"You Are My Cancer"
Description "ှလုံးသားမှ သည်
ကိုယ်စိတ်ခာအစုံကို
ကိုင်လပ်ခဲ့တဲ့ ချစ်ြခင်းနဲ သူဟာ
ကန်ေတာ့်အတွက် ကင်ဆာတစ်ခုလို
တေြမ့ေြမ့လိက်စား အြမစ်တွယ်လို "

အခန်း ၁။
ဖိနပ်ေကာင့်ဆုံသည့် ဖူးစာ

ေနမေဟာ်က ဦးထုပ် ေဆာင်းလိုက်ပီးေနာက် dashboardေပက ပါ
ဆယ်ဘူးကို ယူရင်း ကားေပမှ ဆင်းလိုက်သည် ။ ထိုေနာက် သူဦးတည်
ကာ ေလာက်လှမ်း သွားသည် က မင်းြမတ်ပိုင် ကုမဏီဆီသို ြဖစ်သည် ။
ေသချာတာကေတာ့ သူှတ်ခမ်းထက်၌ ြပံးြခင်းလား၊ မဲ့ြခင်းလား
မသဲကွဲသည့် ေဖာ်ြပချက်ေလး တစ်ခု ရှိေနေပလိမ့်မည်။ ပါဆယ်ဘူးကို

ပိုပီးေနာက် ကားထဲ၌ ြပန်ထိုင်ေနလိုက်ပီး ခဏအကာမှာ ေတာ့ car p
arking ထဲသို ကားေလးတစ်စီး ဝင် လာေလသည် ။
ကားရပ်သွားပီးေနာက် အနက်ေရာင် အေနာက်တိုင်းဝတ်စုံြဖင့် လူ
ငယ်တစ်ေယာက် ဆင်း လာပီး ဝန်ထမ်းများက ဦးတ်ကာ ှတ်ဆက်
သည် ကို အလိုက်သင့် ြပံးြပကာ ကုမဏီထဲသို ဝင်သွားေလသည် ။ ေန
မေဟာ်လည်း ြပံးလိုက်ပီး အေတာ်ေလးကာေတာ့ ဖုန်းကို ယူလိုက်
သည် ။
ထိုအခါ သူလက်ေချာင်း ေလးများက phone contact ဆိုသည့် app
ေလးကို အလိုလို ှိပ်မိပီးသား ြဖစ်ေနေလပီ။ ထိုေနာက်မှာ ေတာ့ ေခ
ဆိုလိုက်သည့် contact nameေလးက baby ...

ဘုန်းြမတ်ပိုင်က ကားေပမှ ဆင်းလာရင်း သူကိုှတ်ဆက်သည့် ဝန်
ထမ်းအချိကို ြပန်လည်ြပံးြပကာ companyထဲသို ဆက်ပီး ဝင်လာ
လိုက်သည် ။ သူကို ေတွေတွချင်းမှာ ပဲ အတွင်းေရးမှးမေလးက
ပါဆယ်ထုပ် တစ်ခုှင့် အတူ အနားကို ေလာက် လာေလသည် ။
"မဂလာပါဆရာ"
"မဂလာပါ သာ"
"ဆရာ့အမည်နဲ ပါဆယ်ထုပ် တစ်ခု ေရာက်လာတယ် ဆရာ ဒီမှာ ပါ
"
"Ok, thank you ပါ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင်က သူရဲ အတွင်းေရးမှးြဖစ်သူ သာ့ထံမှ ပါဆယ်ဗူး
ကို ယူပီးေနာက် ုံးခန်းထဲ ဝင်လာလိုက်သည် ။ ပါဆယ်ဘူးကို စားပွဲ

ေပ တင်လိုက်ပီးေနာက် ဝတ်ထားသည့် coatကိုလည်း ခတ်ပီး coat ro
ckတွင် ချိတ်လိုက်သည် ။
ထိုေနာက် ခုံမှာ ထိုင်လိုက်ရင်း တင်ထားသည့် ပါဆယ်ဘူးကို ယူလို
က်ပီး အလှ ထုပ်ထားသည် များကို ဖယ်လိုက်သည် ။ ထိုအခါ ြမင်လိုက်
ရသည် က ေမွးေနကိတ်ဘူးှင့် စာတစ်ေစာင်မို ုတ်တရက်ေတာ့ အံ့သ
သွားရသည် ။
အရင်ဦးစွာ စာကို ဖတ်ကည့်လိုက်ေတာ့ "happy birthday ပါ baby
" ဟူ၍ ေရးသားထားပီး စာပိုသူအမည် ေနရာမှာ ေတာ့ NMHဟု အတို
ေကာက် ေရးထားေလသည် ။ ထိုအခါမှ ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် သ
တိရေတာ့သည် ။
birthday ... ဟုတ်သား၊ ဒီေနငါ့ေမွးေနပဲ။ ဒါေကာင့် ညီမေလးက
ဘာေနလဲ ေမးတာကိုး၊ ငါ့စိတ်ေတွ အဲဒီေလာက်ေတာင် ေလေနခဲ့တာ
လား။ ကိုယ့်ေမွးေန ကိုယ်ေတာင် မမှတ်မိခဲ့ဘူး ...
ကိုကို ... အခုအချိန်ထိ ခင်ဗျား ကန်ေတာ့်ကို ြပစားိုင်တုန်းပါပဲ။
ကန်ေတာ့် ေမွးေနကို မှတ်မိေနတဲ့ အတွက်ေတာ့ ဝမ်းသာမိပါရဲ ။ ကိတ်
ပိုလိုက်တာလဲ NMHဆိုတဲ့ အတွက် ကိုကိုပဲ မဟုတ်လား။
ေနိုင်လိုက်တာဗျာ

...

အင်းေလ ကန်ေတာ့်ကို ထားသွားခဲ့တာ

ေတာင် ကာခဲ့ပီပဲ။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ အခုထိ ချစ်ေနဆဲပါ။ လွမ်း
လည်း လွမ်းေနဆဲပါ။ ကိုကိုကေတာ့ ကန်ေတာ့်ကို မုန်းေနဆဲပဲေပါ့ေနာ်
။
ဘုန်းြမတ်ပိုင်၏ ပျံလွင့်ေနေသာ အေတွးများက ုတ်တရက် ြမည်
လာေသာ ဖုန်းသံေကာင့် ြပန်လည် စုစည်းသွားရသည် ။ ေခသူအမည်
ကည့်လိုက်ေတာ့ "ကန်ေတာ့် ကိုက"ို ြဖစ်ေနတာမို ုတ်တရက် အံ့သ

သွားမိပီး ဖုန်းကို ကိုင်လိုက်သည့် သူလက်တစ်စုံက မသိမသာ တုန်
သွားရေလသည် ။
ထိုအတူ သူရင်ထဲမှာ လည်း ပိုးေကာင်ေလးများ ေြဗာင်းဆန်ေန
သလိုလို ခံစားရသည် ။ ဖုန်းရဲ အစိမ်းမှတ် ေလးဘက်ကို လက်ေချာင်း
ေလးေတွက ဆွဲလိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့ အချိန်အေတာ်ကာ လွမ်းေနခဲ့ရ
သည့် အသံေလးကို ကားလိုက်ရေလသည် ။
"hello ဘုန်းြမတ်ပိုင"်
"ကိုကိုလားဟင်"
သူကိုကိုမှန်း သိေနေပမယ့်လည်း သူမယုံရဲစွာ ထပ်ေမးမိသည် ။
"ဟုတ်တယ် ငါပဲ"
"ကိုကို ကန်ေတာ့်ဆီ phoneဆက်တယ်၊ ကိုကို ကန်ေတာ့်ကို မမုန်း
ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ်၊ ကန်ေတာ်ေလ ကိုကိုကို အရမ်းလွမ်းေနတာ။ ကိတ်
ကလည်း ကိုကို ပိုလိုက်တာ မဟုတ်လားဟင်၊ ကန်ေတာ်ေတာင် ေမွးေန
ကို ေမ့ေနတာ ကိုကိုက သတိရတယ်ေနာ်"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် စိတ်ေတွ အရမ်းလပ်ရှားေနသည် မို
ေမးခွန်းေတွ တစ်ခွန်းပီး တစ်ခွန်း ဆက်တိုက် ေမးေနမိသည် ။
"ဟိုး

... stop ရပ်ပါဦး ဘုန်းြမတ်ပိုင်ရဲ ေမာေနပါ့မယ်။ ဒါနဲ ငါ့

အမုန်းေတွေကဖို ဘာလုပ်ရ လုပ်ရလို မင်းေြပာခဲ့ ဖူးတယ်ေနာ်၊ ေအး
အခုအချိန်တန်ပီ"
"ဟင် တစ် ... တစ်ကယ်လား ကိုကို ကန်ေတာ် ဘာလုပ်ေပးရမလဲ
"

"ေကာင်းပီေလ၊ ဒါဆို မင်းအသက်နဲ ငါ့အသက် ေရွးရမယ်ဆို မင်း
ဘာကို ေရွးမလဲ"
"ဘယ်လို ကိုကို တစ်ခုကိုပဲ ေရွးချယ်ရမှာ လား "
"အင်း"
"ေကာင်းပီေလ ကန်ေတာ် ေရွးရမယ် ဆိုရင်ေတာ့

... ."

