အခန်း (၁)

"ဦးေရ … ဦး …"
"ဟိုေရှက … ဦး …"
"ခဏေလးေနပါဦးဗျ …"
"ဟင် …"
ဦးြမတ်အိေထွန်းတစ်ေယာက် … ေခသံေကာင့် ေနာက်ကို ြပန်လှ
ည့်ကည့်လိုက်ရင်း … လှမ်းလက်စ ေြခလှမ်းေတွကိုပါ တုံခနဲ ရပ်ပစ်လို
က်ရသည် ။
ကည့်လိုက်ေတာ့လည်း …
မိမိေနာက်ကို

ေြပးလိုက်လာတာ

…

သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်

အသားြဖြဖ လူတစ်ေယာက် … ဒီေနရာ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ … ဒီလို မျ
က်ှာမျိးေလးကို မြမင်ဖူးတာနဲ … မျက်ေတာင်ေတွ ေကာ့ပျံတက်သွား
ေအာင်ပဲ … ထိုပုဂိလ်ေလးကို … ဦးြမတ်အိေထွန်း ... ကည့်မိသည် ။
‘ဘာလဲကွ ... ေဟ့ေကာင် ... မင်းေခလိုက်တာ ... ငါ့ကိုလား’
"ဟာ ... ဟုတ်တယ်ေလ ... ဦးရ ... ကန်ေတာ် ကန်ေတာ် ... ဦးကို ...
ေမးစရာရှိလို ေခလိုက်တာ"
"ေမးစရာ … ဟုတ်လား"

ဘာလဲ … ဒီေကာင်ေလး …
လူကိုများ … ေမးစရာရှိလို ေခလိုက်တာတဲ့ …
ဘာေမးစရာလဲ … ဒီမှာ ေတာင် … အလုပ်ဝင်တာ ေနာက်ကျေနလို
… မနည်းသုတ်ေြခတင် လာရတာ …
စပ်စပ်စုစု အားအားလျားလျား … ဒီလမ်းမ ပလက်ေဖာင်းေပမှာ …
အေမးအေြဖ လုပ်ေနစရာလား … ဦးြမတ်အိေထွန်း စိတ်နည်းနည်း
တိုသွားေပမယ့် ... ေကာင်ေလးမျက်ှာေလး ရှင်းရှင်းသန်သန်ေလးမို ...
စိတ်ကို တမင်ေလာ့ချပစ်ကာ ...
"ကဲ … မင်း ဘာေမးမှာ လဲ … ေမးစမ်း"
မျက်ေတာင်မခတ်ဘဲ … စိုက်ကည့်ေနလိုက်မိ၏။
"ဟို … ဟိုေလ … ဦး … ကန်ေတာ် … ကန်ေတာ် ဒီနားကေန … ဖို
င်တွဲကီးေတွ ကိုင်ကိုင်ပီး … ဦး မနက်တိုင်းြဖတ်ေလာက်သွားတာေတွ
လို … ဦးကို … စိတ်ဝင်စားေနတာ … ပီးေတာ့လည်း … အြပာေရာင်
သွပ်ြပားကီးေတွ ကာထားတဲ့ ြခံဝင်းကီးထဲကို … ဦး အမဲဝင်သွားလို …
အဲဒါ … အဲဒါ … ဒီနားက လူေတွကို … ကန်ေတာ်ေမးကည့်တာ … မ
ဟာစကဝဠာကုမဏီကီး ကေန … ဒီြခံဝင်းအကျယ်ကီးထဲမှာ … Supe
r Market ကီးတစ်ခုကို … ေြခာက်လနဲ အပီး ေဆာက်ေနတာဆို …"
"ဟာ … အဲဒါ … ဟုတ်တယ်ေလ … ဘာြဖစ်လို လဲ"
"ဦးက … မန်ေနဂျာလား …"
"ေဟ …"
ဦးြမတ်အိေထွန်းတစ်ေယာက်

...

