက္၊ ေရာ့ … ေရာ့ ”
ေျပာၿပီး သူ႔လက္ထဲက ျမည္ ္ေနေသးတဲ့ဖုန္းကို ထိုးေပးလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ကလည္း မသိ စိတ္က ဒီေကာင္မေလးကို ကူညီခ်င္ေနတဲ့ေကာင္ဆိုေတာ့ ဖုန္းကို လွမ္းယူၿပီး
ဖြင့္ကိုင္လိုက္တယ္။
“ ဟဲလိုေျပာပါ ”
တစ္ဖက္က ခ်က္ခ်င္း ျပန္မေျပာဘဲ အသံတုံ႔ဆိုင္းေနတယ္။ ၿပီးမွ
ဇေဝဇဝါအသံနဲ႔ …
“ ဟို ဟို … ဒီဖုန္းက ယိမ္းႏြဲ႕ဖုန္းမဟုတ္ဘူးလား ”
“ ဟုတ္တယ္ေလ၊ ယိမ္းႏြဲ႕ဖုန္း ဟုတ္တယ္။ ခု … ယိမ္းႏြဲ႕မအားဘူး။
ဘာေျပာေပးရမလဲဗ်။ ေျပာခဲ့ေလ ”
“ ဟို ဟို … ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ”
“ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ”
အဆုံးသတ္တစ္ခြန္းေျပာၿပီး ဖုန္းခ်ပစ္လိုက္တယ္။ သူ႔ကို ဖုန္းျပန္ေပးလိုက္ ရင္း
…
“ ငါေျပာတာ အိုေကတယ္မဟုတ္လား ”
“ မဆိုးပါဘူး ”
သူ႔စကားေၾကာင့္ နင္တင္တင္ ျဖစ္ရေသးတယ္။ သူ႔အေၾကာင္း စပ္စုဦးမွာ

လဲဆိုၿပီး ေတြ း လိုက္မိခ်ိန္မွာ ပဲ …
“ ဟဲ့ … ငါ့ကို ေရခဲေသတၱာထဲက SHARK တစ္ဘူးေလာက္ယူေပး စမ္းပါ။
ေရငတ္လို႔ ”
ေရခဲေသတၱာကိုေမးေငါ့ျပရင္း ေျပာလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ က
ေရခဲေသတၱာေရွ႕မွာ ရပ္ေန တာဆိုေတာ့ တစ္ဖက္ကိုလွည့္ၿပီး သူေျပာတဲ့ SHARK အခ်ိဳ
ရည္ဘူး ခ်က္ခ်င္း ရွာမေတြ ႕ဘူး။ မ နည္းျပဴး ၿပဲၾကည့္လိုက္မွ ေထာင့္မွာ တစ္ဘူးသြားေတြ
႕တယ္။ အဲဒါနဲ႔ လွမ္းယူၿပီး သူ႔ကိုေပးဖို႔ ျပန္ လွည့္လိုက္တယ္။
“ ဟဲ့ ”
ဒီတစ္ခါေရရြတ္လိုက္မိတာက ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ပဲ။ ယိမ္းႏြဲ႕မိုးဆိုတဲ့သူမဟာ
ကၽြန္ေတာ္ ့ ေရွ႕ကေန ဘယ္အခ်ိန္က ဘယ္လို ေပ်ာက္သြားမွန္း မသိဘူး။ ျမန္လိုက္တာ။
သိုင္းေလာကသား မ်ား လား မသိဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ SHARK ဘူးႀကီးကိုင္ၿပီး သက္ျပင္းပဲ ခ်လိုက္မိတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ဆုံ တာဟာ တိုက္ဆိုင္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ … ကၽြန္ေတာ္ ဆိုတဲ့ေကာင္က
ဇာတာမေကာင္းဘူးရယ္။
မထူးေတာ့ဘူးဆိုၿပီး အမွတ္တရ ျဖစ္ေအာင္ အဲဒီ SHARK ဘူးႀကီးပဲ
ကၽြန္ေတာ္ ဝယ္လာခဲ့ လိုက္ေတာ့တယ္။