"ေနဦး ဘုန်းြမတ်ပိုင် မင်းဆက်ေြပာဖို မလိုဘူး၊ ငါေြပာတာ နား
ေထာင်၊ မင်းမှာ ေရွးချယ်ခွင့် မိနစ်၂၀ ရှိတယ်။ ဘာလုပ်ရမှာ လဲဆိုေတာ့
ခု မင်းဆီေရာက်ေနတဲ့ ကိတ်မုန်ထဲမှာ ချိန်ကိုက်ဗုံး တစ်လုံး ထည့်ထား
တယ်"
"ဟင် ဘာ ... ဘာေြပာလိုက်တယ် ကိုကို"
ဘုန်းြမတ်ပိုင်၏ ဆက်ေြပာမည့် ဆဲဆဲမှာ ပင် ြဖတ်ေြပာ ခံလိုက်ရ
ြခင်းေကာင့် ရပ်တန်သွားခဲ့ေသာ စကားသံတို သည် ထိတ်လန်စွာြဖင့်
ြပန်လည် ထွက်ေပလာရသည် ။
"အိုး ဟိုး ... လန်မသွားပါနဲ ဆုံးေအာင် နားေထာင်ပါဦး၊ ေပါက်ကွဲ
အားကေတာ့ သိပ်မြပင်းပါဘူး။ မင်းအေဖ တည်ေထာင်ခဲ့တဲ့ "မင်းြမတ်
ပိုင်" ဆိုတဲ့ ကုမဏီကီး ြပာကျသွားုံပါ ဟင်းဟင်း ... "
"ေသာ် ... တစ်ချိန်က သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုက ကန်ေတာ့်ကို
အဲဒီေလာက်ေတာင် မုန်းေနပီကိုး"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် မျက်ရည်ေတွ ဝဲလာရင်း နာကျင်စွာနဲ
ေရရွတ်လိုက်မိသည် ။
"ေသာ် ဒါနဲ ငါ့ေဘးမှာ လည်း ေသနတ်တစ်လက် ရှိတယ်ကွ၊ မင်း

ကို ငါေြပာဖူးသားပဲ။ ေလာကကီးမှာ မင်းနဲ ငါ တစ်ေယာက်ေတာ့ မရှိမှ
ြဖစ်မယ်လို ။ အဲဒီအဓိပာယ်ကို မင်းနားလည်မှာ ပါ မင်းသာ အချိန်မေစ့
ခင် ကိတ်ကိုအေဝးကို လင့်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုရင်ေပါ့၊ အဲဒီေသနတ်ဟာ
ငါ့အတွက် ြဖစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဟင်းဟင်း… ကဲ စပီေနာ် မိနစ်၂၀ ...
အချိန်ရမယ်"
"hello hello ကိုကို ... ဟာ ဖုန်းချသွားပီ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် ေရရွတ်ရင်း နာရီကို ကည့်လိုက်ေတာ့ ၈နာရီှင့် ၁၀
မိနစ်ရှိေနပီ။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကုမဏီထဲမှာ ဝန်ထမ်းေတွက အများကီး
။ သူအမုန်းေကွးေကဖို သူတို အသက်ေတွကို စေတးလိုက်ရမှာ လား။
ဟင့်အင်း မြဖစ်သင့်ဘူး။
သူကေရာ

သူကိုယ်သူ

သတ်ေသပါ့မလား။

ဟုတ်တယ်၊

သူ

အေကာင်း ငါအသိဆုံးပဲ။ သူက ေြပာတဲ့ အတိုင်း လုပ်တတ်တယ်။ ငါသူ
ကိုလည်း ထပ်အဆုံးံး မခံိုင်ဘူး။ ငါ ... ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ေဆာက်တည်ရာမရ ြဖစ်ေနရင်းမှ နာရီ
ကို ြပန်ကည့်လိုက်ေတာ့ ၅မိနစ် ကုန်သွားပီမို ၁၅မိနစ်သာ ကျန်ေတာ့
တယ်။
ငါဆုံးြဖတ်မှ

ြဖစ်ေတာ့မယ်။

Daddy

တည်ေထာင်ခဲ့တဲ့

ဒီcompanyကို အဆုံးံး ခံလိုက်ရေတာ့မှာ လား။
ေနာက်ဆုံးမှာ ေတာ့ သူဆုံးြဖတ်ချက် ချလိုက်ိုင်သည် ။ ုံးခန်းထဲမှ
အြမန်ေြပးထွက်ကာ fire alarmခလုတ်ကို ှိပ်လိုက်ရင်း ေအာ်လိုက်
သည် က ...
"ဝန်ထမ်းေတွအားလုံး ထွက်သွားကပါ ြမန်ြမန် ြမန်ြမန်ေလး ... "

"ဘာြဖစ်လို လဲ ဆရာ"
"ြပန်ေမးမေနနဲ သာ၊ ဝန်ထမ်းေတွ အကုန်ေခသွားချည် တစ်ေယာ
က်မကျန် ေခသွားေနာ်၊ ချက်ချင်း အခုချက်ချင်း ... "
"ဟုတ် ... ဟုတ်ကဲ့ဆရာ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင်က အတွင်းေရးမှး ြဖစ်သူကို န်ကားပီးေနာက် ုံးခ
န်းထဲ ြပန်ဝင်လာလိုက်သည် ။ ဖွင့်ထားေသာ air-conေကာင့် အခန်းထဲ
မှာ ေအးေနေသာ်လည်း ပူေလာင်ေနေသာ သူှလုံးသားကိုေတာ့ မငိမ်း
ေအးေစိုင်ပါ။
ကိုကို အတွက်ဆို ကန်ေတာ့် အသက်ေတာင် ေပးိုင်တယ်ဆိုရင် ကို
ကို ယုံတယ် မဟုတ်လား။
သူေတွးေနစဉ်မှာ ပင် ဖုန်းြပန်ဝင်လာတာေကာင့် ကည့်လိုက်ေတာ့
သူကိုကိုပင် ြဖစ်သည် ။
"hello ကိုက"ို
"မင်းေတာ်တယ် ဘုန်းြမတ်ပိုင်၊ ငါ့အသက်ကို ကယ်လိုက်တာပဲ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ေနမေဟာ်၏ ခနဲ တဲ့ တဲ့ ေြပာစကား
များ ကားရချိန်တွင် ဝမ်းနည်းသွားမိေသာ်လည်း ေလသံမာမာှင့်ပင် ြပ
န်ေြပာလိုက်သည် ။
"အပိုေတွ ေြပာမေနပါနဲ ကိုကို။ ကန်ေတာ် ဒီလမ်းကို ေရွးချယ်မယ်
ဆိုတာ သိေနတာပဲ၊ ေကျနပ်တယ် မဟုတ်လား"
"ေအး ေကျနပ်တယ်၊ ၉နာရီ ၉မိနစ်ရှိေနပီေနာ်။ ေသာ် ဒါနဲ မေသ
ခင် ကိုကိုလို ေခတဲ့ အသံေလးက နားထဲမှာ ေတာ်ေတာ်ေလး ချိတယ်

ကွာ"
"ကိုကို ေကျနပ်တယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ် ေသေပးရတာ တန်ပါတယ်"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ဖုန်းကို စားပွဲေပမှာ ြပန်တင် ထားလိုက်
ပီးေနာက် မျက်ဝန်းတို ကို မှ ိ တ်ချလိုက်သည် ။ သူတစ်ကိုယ်လုံး ေခး
ေတွက စိုရဲလို ။
သိုေသာ်လည်း အေရးစိုက်မေနိုင်ဘဲ တိုင်ကပ်နာရီမှ စကန်တံ၏ ချ
ပ်ချပ်သံကိုသာ နားေထာင် ေနလိုက်ေတာ့သည် ။ ဒါဟာ ဘုန်းြမတ်ပိုင်
ဆိုသည့် သူဘဝရဲ ေနာက်ဆုံး အချိန်ေလးေပမို။
ခွင့်လတ်ပါ ညီမေလး၊ ကိုကိုကို ခွင့်လတ်ပါ။ ကိုကိုမရှိေပမယ့် ဆက်
ရှင်သန်ေပးပါ။ ကီးစုနဲ ဒယ်ဒီလည်း ခွင့်လတ်ပါ။ မိသားစုထက် သူကို
ေရွးချယ်ခဲ့တာမို ေနာက်ဘဝမှ ပဲ ေကျးဇူး ဆပ်ပါရေစေတာ့ရယ်လို စိတ်
ထဲမှ ေတာင်းပန်လိုက်သည် ။
"ဒီေလာက်ဆိုရင် ကိုကို ေကျနပ်တယ် မဟုတ်လားဟင်"
စကားသံေလး တစ်ခွန်းက တိုးညင်းစွာ ထွက်ေပ လာပီးေနာက်
ဝုန်းခနဲ ေပါက်ကွဲသံှင့်အတူ မျက်ရည်တစ်စက်က လွင့်ခနဲ ေကွကျ
သွားေလေတာ့သည် ။