ေကာင်ေလးေမးတာကို

ဘယ်လိုြပန်ေြဖရမှန်း မသိေအာင် ြဖစ်သွားသည် ။ ေသချာတာက ဦးြမ
တ်အိေထွန်းသည် ... ဒီ ... Construction လုပ်ငန်းခွင်ကီးထဲမှာ ... အ
လုပ်သမား ကီးကပ်ေရးမှး တာဝန်ခံကီးတစ်ေယာက် ဒီထက် ရှင်း
ေအာင်ေြပာရရင် ... အလုပ်သမားေခါင်း ...
"ေန ... ေနပါဦး ... မင်းက ... ဘာကိုသိချင်လို ငါ့ကိုလာေမးေနတာ
လဲ ..."
"ဦးက ... မန်ေနဂျာဆိုရင် ... ဦးအလုပ်ထဲမှာ ... ကန်ေတာ့်ကို ခိုင်းချ
င်တာခိုင်းပါ ... အလုပ် ကမ်းပဲြဖစ်ြဖစ် ... အလုပ်ေချာပဲြဖစ်ြဖစ် ... ဦး
ဘာခိုင်းခိုင်း ... ကန်ေတာ် လုပ်ေပးိုင်တယ် ... အဲဒါ ... အဲဒါ ... ကန်
ေတာ့်မှာ ... ေနစရာေရာ စားစရာပါမရှိလို လမ်းေပမှာ ေလာက်သွားပီး
... လမ်းေပ မှာ ပဲ ... ေလာက်အိပ်ေနရတာ"
"ဟာ ... ေဟ့ေကာင် ... ကည့်စမ်း ... မင်းပုံစံေလးနဲ "
ေကာင်ေလးက ... ဒီလိုေြပာလိုက်ေတာ့ ဦးြမတ်အိေထွန်း မယုံိုင်
သလို ြဖစ်သွားပီး ... မျက်ေတာင်ပင့်ကည့်ကာ ... အသက်ရှပါ မှားသွား
သည် ။ ဒီလို ... သန်ြပန်တည်တင်းလို ေနတဲ့ ... မျက်ှာထားပိုင်ရှင်
ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်က ... ေနစရာ စားစရာမရှိလို ... လမ်းေပမှာ
ေလာက် သွားေနရသတဲ့ လား ...
"မင်း ... မင်း ... ငါ့ကို လာမေနာက်နဲ ေနာ်"
ဦးြမတ်အိေထွန်း ... မျက်ှာထားတည်တည် အသံမာမာနဲ ပဲ ...
ေရကိုင်းပါဝါမျက်မှန်ကို ... ြပန်ပင့်တင်ကာ ... ေကာင်ေလးကို ေြပာမိသ
ည် ။ ဒီမှာ အလုပ်လည်း ပ် ... စိတ်လည်း ပ်ေနပါတယ် ဆိုမှ ... ဒီ
ေကာင်ေလးက ... ေနာက်ကေြပးလိုက် လာပီး ... ဦးေှာက်လာစားေန
တာ ...

"ကန်ေတာ် ... ကန်ေတာ် ... ဦးကို ... ေနာက်ေနတာ မဟုတ်ပါဘူး
ဦးရ ... ကန်ေတာ် လမ်းေပမှာ တကယ်ဒုကေရာက်ေနလို ... ဦးကို ...
အားကိုးတကီးနဲ အလုပ်လာေတာင်းတာ ... ကူညီပါေနာ်ဦး"
"ဒီမှာ ... ေဟ့ေကာင် ..."
"ဗျာ … ဦး …"
"ငါတို တစ်ေနတစ်ေန လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ေတွကို … မင်းက ဘာအလု
ပ်ေတွလို ထင်ေနလို လဲ … လူအင်အား … စက်ယရားကီးေတွအားနဲ
… နဖူးကေခး ေြမကျေအာင် လုပ်ေနရတဲ့ အလုပ်ေတွ ကွ … နားလည်
လား … ကျဲကျဲေတာက်ပူေနတဲ့ ေနေရာင်ေအာက်မှာ … တစ်ေနကုန် အ
သားေတွ ြပာှမ်းေနေအာင် အလုပ်လုပ်ရတာ … မင်းပုံစံေလးနဲ လာလု
ပ်လို ကေတာ့ … တစ်ရက်ထဲနဲ မင်း နားကားသွားမယ် … ေဟ့ေကာင်
… အဲဒါ မင်းနားလည်လား ဒိုး … ဒိုး … တြခားေနရာကိုပဲ … မင်း ဒိုး
…"
ေြပာပီးတာနဲ … စိတ်မရှည်ိုင်ေတာ့သလို … နဂိုဦးတည်ရာဘက်
ကိုပဲ ဦးြမတ်အိေထွန်း မျက်ှာလှည့်ပစ်သည် ။
"ဟာ ... ဦး ... ကန်ေတာ့်ကို ... ရက်ရက်စက်စက် မထားခဲ့ပါနဲ ဗျာ ...
"
ကည့်စမ်း ... ဒီေကာင် ...
ဆက်မေြပာချင်ေတာ့လို ... လှည့်ထွက်ခဲ့တာလည်း မရ။
ေနာက်ကေန ... ေြပးလိုက် လာပီး ... ေရှကေနေတာင် ပိတ်ကာ ရပ်
ပစ်တာ ... ပီးေတာ့လည်း ... မိုးထိုးေနတဲ့ အရပ်ြမင့်ြမင့်ကီးနဲ ... လက်ှ
စ်ဖက်ကို ေတာင်ပံြဖန်သလို ဆန်တန်းလျက်။