*

အခန္း (၃)
စိတ္ညစ္ရသည္။ ေျပးၾကည့္မွ မိဘေလးႏွစ္ ပါးရွိပါတယ္ဆိုမွ ထိုမိဘႏွစ္
ပါးထဲက ေဖေဖ ေၾကာင့္ ယိမ္းႏြဲ႕စိတ္ညစ္ရသည္။
ေဖေဖ ဦးမိုးေအာင္က ရဲဝန္ယမ္းေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ စခန္းမွဴး ဘဝျဖင့္
အလုပ္မွ အ နားယူခဲ့၏ ။ ထိုသည္က ယိမ္းႏြဲ႕အတြက္ ျပႆ နာမရွိေခ်
က။ သူ႔ဟာသူ
ကိုယ္မေမြးခင္ကပဲ ရဲဝန္ထမ္း လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ကိုယ္ကလည္း ကန္႔ကြက္၍ မရခဲ့သည္ကိုး။
ကိုယ္သိတက္တဲ့အရြယ္ေရာက္ ခ်ိန္မွာ ေတာ့ ေဖေဖက အၿငိမ္းစားယူၿပီးခဲ့ၿပီ။
ရဲဝန္ထမ္းဘဝမွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးခဲ့ေသာ ္လည္း ေဖေဖသည္ ကိုယ့္ဟာကို
ေအးေအးေဆး ေဆး ေမေမ့လုပ္စာကို ထိုင္စားမေနေခ်။ အရြယ္ေရာက္ဘြဲ႕ရၿပီးၿပီ ျဖစ္ေသာ
ယိမ္းႏြဲ႕ကို အိမ္ေထာင္ အတင္းခ်ေပးခ်င္ေနသည္။ ၿပီးေတာ့ … ေဖေဖလည္း
ရဲဝန္ထမ္းလုပ္ခဲ့သူပီပီ ေတာ္ ႐ုံတန္႐ုံလူကို ယုံသည္မဟုတ္။ သားအဖအခ်င္းခ်င္းေတာင္
သံသယမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္တတ္သူ။
အဲဒီ မွာ ျပႆ နာကစသည္
က ။ ေဖေဖက ယိမ္းႏြဲ႕မွာ ရည္းစားသနာလည္း မရွိဟု
ၾကားသိရ သည္ႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြ အစိုးရဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ၏ သားေတာ္ မ်ား ထဲမွ
တစ္ေယာက္ ေယာက္ ႏွင့္ ေပးစားရန္ ႀကံစည္ေလေတာ့သည္။ သူ
ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လူေတြ ကလည္း လက္ရွိ မွာ အစိုးရဝန္ထမ္းလုပ္ေနသူေတြ ။
ယိမ္းႏြဲ႕အေနျဖင့္ ထိုလူေတြ ကို အစိုးရဝန္ထမ္းမို႔လို႔ ခါးခါးတူးတူး
ျငင္းေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ စိတ္ထဲမွ အလုိလို မနွစ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ ၿပီး … ေနာက္တစ္ခ်က္က
ခုလိုကိစၥမ်ိဳ း ကို ေမေမက မစီ စဥ္ဘဲ ေဖေဖကိုယ္တိုင္ ေတြ းပူကာ စီစဥ္ေနျခင္းကို ပို၍
အသည္းယားေလသည္။
ပထမဦးစြာ ေဖေဖ တင္သြင္းလာေသာ စည္ပင္မွ AE ေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ေတြ
႕ဆုံစကားေျပာ ၾကည့္သည္။ အဆင္မေျပေခ်။ သူ႔ဘာသာသူ စည္ပင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