လွန်ခဲ့ေသာ ၂ှစ်ခန်က ...
မိုးကုန်ခါနီး ေဆာင်းဦး မေရာက်တေရာက်မို ရာသီဥတုက စိမ့်ကာ
ေအးချင်ေနသေယာင်ေယာင်။ သိုေသာ် ေနမင်းကီးက ေနေရာင်ြခည်ုု
ကို အိပ်ခန်းရဲ မှန်ြပတင်းကိုြဖတ်ပီး ယူေဆာင်လာတာေကာင့် သိပ်
ေတာ့မေအးလှ။

အခန်း ြပတင်းေပါက်တို ကို ဖွင့်လိုက်ေတာ့ ေလုေအးက သူကို
တိုးေဝှပီး အခန်းထဲသို အတင်းပင် ဝင်ေရာက် လာေလသည် ။ ထိုစဉ်မှာ
ပဲ တံခါးေခါက်သံှင့်အတူ မနက်တိုင်း ကားရတတ်သည့် ညီမြဖစ်သူ
ှင်းြမတ်ပိုင်၏ အသံေလးကို ဘုန်းြမတ်ပိုင် ကားလိုက်ရသည် ။
"ကိုကိုေရ ိုးပီလား"
"ိုးပီညီမေလး ကိုကို ေရချိးလိုက်ဦးမယ်ေနာ်"
"ဟုတ် ကိုကို၊ ထမင်းစားခန်းထဲကပဲ ေစာင့်ေနမယ် ြမန်ြမန်ချိးေနာ်"
"ေအးပါ ညီမေလးရဲ ြမန်ြမန်ချိးမှာ ပါ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ညီမြဖစ်သူကို ြပန်ေြဖရင်း တဘက်တစ်
ထည်ယူကာ ေရချိးခန်းထဲ ဝင်လာလိုက်သည် ။ မိနစ်ပိုင်းသာြခားကာ
ေမွးေသာ်လည်း သူတို ေမာင်ှမှစ်ဦးမှာ သူသာ အစ်ကိုကီး အဖအရာ။
မိခင်ဆိုတာ ဝမ်းကေန ကတ်ကတည်းက မြမင်ဖူးလိုက်ရေပ။
ဖခင်ြဖစ်သူ ဦးမင်းြမတ်ပိုင်ကလည်း သားှင့်သမီးကို အစ်မြဖစ်သူ
လက်ထဲအပ်ပီး အေမရိကမှာ သာ အေြခချေနသူ။ သားှင့်သမီး၏ ေမွး
ေနကိုေတာင် ြပန်လာေဖာ်မရေချ။ ြမန်မာြပည်ကို ြပန်မလာချင်သည့် အ
ေကာင်းေတွကလည်း ရှိေနသည် ပဲေလ။
ရာသီဥတုက အနည်းငယ် ေအးေနတာေကာင့် ေရကို ခပ်ြမန်ြမန်ပဲ
ချိးလိုက်သည် ။ ထိုေနာက် breakfastစားရန် ထမင်းစားခန်းထဲသို ဝင်
လာရင်း ညီမြဖစ်သူကို စေနာက် ေလေတာ့သည် ။
"ဟား ေကာ်ဖီနံေလးက ေမးေနတာပဲ"
"ကိုကိုအကိက် ေကာ်ဖီေလ"

"ေမးေနတာပဲ၊ ငါ့ညီမ လက်ရာမြဖစ်ိုင်ဘူး။ ကီးစုေဖျာ်တာပဲ ြဖစ်ရ
မယ်"
"ကိုကိုေနာ်"
အစ်ကိုြဖစ်သူ စေနသည် ကို စိတ်ဆိုးဟန်ေဆာင်ကာ ှင်းြမတ်ပိုင်
က ေအာ်လိုက်ေတာ့ မုန်ပန်းကန်ကိုင်ရင်း အနား ေရာက်လာသည့် ကီး
ေဒြဖစ်သူက ဆူပါ ေလေတာ့သည် ။
"အမယ်ေလးဟဲ့၊ ြဖည်းြဖည်းေအာ်ပါ ှင်းြမတ်ပိုင်ရယ် နားကို အူ
သွားတာပဲ"
"ဟီးကန်ေတာ့ေနာ် ကီးစု ကိုကိုကို စိတ်တိုသွားလို "
ှင်းြမတ်ပိုင်က စပ်ဖဲဖဲကေလး ရယ်ကာ ေတာင်းပန်ေနသည် မို
ေဒစုြမတ်ပိုင်ေရာ ဘုန်းြမတ်ပိုင်ပါ ရယ်မိကေတာ့သည် ။
"စတာပါ ညီမေလးရယ်၊ ကိုယ့်ညီမေလး ေဖျာ်ထားမှန်း သိပါတယ်
ဗျာ။ ကဲ စားပီးရင် ေကျာင်းသွားမယ်။ ေသာ် ဒါနဲ ကီးစု မနက်ြဖန်ည
ေန birthday partyအတွက် ြခံထဲမှာ မီးေတွဆင်ဖို အလုပ်မားေတွ ငှား
ထားတယ်။ ေနခင်း လာဆင်ရင် နည်းနည်း ကည့်ေပးထားပါေနာ်"
"ေအးပါ ငါသိပါတယ်။ ေကျာင်းြမန်ြမန်သွားပါ ေနာက်ကျေနေတာ့
မယ်"
"ဟုတ် ကီးစု၊ ညီမေလးေရာ သူငယ်ချင်းေတွဖိတ်တာ စုံပီလား"
"ဟုတ် ကိုကို စုံပီ၊ အခုလည်း သူတို လာေခမှာ မိုလို ကိုကိုဘာသာ
ေကျာင်းသွားလိုက်ေနာ် ဒါနဲ buffet ေကးမှာ ေနာ် ကိုကို ... "
"ခင်ဗျားေလးသေဘာ buffetပါဗျာ၊ hotelကို ဖုန်းဆက်ပီး မှာ ထား

ပါပီ"
"ဒါနဲ တစ်ခုလိုေသးတယ် ကိုကို"
"အင်း ေြပာေလ ညီမေလး"
"ေြပာရဦးမှာ လား"
"ေြပာေလ ညီမေလးရဲ "
"present ဘာေပးမှာ လဲ"
"ဟင် ေပးရဦးမှာ လား ေမွးေန တစ်ရက်ထဲက"ို
"ဘာလဲ ကိုကိုက မေပးချင်ဘူးလား၊ ဒီညီမေလး တစ်ေယာက် ရှိတာ
ကိ"ု
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ေမွးေနလက်ေဆာင် မရ၍ ှတ်ခမ်းစူ
ကာ စိတ်ေကာက်သွားသည့် ညီမြဖစ်သူေကာင့် ရယ်မိလိုက်ရင်း စူေန
ေသာ ှတ်ခမ်းကို မနာေအာင် အသာညစ်ဆွဲ လိုက်ေတာ့သည် ။
"စတာပါ ညီမေလးရယ်၊ ှတ်ခမ်းကီး မဆူနဲ ေလ ေပးမှာ ေပါ့"
"ကိုကိုေရာ ဘာလိုချင်လဲ"
"ဝယ်ေပးမလို လား ဘာေပးမှာ လဲ"
"ဘာလိုချင်လဲလို "
"ဝယ်ေပးတာ ယူမယ်"
"လိုချင်တာေြပာေလ"
"ဝယ်ေပးတာ ယူပါမယ်ဆ"ို
"ခစ်ခစ် ဟုတ်ပါပီရှင"့်

တူအရီး သုံးေယာက် breakfast စားကပီးေနာက် ဘုန်းြမတ်ပိုင်က
ညီမှင့်ကီး ေဒြဖစ်သူကို ှတ်ဆက်ကာ ေကျာင်းသို ထွက်လာခဲ့သည် ။
:::::::::::::
ယေန အနီးကပ် တက်ရမည့် ပထမဆုံးေန။ ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်
ေယာက် ေကျာင်းသားကဒ်ကို လည်ပင်းမှာ ဆွဲကာ အခန်းနံပါတ်များကို
ကည့်လာရင်း first year English major ေကျာင်းသားများ တက်ရမည့်
အခန်းနံပါတ်ကို ရှာေနမိသည် ။
ုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ပင် ေကာ်ရစ်ဒါ ေထာင့်ချိးတစ်ခု အေရာက်မှာ ေတာ့
ဘုတ်ခနဲ ြမည်သံှင့်အတူ တစ်ဖက်ြခမ်းမှ ထွက်လာသည့် လူတစ်ေယာ
က်ှင့် ဝင်တိုက် မိေလေတာ့သည် ။ တစ်ကိုယ်လုံး ေနာက်ြပန်လန်ကျမ
လို ြဖစ်သွားေသာ်လည်း လဲကျမသွားခဲ့ေပ။
သူဝင်တိုက်မိသည့် လူကို ေမာ့ကည့် လိုက်ချိန်မှာ ေတာ့ ေချာေမာ
ခန်ညားသည့် မျက်ှာတစ်ခုက သူကိုစိုက်ကည့် ေနသည် ကို ေတွလိုက်
ရသည် ။
ေလးေထာင့် မကျတကျမျက်ှာှင့် ခပ်ထူထူ မျက်ခုံးတစ်စုံေကာင့်
ထိုသူပုံစံက အနည်းငယ် လူကီးဆန်ေနေသာ်လည်း မထူမပါး ှတ်ခမ်း
ေလးှင့်ေတာ့ ပနံသင့်လှသည် ။
မျက်ရစ်ေလးေတွ ထင်းေနသည့် မျက်လုံးတစ်စုံှင့် သူကိုစိုက်ကည့်
ရင်း "အဆင်ေြပရဲ လား"ဟု ထိုသူေမးေသာ်လည်း ဘုန်းြမတ်ပိုင်တစ်
ေယာက် ြပန်မေြဖမိ။
"ကန်ေတာ့်မျက်ှာမှာ တစ်ခုခု ေပေနလို လား"
ြပံးေစ့ေစ့ ြဖစ်သွားသည့် မျက်ှာှင့် ေမးလိုက်သည့် စကားသံေကာ