"ကူညီပါ ဦးရာ ... ကန်ေတာ့်ကို သနားပါဗျာ"
"မင်း ... မင်း ..."
ဒီေကာင် ... ဘယ်လိုေကာင်လဲဟင် ...
အခုမှ

...

ေသေသချာချာ

ထပ်ပီးြမင်လိုက်တာက

...

ဒီေကာင့်ပခုံးေပကိုေတာင် ေကျာ်ပီး ... ကျချင်ေနတဲ့ ဆံပင်ေတွ
ဒါကို ... ေရာ်ဘာကွင်းကေလးနဲ ... ေခါင်းေနာက်မှာ ... တစ်ချက်ထဲ
စုသိမ်းပီးေတာ့ ... ချည် ထားတာ ...
ဘာလဲဟင် ... ဒီေကာင်ဂျစ်ပစီလား ...
လမ်းေပမှာ ေလာက်သွားေနတဲ့ ... ကေလကေချလူမိုက်လား ...
မျက်ှာေလးက ုေပမယ့် ... အသက်ကေတာ့ ... ှစ်ဆယ့်ငါး ေကျာ်
ေကျာ်ေလာက်ေတာ့ ရှိမည်။ ေသချာေနတာက ... တည်တင်းရန်းလက်
ေနတဲ့ ဒီေကာင်ေလးရဲ မျက်ဝန်းေတွ ... တုံးဆိုတိုက် ကျားဆိုကိုက်
ေတာ့မယ် ... အသွင်သဏာန် လပ်ရှားမေတွ ...
ဒါကိုေတာ့

...

ေနာက်တစ်ကိမ်ထပ်အကည့်မှာ ...

ဦးြမတ်အိေထွန်း ... အကဲခတ်မိ သွားသည် ။
"ကန်ေတာ် ... ကန်ေတာ် ... ဦးကိုမလိမ်ရဲပါဘူး ... ကန်ေတာ် တက
ယ်ဒုကေရာက်ေနလို ... ဦးဆီကအကူအညီကို ကန်ေတာ် ေတာင်းေန
တာပါ ... ဦးခိုင်းရင် ... ဘိလပ်ေြမအိတ်လည်း ကန်ေတာ်ထမ်းမယ် ...
ေကျာက်စရစ်ပုံးလည်း ကန်ေတာ် မမယ် ... ဦးေပးချင်သေလာက်ပဲေပး
... အိပ်စရာနဲ စားစရာရရင် ေတာ်ပီဗျာ ... ေနာ်ဦး"
ြပဿနာပဲ ...

ေနာက်မှ ... တစ်ခုစဉ်းစားမိသွား၏။
ေကျာ်ထက်တို ပန်းရန်အဖွဲမှာ ... အကမ်းသမားတစ်ေယာက် လိုေန
တာ ... အားလုံး တစ်ဖွဲကို ငါးေယာက်ဝင်ေနေပမယ့် ... ေကျာ်ထက်တို
အဖွဲက ... ေလးေယာက်ပဲြဖစ်ေနတာေလ ... ဒီေကာင့်ကိုေခသွားရင် ...
အဆင်ေြပမလားဘဲ ... ဒီ ... ဒီေကာင်ကလည်း ထမ်းိုင်ပိုးိုင်တယ်ဆို
ေတာ့ ...
"ေဟ့ေကာင် … မင်း … တကယ်လုပ်မှာ ေနာ် …"
"ဟာ … ဦးခိုးရင် ကန်ေတာ်လုပ်မယ်လို ေြပာပီးပီေလ"
"ငါ … မင်းမျက်ှာေလးကို … ေသေသချာချာ ကည့်ပီးေတာ့မှ …
ဆုံးြဖတ်လိုက်တာ … အလုပ်ထဲမှာ … ြပဿနာရှာဖို ေတာ့ … မင်း မစ
ဉ်းစားနဲ …"
"မရှာပါဘူးဦးရာ … ကဲ … ေပး … ေပး … ဦးလက်ထဲက စာရွက်ဖို
င်တွဲေတွ ကန်ေတာ့်ကို ေပး … ဒါေတွကိုကိုင်ပီး ဦးေနာက်ကို … ကန်
ေတာ်လိုက်မယ်"
"ဟာ … ေဟ့ေကာင် … မင်း ေဘာင်းဘီေနာက်အိတ်ထဲက ဘာလဲ
ကွ … ကည့်စမ်း"
"ဟွန်း … ပန်းေလးတစ်ပွင့်ပါဗျ"
"ပန်း … ဟုတ်လား … ဟား … ဟာ … ထမင်းငတ်ပီး လမ်းေပ
ေလာက်သွားေနတာ ေတာင် … ကဗျာဆန်ဆန်ေလးနဲ မင်းက … စိတ်
ကူးယဉ်ချင် ေနေသးတယ် ... ငါတို အလုပ်က … လက်ေတွဆန်တဲ့ အ
လုပ်ကွ … နားလည်လား … ဒီလို … ပန်းေလးတစ်ပွင့်ကို … ေဘာင်းဘီ
ေနာက် အိတ်ထဲ ... ထိုးထည့်ထားတဲ့ ေကာင်ကို … ေခလာတယ်ဆိုပီး