အဆင္ေျပေသာ ္လည္း ယိမ္း ႏြဲ႕ႏွင့္ က ဘယ္လိုမွ အေစးမကပ္။
ညင္ညင္သာသာျငင္းတာကိုေတာင္ ထို AE ေဇာ္ဝင္းက ခုခ်ိန္ထိ လိုက္ကပ္ေနသည္။ အဲဒါကို
စိတ္ညစ္ရတာ တစ္မ်ိဳ း ။
AE ေဇာ္ဝင္းကို ယိမ္းႏြဲ႕ သေဘာမက်မွန္းသိေတာ့ ေဖေဖက ေနာက္
တစ္ေယာက္ ကို တင္ ဆက္လာျပန္သည္။ ဒီတစ္ခါက်ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အင္ဂ်င္နီယာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနေသာ သန္းဦးဆိုသူ။
ထိုသန္းဦးႏွင့္ လည္း ေဖေဖ့အလိုက် အလိုက္အထိုက္ ဆက္ဆံၾကည့္ပါေသးသည္။
ေနာက္ေတာ့လည္း ႏွစ္ ဝါတစ္နီျဖင့္ စိတ္ထဲက ထုတ္ပယ္လိုက္ရ၏ ။
ဆန္ခါတင္ ေနာက္ တစ္ေယာက္ ထပ္လာျပန္ေသးသည္။ ဒီတစ္ခါေတာ့
လူဝန္မႈ ႀကီးၾကပ္ ေရး မွ ေအာင္တိုးဆိုသူ။ ထိုလူကိုေတာ့ ယိမ္းႏြဲ႕မေတြ ႕ခင္ကပဲ
ျငင္းပစ္လိုက္၏ ။ အဲဒီ မွာ ပဲ ေဖေဖ ႏွင့္ ယိမ္းႏြဲ႕တို႔ စကားမ်ား ေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ မွ
မျငင္းလွ်င္ ေနာက္ထပ္ စစ္ဗိုလ္တို႔၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔မွ အရာရွိ အရာခံေတြ
စသျဖင့္ ထပ္ကာေရာက္လာဖို႔ လမ္းျမင္၍ ျဖစ္သည္။
အေခ်အတင္စကားမ်ား ၿပီးခ်ိန္မွာ ေတာ့ ေဖေဖက ရာဇသံေပးေလသည္။
“ မိယိမ္းႏြဲ႕ … နင့္ကို အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ နဲ႔ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးခ်င္တာက
အေၾကာင္းရွိ တယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းဆိုတာဟာ ေတာ္ ႐ုံတန္႐ုံနဲ႔ ဥပေဒကို မေဖာက္ဖ်က္ မက်ဴ
း လြန္ဘူး။ အဲဒါ ေၾကာင့္ … ငါက ေရြးတာ ”
ေၾသာ္ … ေဖေဖရယ္ဟု စိတ္ထဲက ညည္းၿပီး ယိမ္းႏြဲ႕ ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
“ အာ … ေဖေဖကလည္း ေဖေဖက အစိုးရဝန္ထမ္းဆိုတိုင္း ေဖေဖ့စိတ္နဲ႔
လိုက္ႏႈိင္းတာ ေလ။ ဒီေခတ္မွာ အက်င့္ပ်က္ေနတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းအခ်ိဳ ႕ ရွိေနတာလည္း
ေဖေဖ သိသားပဲ။ အဲဒီ ေတာ့ မျငင္းနဲ႔ ေဖေဖ ”
“ ရွိလည္း ေအာက္ေျခက ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ ႕ ပါကြာ ”

လူႀကီးေတြ ခိုးတာေကာ ေဖေဖမသိဘူးလားဟု ျပန္ေျပာဖို႔
စဥ္းစားလိုက္ေသးသည္။ အေျခ အေန ပိုဆိုးသြားမွာ စိုးေသာ ေၾကာင့္ အဆင္ေျပမည္
့စကားပဲ ေရြးေျပာလိုက္၏ ။
“ ေအာက္ေျခရယ္၊ အေပၚရယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေဖေဖ။ ဥပေဒကို
လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ ေနတဲ့သူေတြ အမ်ား ႀကီးပါပဲ ”
“ အဲလိုေကာင္မ်ိဳ း ငါ့ဆီေခၚလာခဲ့ပါလား။ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခား
ဘယ္လိုလုပ္သလဲ ငါကိုယ္တုိင္ စမ္းခ်င္တာ ”
ေဖေဖကလည္း မေလွ်ာ့ဆို မေလွ်ာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ယိမ္းႏြဲ႕
စဥ္းစားရေတာ့သည္။ ေဖေဖ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ လူေတြ ထဲက တစ္ေယာက္ ေယာက္ ကို
ယူမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဖေဖ့စိတ္တိုင္း က်ႏိုင္မည္ ့ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ကိုပဲ
မိမိကိုယ္တုိင္ရွာမလား။
ထိုသို႔ ေတြ းရင္း အႀကံေလးတစ္ခုက ေခါင္းထဲ လက္ခနဲ ေပၚလာသျဖင့္
ေဖေဖ့ကိုပဲ တိုက္ စစ္ျပန္ဖြင့္လိုက္သည္။
“ ေဖေဖ … ဒီအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ေဖေဖနဲ႔သမီး တက်က္က်က္ ျဖစ္ရဦးမွာ ပဲ။
ဒီေတာ့ သမီး အိမ္ေထာင္ျပဳ မယ့္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေပးအယူတစ္ခု လုပ္ခ်င္တယ္ ”
ေဖေဖ တစ္ခ်က္ေတြ ခနဲ ျဖစ္သြားၿပီးမွ ဆတ္ခနဲ ျပန္ေျပာလာေလသည္။
“ ေျပာၾကည့္ေလ … ဘယ္လို အေပးအယူမ်ိဳ း လဲဆိုတာ ”
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