င့် ထိုသူမျက်ှာကို ေငးမိေနသည့် ဘုန်းြမတ်ပိုင်၏ မျက်ှာမှာ ရဲခနဲ။ လဲ
ကျမှာ စိုးသည် မို ဆွဲဖက် ထားလိုက်သည့် သူခါးမှ လက်ကို အသာဆွဲဖ
ယ်လိုက်ရင်း ကိုယ်ကို မတ်လိုက်သည် ။
"မ ... မဟုတ်ပါဘူး ုတ်တရက်မို လန်သွားလို ပါ ဟို ... ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်ဗျာ ခင်ဗျား မဆွဲထားလိုက်ရင် ကန်ေတာ်ေချာ်လဲမှာ "
ဘုန်းြမတ်ပိုင်က

အထစ်ထစ်

အေငါ့ေငါ့ြဖင့်

ေကျးဇူးတင်လိုက်

မိသည် ။ သိုေသာ်လည်း ထိုသူေဘးက မိန်းကေလးကေတာ့ ေဒါသ
ထွက်ေနသည့် မျက်ှာှင့် ကျစ်ခနဲ စုတ်သပ်ရင်း သူကိုမေကျမနပ် စိုက်
ကည့် လာေလေတာ့သည် ။
"ဒီမှာ

... နင့်ေကျးဇူးက အေရးမကီးဘူး အခု ေနဖိနပ် ြပတ်သွား

ပီ၊ နင်ဘယ်လို လုပ်ေပးမှာ လဲ"
"ဗျာ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် အံ့သစွာှင့် ေရရွတ်မိရင်း ငုံကည့်လိုက်
ေတာ့ သူေြခေထာက်ှင့် တက်နင်းမိထားသည့် ထိုသူဖိနပ်က သဲကိးြပ
တ်ေနေလပီ။ သူပါးစပ် အေဟာင်းသားှင့် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ြဖစ်သွား
ရင်း ေတာင်းပန်စကားသာ ထပ်ဆိုမိေတာ့သည် ။
"ဟို ... ကန်ေတာ်ဘယ်လို ေတာင်းပန်ရမှန်းေတာင် မသိေတာ့ဘူး
ဗျာ၊ ကန်ေတာ် တစ်ကယ် ေတာင်းပန်ပါတယ်ေနာ်"
"ဒီမှာ

... နင်အဲဒီလို ေတာင်းပန်လိုက်ုံနဲ ေနဖိနပ်က သူအလိုလို

ြပန်ဆက်သွားမှာ လား ဟမ်

... ကျစ်

... ဒုကပဲ ဒီပုံစံနဲ ဘယ်လိုလုပ်

ပီး အတန်းတက်ရမလဲ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင်လည်း ထိုသူေဘးမှ မိန်းကေလးက မေကျမနပ်ြဖစ်

ကာ ေြပာဆိုေနသည် ကို ကည့်ရင်း ေနာက်ဆုံးေတာ့ အေကာင်းဆုံးြဖစ်
မည့် အရာတစ်ခုကို ဆုံးြဖတ်လိုက်သည် ။
"ဒီလို လုပ်ပါလား၊ ဒီက အစ်ကိုရဲ ဖိနပ်size ကိုေြပာပါလား
ကန်ေတာ် သွားဝယ်ေပးပါ့မယ်"
"အဲဒါဆို နင်ြပန်လာတဲ့ အထိ ငါတို က ေစာင့်ေနရမှာ လား ေန ...
ငါအချိန်မရဘူးေနာ် အတန်းချိန်က နီးေနပီ၊ ေနမေဟာ် နင်ြမန်ြမန်
ဆုံးြဖတ်ဟာ ငါက သိပ်စိတ်ရှည်တာ မဟုတ်ဘူး "
သူမက ခပ်ေလာေလာဆိုေတာ့ ထိုသူက အကံအိုက်ေနပုံ ရသည် ။
ထိုအြပင် စကားတစ်ခွန်းမှ ဝင်မေြပာဘဲ ငိမ်ေနသည့် ထိုသူေကာင့်
မိန်းကေလးသည် လည်း စိတ်မရှည် ြဖစ်ေနပုံပင်။
"နင်ေတာ်ေတာ် စကားများ တာပဲ ယာ"
ထိုသူက အြပစ်တင်စကား ေြပာလိုက်ေတာ့ သူမရဲ မျက်ေစာင်းက န
င့်ေကာင့်ဟူသည့် သေဘာြဖင့် ဘုန်းြမတ်ပိုင်ဆီသို ဒိုင်းခနဲ ေရာက်ရှိလာ
သည် ။ ဒါေကာင့်ပဲ ဘုန်းြမတ်ပိုင်က သူတတ်ိုင်သည့် အရာကို လုပ်
ေပးဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်သည် ။
"ကန်ေတာ့်ဖိနပ် စီးသွားလိုက်"
ဘုန်းြမတ်ပိုင်က ေြပာလည်း ေြပာရင်း သူဖိနပ်ကို ခတ်ေပးလိုက်သ
ည် ။
"ဟာ ... မဟုတ်တာကွာ မင်းေြခဗလာ ြဖစ်ေနမှာ ေပါ့ အားနာစရာ
"
ထိုသူက အားနာစွာနဲ ဆိုေတာ့ ဘုန်းြမတ်ပိုင်၏ ှတ်ခမ်းတို က အ
လိုလို မဲ့သွားမိသည် ။ အိုင်မပိုင်းရရင် မေကျနပ်တတ်တဲ့ သူရဲ ဗီဇအရ

တစ်ခွန်းေတာ့ ေြပာခဲ့လိုက်သည် ။
"အဟက် ... ရပါတယ်၊ ကန်ေတာ် ေြခဗလာနဲ ေလာက်လို ခင်ဗျား
လို ေဘးကေန အြပစ်တင်ေနမယ့်သူ မရှိဘူး။ အားနာေပးတဲ့ အတွက်
ေတာ့ ေကျးဇူးပဲ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ေြပာပီးသည် ှင့် လှည့်ထွက်လာခဲ့ပီး
ညီမြဖစ်သူဆီ ဖုန်းဆက်ကာ ဖိနပ်တစ်ရံ ဝယ်လာခိုင်းလိုက် ရသည် ။
ေသချာတာ တစ်ခုကေတာ့ သည် ေနက သူအတွက်ေတာ့ ြပဿဒါးေနပ
င်။
::::::::::::
ဒီေန ေကျာင်းစတက်ရမည့် ရက်မို ေနမေဟာ်ှင့် ေနအေရာင် ေကျာ
င်းကို လာခဲ့ကသည် ။ ေနအေရာင်က သူတက်ရမည့် first year English
major အခန်းမှာ ဝင်ေနခဲ့ပီမို ေနမေဟာ်က ငယ်သူငယ်ချင်းြဖစ်သူ ေမ
မာယာှင့်အတူ second year E majorများ တက်ရမည့် အခန်းဆီ ေလာ
က်လာကြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေကာ်ရစ်ဒါ ေထာင့်ချိးတစ်ခု အေရာက်မှာ ေတာ့ တစ်စုံတစ်ေယာက်
က သူကိုဝင်တိုက်မိပီး ေချာ်လဲမလို ြဖစ်သွားတာေကာင့် လှမ်းဆွဲလိုက်
ေတာ့ ခါးကို ဖမ်းမိလိုက်မိသည် ။
ထိုေကာင်ေလးက ဝိုင်းစက်ေနသည့် မျက်လုံးေလးေတွှင့် သူကို
ေမာ့ကည့်ရှာသည် ။ အရှိန်ြဖင့် ဝင်တိုက် ခံလိုက်ရတာေကာင့် ရင်ဘတ်
နာသွားေသာ်လည်း တစ်ဖက်လူ လန်သွားတယ်လို ထင်မိတာေကာင့် .
..
"အဆင်ေြပရဲ လား"