… အလုပ်သမားေတွက … ဝိုင်းဟားရင် … မင်း အရှက်ကွဲမှာ …
ေသချာတယ် … ေဟ့ေကာင် အဲဒီပန်းကို … လမ်းေပမှာ ပဲ လင့်ပစ်
ထားခဲ့"
"မလုပ်ပါနဲ ဦးရာ …"
"ဘာ … ဘာေြပာတယ် …"
ဦးြမတ်အိေထွန်း ... ဒီေကာင့်ကိုကည့်ကာ မျက်ေတာင်ေတွပင့်က
ပ်လျက် ... ဟွန်ခနဲှတ် ခမ်းေလးမဲ့ကာ ... ြပံးသွားတာေလးကလည်း ပ
ေဟဠိဆန်ေနသလို ...
ကည့်ပါဦး ...
ဒီေကာင့်ေဘာင်းဘီ ေနာက်အိေလးထဲမှာ … ိုးတံရှည်ရှည်ေလးနဲ
အဝါေရာင်ပန်းေလးတစ် ပွင့် …
ဒါကိုေတာင် … ဒီေကာင်က … ထုတ်ယူကာ … ှတ်ခမ်းေလးမှာ
… ကပ်ပီး … တြမတ်တိုး နမ်းြပလိုက်ေသး၏။
"ဒီ … ဒီပန်းေလးက … ကန်ေတာ့်ဘဝရဲ အဆုံးမဲ့ ေမာ်လင့်ချက် ပ
န်းကေလးပါ … ဒီပန်းေလးေကာင့် … ကန်ေတာ့်ဘဝ ရှင်သန်ေနရတ
ယ်ဆိုရင် ဦးယုံမလား …"
"ေဟ …"
ကည့်စမ်း … လမ်းေပမှာ ေလာက်သွားေနတဲ့ ဂျစ်ပစီေကာင်ေြပာ
ေနတာက … ထူးထူး ဆန်းဆန်း … ဒီပန်းေလးေကာင့် ကန်ေတာ့်ဘဝ
ရှင်သန်ေနရတယ်ဆိုရင် … ဦးယုံမလားတဲ့ …
အရစ်ရှည်ေနမှာ စိုးလို … ဘာမှ ဆက်မေြပာေတာ့ဘဲ … ကုမဏီအု

ပ်ချပ်ေရးုံး အေဆာက်အဦဘက်ကို … ခပ်သွက်သွက် ေလာက် လာပီး
ေတာ့မှ … လမ်းတစ်ဝက်ေရာက်မှ … သတိရကာ …
"ဟာ … ေဟ့ေကာင် … အခုမှ သတိရတယ် … မင်း နာမည်
ငါ့ကိုေြပာစမ်း …"
"ဟွန်း …"
ှတ်ခမ်းေလးမဲ့ကာ … ေမးေတာ့မှ ေကာင်ေလးက ေြဖသည် ။
"ကန်ေတာ့်နာမည် … တိုက်စစ်မှး …"
"ဘာ … ဘာေြပာတယ် …"
ဦးြမတ်အိေထွန်း မျက်ေတာင်ေတွ ပင့်တက်သွားတာ ေအာက်ကို
ေတာင် ေတာ်ေတာ်နဲ ြပန် မကျ။

***