ေနမေဟာ် ေမးလိုက်ေသာ်လည်း ထိုေကာင်ေလးက မကားဘဲ သူမျ
က်ှာကို ေသချာကည့်ေနသည် ။ ထိုေကာင့် ေနမေဟာ်လည်း သူကို
ေသချာြပန်ကည့်ရင်း "ကန်ေတာ့်မျက်ှာမှာ တစ်ခုခုေပေနလို လား"ဟု
ေမးလိုက်ေတာ့မှ မျက်ှာေလး ရဲခနဲြဖစ်သွားပီး သူကိုယ်သူ ြပန်မတ်
ကာ ေကျးဇူးတင်စကား ဆို လာေလသည် ။
သည် ေတာ့မှ ေနမေဟာ် တစ်ေယာက် ေသချာကည့်မိ လိုက်ေတာ့
သည် ။ ထိုေကာင်ေလးရဲ အရပ်က သူပုခုံးသာသာရယ်။ အသားြဖြဖ
လူေကာင် ေသးေသးေလးှင့်မို ထိုေကာင်ေလးဟာ ကည့်ရသေလာက် f
irst yearကပဲ ြဖစ်မည်ထင်သည် ။
"ဒီမှာ နင့်ေကျးဇူးက အေရးမကီးဘူး၊ ေနဖိနပ် ြပတ်သွားပီ၊ ကဲ နင်
ဘယ်လို လုပ်ေပးမှာ လဲ"
ေမမာယာက သူရဲ ဖိနပ်ကို ကည့်ရင်းေမးေတာ့ အံ့သတကီးြဖင့်
ဗျာခနဲ အသံထွက်သွားရင်း ထိုေကာင်ေလးက သူဖိနပ်ကို ငုံကည့်ေလ
သည် ။ အမှန်ပင် ထိုေကာင်ေလးရဲ ေြခေထာက်ြဖင့် နင်းမိထားသည့် သူ
ဖိနပ်ေလးက ြပတ်ေနရှာေလပီ။
ထိုေကာင်ေလးကလည်း

အံသကာ

ပါးစပ်အေဟာင်းသားှင့်

ေတာင်းပန်ရှာသည် ။ ကာယကံရှင်ြဖစ်သည့် သူက ဘာမဝင်မေြပာ
ေတာ့ သူငယ်ချင်းြဖစ်သူ ေမမာယာက မေကျမနပ်ြဖစ်ကာ ပါးစပ်က no
n stop လတ်ေနတာေကာင့် ...
"နင်ေတာ်ေတာ် စကားများ တာပဲယာ"ဟု သူအြပစ်တင်လိုက်ေတာ့
ိုင်ရာမဲချင်သည့် သူမ၏ မျက်ေစာင်းက ထိုေကာင်ေလးဆီ ကျေရာက်
သွားရသည် ။
ေကာင်ေလးက ဖိနပ်သွားဝယ်ေပးမယ် ေြပာတာေကာင့် ေစာင့်ေနဖို

စိတ်ကူးမိကာမှ ထိုေကာင်ေလးက ေမမာယာ့ေကာင့် စီးလာသည့်ဖိနပ်
ကို ခတ်ေပးထားခဲ့ပီး သူကိုလည်း ရွဲေြပာ ထားခဲ့ေသးသည် ။ နည်း
နည်းကေလးမှ

စကားအတင်မခံဘဲ

ေတာ်ေတာ်ေချသည့်

ေကာင်

ေလးပင်။
အမှန်တိုင်း ေြပာရလင် သူထိုေကာင်ေလးှင့် ြပန်ေတွချင်ပါေသးသ
ည် ။ သူမထင်ထားခဲ့ပါ။ ထိုေနက သူဆုေတာင်းက ေနာက်တစ်ေနမှာ ပ
င် ြပည့်ဝခဲ့ပါေလသည် ။
:
ညီြဖစ်သူက သူငယ်ချင်း၏ birthday partyတွင် ညီအစ်ကို ှစ်ေယာ
က်လုံး လာကဖို ဖိတ်လိုက်သည် မို လိုက်ခဲ့ေပးပါ ဆိုတာေကာင့် လိုက်
သွားြဖစ်ခဲ့သည် ။
ေနမေဟာ် တစ်ေယာက် partyကျင်းပရာ အိမ်ြခံဝင်းထဲသို ကားကို
ေကွဝင်လိုက်သည် ှင့် ြမးကွသည့် DJသံေတွကို ဦးစွာ ကားလိုက်ရသ
ည် ။ သူတို ကားကို ေနရာချပီးေနာက် ေနအေရာင်ှင့်အတူ ေမွးေနရှင်
ဆီ ေလာက်သွားလိုက်သည် ။
"၁၇ှစ်ြပည့်ေမွးေနမှာ ေပျာ်ရင်ပါေစ၊ ဒါက ... present"
"ဟယ် ေနေရာင်၊ ေမွးေန လာေပးတဲ့ အတွက် ေကျးဇူးေနာ်။ ဖိတ်လို
က်ေပမယ့် လာမှ လာပါ့မလားလို "
ှင်းြမတ်ပိုင်က ေနအေရာင့်ထံမှ ေမွးေနလက်ေဆာင်ကို ယူလိုက်
ရင်း မျက်ှာေပ၌ မူ ဝမ်းသာအားရ ြဖစ်ေနပုံက အထင်းသား။
"လာရမှာ ေပါ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမေလးပဲဟာ၊ ေသာ် ဒါငါေြပာေြပာ
ေနတဲ့ ငါ့အစ်ကို ဆိုတာေလ ေနမေဟာ်တဲ့ ၊ ကိုေန ဒါကေမွးေနရှင် ှင်း

ြမတ်ပိုင်တဲ့ "
ေနအေရာင်က အတူပါလာသည့် အစ်ကိုြဖစ်သူကို မိတ်ဆက်ေပး
ေတာ့ သူမကလည်း အလိုက်သင့် ြပန်လည် ှတ်ဆက်လိုက်သည် ။
"happy birthdayပါ ညီမ ေမွးေနမှာ ေပျာ်ရင်ပါေစ"
"ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ေကျးဇူးပါ လာ ေနေရာင်"
"နင့်အစ်ကို ေမွးေနရှင်ကီးေရာဟ မေတွပါလား"
ေမွးေနရှင်ေတွက အြမာေမာင်ှမ ြဖစ်ပီး ေနာက်တစ်ေယာက်ကို မ
ေတွမိတာေကာင့် ေနအေရာင် ေမးကည့်လိုက်ေတာ့ ှင်းြမတ်ပိုင်က
သူအစ်ကိုရှိရာဆီ ေမးဆတ်ြပေလသည် ။
"သူသူငယ်ချင်းေတွကို ဧည့်ခံေနတယ် ေနေရာင်ေရ၊ ခနထိုင်ဦးေနာ်
ကိုကိုဆီ သွားလိုက်ဦးမယ်။ ပီးမှ မိတ်ဆက်ေပးမယ် buffetေနာ်"
"ေအးေအး ... "
ေနအေရာင် ြပန်ေြဖရင်း ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်ေတာ့ ှင်းြမတ်ပိုင်
တစ်ေယာက် သူမအစ်ကိုဆီ ေလာက်သွားေလသည် ။ ထိုအခါမှ ေနမ
ေဟာ်လည်း မသိခဲ့သည့် ကိစကို ေမးရေတာ့သည် ။
"ေမွးေနရှင်က ှစ်ေယာက်လား"
"အင်း ဟုတ်တယ် အြမာ ေမာင်ှမေလ ကိုေနရဲ ၊ သူအစ်ကိုရှိမှန်းပဲ
သိတာ မေတွဖူးေသးဘူး"
"ေသာ် ... "
ေနမေဟာ်

တစ်ေယာက်

ေခါင်းညိတ်မိရင်း

ေရရွတ်လိုက်

ေသာ်လည်း ထိုေမွးေနရှင်မှာ သူြပန်ေတွဆုံလိုသည့် ေကာင်ေလး ြဖစ်

ေနိုင်သည် လို ေတာ့ နည်းနည်းကေလးမှ မေတွးခဲ့မိေပ။
***

အခန်း ၂။
ေတာင်းေသာဆုတို ြပည့်ဝသည့်အခါ

"ညီမေလးေရ သူငယ်ချင်းေတွစုံရင် ကိတ်လှီးမယ်ေလ"
"ဟုတ် ကိုကို ခဏေနာ်? သူငယ်ချင်းေတွကို ေခလိုက်ဦးမယ်"
"ေနေရာင်ေရာ အစ်ကိုေရာ လာက ကိတ်လှီးကမယ်"
ေနမေဟာ်တစ်ေယာက် ှင်းြမတ်ပိုင် သူတို ကို လာေခေတာ့မှ ေတွ
လိုက်ရသည့် ေနာက်ထပ် ေမွးေနရှင် ဆိုသူေကာင့် အံ့သသွားရေတာ့သ
ည် ။
"ဟင် ... မင်းက ... ဟိုေကာင်ေလး ... "
ေနမေဟာ်တစ်ေယာက် မှတ်မိသွားကာ ြပံးြပလိုက်ေတာ့ ဘုန်းြမတ်
ပိုင်လည်း ုတ်တရက်မို အံ့သကာ မျက်လုံးေလးေတွ ဝိုင်းခနဲ ြဖစ်သွား
ေလသည် ။ ပီးမှ ေနမေဟာ်ကို မှတ်မိလိုက်တာမို ြပန်လည် ြပံးြပ လိုက်
ေလသည် ။
ထိုအချိန်မှာ ပင် DJတီးလုံးသံအစား birthday musicက အစားထိုး
ဝင်ေရာက်လာသည် မို ေမွးေနရှင် ှစ်ဦးှင့်အတူ သူငယ်ချင်းများက bir

thday သီချင်းဆိုကသည် ။ ေမွးေနရှင် ှစ်ဦးကေတာ့ ဖေယာင်းတိုင်
ေလးေတွ မတ်ဖို အသင့် ရှိေနေလသည် ။
happy birthday to you ... happy birthday to you ... happy bir
thday dear Bhone Myat Paing
happy birthday to you
happy birthday to you ... happy birthday to you ... happy bir
thday dear
Hnin Myat Paing
happy birthday to you
birthday သီချင်းဆုံးသည် ှင့် ေမွးေနရှင်ှစ်ဦးမှာ ဖူးခနဲ ဖေယာင်း
တိုင်ေလးေတွကို မတ်လိုက်သည် ှင့် လက်ခုပ်သံများ တေြဖာင်းေြဖာင်း
ထွက်ေပ လာေလသည် ။
birthday cake လှီးကပီးေနာက် ေမွးေနပွဲကို ဆက်ပီးေပျာ်ရင်စွာ
ကျင်းပရင်း ှင်းြမတ်ပိုင်က သူငယ်ချင်းေတွှင့် သူမ၏ အစ်ကိုကို မိတ်
ဆက် ေပးေလသည် ။ သူမတို ရဲ

ကီးစုကေတာ့ လူငယ်ေတွ

လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေပျာ်ရေအာင်ဆိုကာ ြခံထဲသိုပင် ဆင်းမလာေပ။
"ကိုကို သူက ေနအေရာင်တဲ့ ? ညီမေလးတို နဲ majorအတူတူပဲ။ အ
ခန်းကလည်း တစ်ခန်းထဲ၊ ကိုကိုနဲ ေတာ့ အခန်းမတူဘူးေလ။ သူက ေန
ေရာင့်အစ်ကို ေနမေဟာ်တဲ့ ၊ သူလည်း E majorေလ Second yearက
ေပါ့၊ အားလုံးပဲ မှတ်ထားကေနာ်၊ ဒါှင်းရဲ အြမာအစ်ကို ဘုန်းြမတ်ပိုင်
တဲ့ ၊ လမ်းမှာ ေတွရင်လည်း မုန်ဝယ်ေကးခိုင်းလို ရတယ်သိလား"
"ညီ့နာမည်က ဘုန်းြမတ်ပိုင်လား၊ ကိုယ်တို ြပန်ေတွကြပန်ပီေနာ်

majorလည်း အတူတူပ"ဲ
"ဟုတ်ကဲ့ ကိုေနမေဟာ်"
ှင်းြမတ်ပိုင်၏ မိတ်ဆက်စကား အဆုံးမှာ သူတို အချင်းချင်း ှတ်
ဆက်လိုက်ေတာ့ ှင်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ပါးစပ်အေဟာင်းသား။
"ဟင် ကိုကိုတို က အသိေတွလား"
"အင်း ဟုတ်တယ်ညီမေလး၊ ကိုကို မေနကေြပာတဲ့ ဖိနပ် ခတ်ေပး
ထားခဲ့တယ် ဆိုတာေလ"
"အဲဒီကိစအတွက် ေတာင်းပန်တယ်ေနာ်"
"အစ်ကိုဖိနပ်က ကန်ေတာ်နင်းမိလို ြပတ်သွားတာပဲ၊ ကန်ေတာ်က
သာ ေတာင်းပန်ရမှာ ပါ"
ေနမေဟာ် ြပံးကာ ေြပာလိုက်တာမို ဘုန်းြမတ်ပိုင်လည်း ြပန်လည်
ကာ ေတာင်းပန်လိုက်သည် ။ ဒီလိုကျေတာ့လည်း အေကာတင်မခံသည့်
ခပ်ေချေချ ေကာင်ေလးဟာ သူမဟုတ်သလိုပင်။
" မဟုတ်ဘူး ေလ၊ ကိုယ်ယူစီးလိုက်ေတာ့ ညီက ဖိနပ်မပါဘဲ
ြပန်သွားရတယ်ေလ ကိုယ်အားနာလိုက်တာ"
ေနမေဟာ် ထပ်ကာ ေတာင်းပန်လိုက်ေတာ့ ဘုန်းြမတ်ပိုင်လည်း
အရှက်ေြပ ရယ်လိုက်ေတာ့သည် ။
"ရပါတယ် အဲဒီတုန်းကလည်း ကိုေနမေဟာ်သာ မဆွဲထားလိုက်ရင်
ကန်ေတာ်လဲကျမှာ ေလ အဲဒီတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် ထပ်ေြပာရင်း အဲဒီတုန်းက အေြခအေနကို ြပန်ေတွးမိ
သွားေတာ့ မျက်ှာေလး ရဲသွားရသည် ။

ေသာ် ... ဒီလိုကျေတာ့လည်း မင်းက ခင်စရာေကာင်းတဲ့ ေကာင်
ေလး တစ်ေယာက်ပါလားရယ်လို ေနမေဟာ် တစ်ေယာက် စိတ်ထဲက
ေန ေတွးေနမိသည် ။
"ဟုတ်ပါပီကွာ ဒါဆို ေဘာ်ဒါေတွ ြဖစ်သွားပီေနာ်၊ နာမည် အြပည့်စုံ
ကျေခရတာ ရှည်တာေပါ့၊ ကိုေန ဒါမှ မဟုတ် ေနလို ပဲေခေလ၊ ကိုယ်
လည်း ပိုင်လို ပဲေခမယ် Okလား"
"ဟုတ်ကဲ့ ေနအေရာင့် အစ်ကိုဆိုေတာ့ ကန်ေတာ့်ထက် ကီးတာေပါ့
ကိုေနလို ပဲ ေခပါ့မယ်"
"okေလ"
ေသာ် ဒီလိုကျေတာ့လည်း မင်းေလးက ကိုယ့်ထက်ကီးတဲ့ သူကို ၊ မ
ေနက ကတ်ကတ်လန် ြပန်ေြပာခဲ့တာ သူမဟုတ်သလိုလို။
"မှတ်ထားကေနာ် သူက သူရိန်စိုးတဲ့ သူက ထက်အာကာ "
ဘုန်းြမတ်ပိုင်ကလည်း သူသူငယ်ချင်းေတွှင့် ေနအေရာင်တို ကို
မိတ်ဆက်ေပးေတာ့ အားလုံးဟာ တစ်ခဏအတွင်းမှာ ပဲ ရင်းှီးသွားက
ေလသည် ။
"ှင်းြမတ်ရဲ သူငယ်ချင်းဆိုေတာ့ ကန်ေတာ်တို သူငယ်ချင်းပဲေပါ့ င
ပိုင်ေရာ့ present"
သူရိန်စိုးက ေြပာလည်း ေပါ ေမွးေနလက်ေဆာင်လည်း ေပးေတာ့
ဘုန်းြမတ်ပိုင်က လက်ကေလး တကာကာှင့် ြငင်းေလသည် ။
"ဟာ present မယူလာပါနဲ ဆိုကွာ မင်းတို ကလည်း "
"ေဟ့ေကာင်ရ ှစ်ေယာက်စာ presentကွ၊ မင်းမယူချင်လည်း ေန

ေလ ညီမေလးကိုပဲ ေပးလိုက်ေတာ့မယ် ေရာ့ ... ှင်းြမတ်"
ထက်အာကာ တစ်ေယာက် စိတ်မရှည်ဟန်ြဖင့် သူရိန်စိုး၏ လက်ထဲ
မှ ေမွးေနလက်ေဆာင် ဘူးကိုယူကာ ှင်းြမတ်ပိုင် လက်ထဲကို ထည့်ေပး
လိုက်သည် ။ ထိုအခါ ဘုန်းြမတ်ပိုင်တစ်ေယာက် မေကျမနပ်ြဖစ်ကာ ှ
တ်ခမ်းလည်း မသိမသာဆူသွားရင်း ြပန်ေြပာသည် က "ှစ်ေယာက်စ
လုံးဖို ဝယ်လာတာ ဆိုရင်ေတာ့ ယူမှာ ေပါ့"ဟု ပင်။
သူငယ်ချင်းေတွက သူစကားေကာင့် ရယ်ကေတာ့ သူကပါ ရယ်ေန
ေလေတာ့သည် ။ ေနမေဟာ်လည်း သူကိုကည့်ရင်း တစ်ေယာက်ထဲ
စိ တ် ထဲ မှာ ေြပာမိတာက တစ်ကယ်ပဲ ကေလးေလး ကျေနတာပဲ။ စိတ်
ကလည်း အမျိးမျိးနဲ ေကာင်ေလးပါလားဟု ပင်။
"ကဲကဲ အခုအားလုံး သူငယ်ချင်းေတွ ြဖစ်သွားကပီဆိုေတာ့ ေစာ
ေစာကကိစ ြပန်ဆက်မယ်။ ဟဲ့ ှင်းြမတ် ငါတို က ငပိုင့်ကို မုန်ဝယ်
ေကးခိုင်းလို ရတယ်ဆိုေတာ့ နင်က ငါတို ကို အငတ်ေတွ မှတ်ေနလို
လား"
ှင်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ေနအေရာင်က တမင်တကာ မေကျမနပ်
ပုံစံြဖင့် မးတာြဖစ်ေကာင်း သိေနသည် မို "ဘာလဲ ဝယ်ေကးရင် မစား
ဘဲ ေနမှာ မိုလို လား"ဟု ြပန်ေမးလိုက်သည် ။
ထိုအခါ ေနအေရာင်က ေခါင်းခါြပရင်း ပါးစပ်မှ လည်း ေြဖ သည်
က "ဟင့်အင်း စားမှာ "ဟု ပင်။ ှင်းြမတ်ပိုင်ှင့် အြခားသူေတွလည်း
ေနအေရာင့် အေြဖေကာင့် ရယ်ရြပန်ေလသည် ။
ှင်းြမတ်ပိုင်လည်း မျက်ေစာင်းချီကာ "ေကာင်စုတ် ဒါနဲ များ " ဟု
ေြပာလိုက်ေတာ့ ေနအေရာင်တစ်ေယာက် တဟားဟား ေအာ်ရယ်ေလ
ေတာ့သည် ။ သည် လိုှင့် ေပျာ်ရင်စရာ ေမွးေနပွဲေလးဟာ ရယ်သံေလး

ေတွ လမ်းမိုးကာြဖင့် ပီးဆုံးခဲ့ပါေလသည် ။
::
ေနာက်တစ်ရက်၌ ဘုန်းြမတ်ပိုင်တို အတန်း တက်ပီးသည့်ေနာက်
သူငယ်ချင်းေတွ အားလုံး canteenမှာ စုံြဖစ်ကသည် ။ ထိုအခါ ထက်
အာကာက "ေြပာပါဦး ကိုေနမေဟာ်နဲ ၊ ငပိုင်နဲ က ဘယ်မှာ ဘယ်လို စ
သိကတာလဲ"ဟု အစချီကာ ေမးေလေတာ့သည် ။
ေမွးေနပွဲမှာ တုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့ကသည် မို အားလုံးဟာ ခင်မင်ေန
ကေလပီ။ ထက်အာကာထံမှ အေမးစကားကားေတာ့ ေနအေရာင်က
လည်း မေကျနပ်သည် ကို ေပတင် ေြပာေလေတာ့သည် ။
"ဟုတ်တယ် ကိုေနေြပာြပ၊ ကန်ေတာ့်ကို နည်းနည်းေလးေတာင်မှ
မေြပာြပဘူး ှင်းြမတ်။ ေမွးေနကျမှ သိရတယ်"
သည် အခါ ေနမေဟာ်လည်း အားလုံးက သိချင်ေနကတာေကာင့် "
ဒီလိုဗျ"ဟု အစချီကာ သူတို ှစ်ေယာက် စတင်ေတွခဲ့ပုံကို စီကာပတ်
ကုံး ေြပာြပလိုက်ေတာ့သည် ။
"ဒါဆို ကိုေနမေဟာ်လည်း ငပိုင် ဖိနပ်နင်းတာ ခံလိုက်ရဖူးပီေပါ့၊
ေပးထားတဲ့ နာမည်နဲ လိုက်ပါတယ်ကွာ ဟားဟား"
"အာကာ မင်းေနာ် ... "
ဘုန်းြမတ်ပိုင်က ထက်အာကာ တစ်ေယာက် စေနာက်ရင်း ရယ်ေန
တာေကာင့် ခပ်ဆတ်ဆတ်ေလး ေအာ်လိုက်ေတာ့သည် ။ မထင်ရင်မ
ထင်သလို လူကားထဲ ေရာက်တာှင့် ေဒါက်ြဖတ် တတ်သူေတွမို သူ
ေကာက်ရပါသည် ။
"ဘာလဲ ငပိုင်ရဲ ငါဘာမှ မေြပာရေသးဘူးေလ"

ထက်အာကာက ရယ်ေမာကာ စေနာက်ေတာ့ သူရိန်စိုးှင့် ေနအ
ေရာင်ကလည်း တဟိဟိှင့် ကိတ်ကာ ရယ်ေနေလေတာ့သည် ။
"ငပိုင်က ကိပိတ်ေနတာ ကိုေနေရ၊ state ကတည်းက ေပါင်းလာ
တဲ့ ေကာင်ေတွဆိုေတာ့ လူစုံရင် ေဒါက်ြဖတ်တတ်တဲ့ ကန်ေတာ်တို
အကျင့်ကို သိေနလို ေလ"
ထက်အာကာ ေြပာလိုက်ေတာ့ သူရိန်စိုးကလည်း အားကျမခံ ဘုန်း
ြမတ်ပိုင် အေကာင်း ေဖာက်သည် ချေလေတာ့သည် ။
"လမ်းေလာက်ရင်လည်း သူေရှကေန မေလာက်မိေစနဲ "
"ဟုတ်လား ဘာလို လဲ"
"သူက ပါပီေလ၊ သူေရှက ေလာက်တဲ့ သူရဲ ဖိနပ်ဆို လိုက်ကိုက်တ
တ်လို ကန်ေတာ်တို ဆို ေဘးကပဲ ေလာက်တာ"
သူရိန်စိုးက ေြပာြပရင်း အမူအရာနဲ ပါ လုပ်ြပေနေတာ့ ေနမေဟာ်
တစ်ေယာက် ရယ်မိေလေတာ့သည် ။ ဘုန်းြမတ်ပိုင်မှာ ေတာ့ ရှက်လည်း
ရှက်သလို ရယ်ချင်စိတ်ကလည်း ထိန်းမရ။
မေြပာပါနဲ လို ပိတ်ေနတာကို ရေအာင် ေြပာတာေကာင့် ခုံေအာက်
ကေန သူရိန်စိုး၏ ေြခေထာက်ရှိရာကို လှမ်းကန် လိုက်ေတာ့သည် ။ သို
ေသာ်လည်း "အား

... "ခနဲေအာ်ရင်း ခုံေအာက်မှ ေြခေထာက်ကို

ဆွဲထုတ်လိုက်သူက ေနမေဟာ်။
"ဟင် ... ကိုေန ကန်ေတာ့ေနာ်၊ ကန်ေတာ်ကန်တာ ဟိုေကာင့်ကိုဗျ"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် အားနာသွားမိရင်း မျက်ှာငယ်ေလးှင့်
ေတာင်းပန် မိေတာ့သည် ။ ကန်ချင်တာက တစ်ေယာက် ဆိုေသာ်လည်း
ကန်မိသည် က တစ်ေယာက် ြဖစ်သွားရသည် ေလ။

"ဘာမှ မြဖစ်ပါဘူး ရပါတယ်၊ ဟားဟား ပါပီေလး ကိုက်လိုက်တာ
လွဲသွားတယ်"
ေနမေဟာ်က ေြခေထာက် နာသွားေသာ်လည်း ရယ်ေမာရင်းြဖင့် ထ
ပ်မံ စေနာက်ေနတာေကာင့် ရှက်ရှက်ှင့် မျက်ေစာင်း ထိုးလိုက်မိေတာ့
သည် ။ ပီးမှ သတိရပီး ြပန်ကည့်မိကာ သက်ြပင်းတိုးတိုး ချရသည် ။
ကံေကာင်းစွာြဖင့် သူမျက်ေစာင်း ထိုးလိုက်တာကို ေနမေဟာ် မြမင်
လိုက်ပါေချ။
ဘယ်ြမင်ပါ့မည်နည်း၊ မျက်လုံးပါ ပိတ်ေလာက်ေအာင် ရယ်ေနတာ
ေကာင့်ပင်။ မထူမပါး ှတ်ခမ်းေလးေတွနဲ သူဟာ သွားတက်ေလးများ
ပင် ေပသည် အထိ ရယ်ေနတာေကာင့် ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက်
ေငးခနဲ ြဖစ်သွားမိသည် ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် ုတ်တရက် သူဘယ်ဘက် ရင်အုံေနရာက "ဒု
တ်"ခနဲ ေဆာင့်ခုန်သွားတာကို သတိထားလိုက်မိသည် ။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ
လည်း တလှပ်လှပ်ှင့်မို အေယာင်ေယာင် အမှားမှားှင့် ကိုယ့်ရင်ဘတ်
ကိုယ် စမ်းမိေတာ့ "ပိုင်ဖျားေနတာလား မျက်ှာရဲေနတယ်" ဆိုကာ ေန
မေဟာ်က ေမးေလေတာ့သည် ။
ငါ ... ငါသူကိုများ ရင်ခုန်ေနမိပီလား၊ ဟင့်အင်း မြဖစ်ိုင်ပါဘူး ငါ
တို ကသိတာ ဘယ်ေလာက်ကာေသးလို လဲ မဟုတ်ေလာက်ပါဘူး။
ေနမေဟာ့် အေမးစကားကို ဘုန်းြမတ်ပိုင် မကားေပ။ သူအေတွးှင့်
သူ ေခါင်းကို ခါယမ်းလိုက်ေတာ့ ေနမေဟာ်က ေနမေကာင်းဘူး ေြပာသ
ည် ဟု ထင်သွားေလေတာ့သည် ။
"မှန်းစမ်း"ဆိုကာ

ဖျတ်ခနဲ

နဖူးကိုလာစမ်းသည့်

လက်ဖဝါးုု

ေကာင့် ဘုန်းြမတ်ပိုင်ရဲ ဘယ်ဘက်ရင်အုံက ေနာက်ထပ်တစ်ကိမ်

"ဒုတ်"ခနဲ။
"ကိုယ်လည်း မပူေနပါဘူး"
လက်ကေသွးေကာကို လာစမ်းကည့်ေန ြပန်တာေကာင့် ဘုန်းြမတ်
ပိုင်၏ မျက်ှာမှာ တြဖည်းြဖည်း ပန်းေသွးေရာင်ပင် ြခယ်လုလု။ သူငယ်
ချင်းများကလည်း ြပံးေစ့ေစ့ှင့် ကည့်လာကေလပီ။
ထိုေကာင့်ပင် လက်ကို အသာေလးုန်းလိုက်ရင်း "အတန်းြပန်
တက်ဖို အချိန်နီးေနပီ သွားှင့်ေတာ့မယ်"ဟု အေကာင်းြပကာ လွယ်အိ
တ်ကိုယူပီး ထိုေနရာမှ ခပ်ြမန်ြမန် ထွက်လာလိုက်သည် ။
အကွယ်တစ်ေနရာ

ေရာက်မှ

ဘုန်းြမတ်ပိုင်

တစ်ေယာက်

တဒုတ်ဒုတ် ခုန်ေနသည့် ရင်အစုံကို လက်ြဖင့်ဖိထားရင်း တိုးတိုးေလး
ေြပာလိုက်မိသည် က "ူးေနပီပဲ ငါေတာ့ ူးေနပီ" ဟု သာ။
::
ေဆာင်းဦးကာလ ေရာက်ပီမို ငှက်ေပါက်ကေလးများက ကျီကျီ
ကျာကျာြဖင့် မပီမသေအာ် ြမည်ေနကေလပီ။ ေနမင်းကီးကလည်း
အေရှဘက် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း ေအာက်ေြခမှ တစ်ဆင့် ေရာင်နီများ ထုတ်
လတ်ရင်း ေကာင်းကင်ယံသို တြဖည်းြဖည်းချင်း တက်လာေနေလပီ။
ထိုအချိန်မှာ ပင် အိပ်ခန်း ြပတင်းေပါက်တို ကို ဖွင့်လိုက်ပီးေနာက်
လက်ှစ်ဖက်ကိုဆန်တန်းကာ ဝါးခနဲ အသံြမည်သည် အထိ သမ်းေဝလို
က်ရင်း မနက်ခင်း၏ အလှအပကို ခံစားေနသူက ေနမေဟာ်။ သမ်းေဝ
ရင်းှင့်မှ ေနအေရာင့်ကို သတိရလို လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ အိပ်ေနဆဲပ
င်။
ညီအစ်ကို ဆိုေပမယ့်လည်း အသက်အားြဖင့် သိပ်မကွာသည် မို သူ

ငယ်ချင်းေတွလိုပင် ေပါင်းြဖစ်ကသည် ။ အိပ်ေတာ့လည်း တစ်ခန်း
တည်းသာ။ အခန်းခွဲခိုင်းေတာ့လည်း မရပါေချ။ ပီးေတာ့ ငယ်စဉ်
ကတည်းက သူကအကီးမို အမဲတမ်း အေလာ့ေပးရသည် ။
တစ်ခုခုကို လိုချင်ပီဆိုလင် ဇွတ်ပင်ရေအာင် ယူတတ်ေသာ ာဉ်
ေလးေကာင့်

မေလာ့ေပးလို

လည်း

မရပါေချ။

သိုေသာ်လည်း

တစ်စုံတစ်ခုကေတာ့ ခင်းချက်ေပါ့ေလ။
"ကိုေန ဘာေတွ ကည့်ေနတာလဲ၊ မတ်တတ်ကီး အိပ်ေပျာ်ေနတာ
လား"
ေနမေဟာ်တစ်ေယာက် ေနအေရာင့်ကို ကည့်ေနမိသည် မှာ မည်မ
ကာသွားသည် မသိ။ အိပ်ေနသူပင် ိုးလာခဲ့ပီ။
"မဟုတ်ပါဘူးကွ ငါလည်း အခုမှ ိုးတာပါ၊ မင်းကိုှိးေတာ့မလို ပဲ
ထေတာ့ ၈နာရီေတာင် ထိုးပီ၊ ဒီေန ုပ်ရှင်ကည့်မလို ဆို"
"ကိုေနကလည်း ေနလည်မှ ကည့်မယ့်ဟာကို၊ အိပ်ချင်ေသးတယ် ၅
မိနစ်ထဲ ... ေနာ် ၅မိနစ်ေလာက်ပဲ"
ေနအေရာင်က ေြပာပီးသည် ှင့် ေစာင်ပုံထဲတိုးဝင်ကာ ြပန်အိပ်ေန
တာေကာင့် ေနမေဟာ်လည်း တဘတ်တစ်ထည် ယူလိုက်ပီး ေရချိးခန်း
ထဲသာ ဝင်လာလိုက်ေတာ့သည် ။ ခဏအကာ သူရချိးပီး ြပန်ထွက်လာ
ေသာ်လည်း ေနအေရာင်က အိပ်ရာမှ မထလာေသး။
"ေနေရာင် ထေတာ့ကွာ ငါေတာင် ေရချိးပီးပီ ... ေနေရာင်ေရ ထ
ဆိုကွာ ုပ်ရှင်က ေနခင်းမှ သွားကည့်မှာ ေလ အခု စာကျက်ကမယ် ထ
ေတာ့"
ဘယ်လိုှိးှိး မရသူကီးဟာ စာအေကာင်း ေြပာလိုက်ကာမှ ပဲ

အိပ်ရာထက်မှ ေငါက်ခနဲ ထထိုင်လာေတာ့သည် ။ ထိုေနာက်မှာ ေတာ့
ေနအေရာင်က

ေရအြမန်ချိးလိုက်ပီး

ှစ်ဦးသား

breakfastစားဖို

ေအာက်ထပ်ကို ဆင်းလာကသည် ။
ထိုအချိန်မှာ ပဲ တစ်ေနတာအတွက် စိတ်အညစ်ရဆုံး အချိန်ေတွ
ေရာက်လာေတာ့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါသည် ။
"အန်ကယ်လ် ေနရှိလား"
"ရှိတယ်သမီး"
ညီအစ်ကိုှစ်ဦးသား ေအးေအးေဆးေဆး ုပ်ရှင် သွားကည့်မည့် စိ
တ်ကူးက ပျက်စီးသွားပီြဖစ်ေကာင်း ကားလိုက်ရသည့် အသံေတွက သ
က်ေသြပေနေလသည် ။
စိတ်ညစ်ညးစွာ တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် ကည့်ရင်း မျက်ှာကို
မဲ့ကာ ပုခုံးကိုပါ တွန်လိုက်မိကေတာ့သည် ။ ထိုေနာက် ဆက်ပီးဆင်း
လာေတာ့ ေမမာယာက သူတို အနားကို ေလာက် လာေလသည် ။
"ငါဒီေန shopping ထွက်မလို နင့်ကို လာေခတာဟ"

"ငါ ဒီေနမအားဘူး နင်သွားချင်ရင် ေနေရာင့်ကို ေခသွား"
ေနမေဟာ်က ြငင်းလိုက်ရင်း ကားေသာ့ယူကာ အြပင်ထွက်မည် ြပ
ေတာ့ ေနအေရာင်ကလည်း …
"ေအးေလ ယာရဲ ငါလိုက်ပိုလည်း ရတာပဲ၊ ကိုေနက သူသူငယ်ချင်း
ေတွနဲ သွားစရာရှိလို "ဆိုကာ ကူေြပာေပးေလသည် ။ သိုေသာ်လည်း
ေနအေရာင် တစ်ေယာက် ဝင်ကူေြပာသည် မို ဦးမင်းမေဟာ်၏ မျက်ှာ

မှာ ပိုလို တင်းရပီ။
"ရပ်လိုက်စမ်း ေနမေဟာ်၊ သမီးနဲ လိုက်သွားသင့်တယ်လို မင်းမ
ထင်ဘူးလား။ မင်းတို ှစ်ေယာက်က ေစ့စပ်ထားပီးပီေနာ်၊ မင်းကို လာ
ေခတာက သားငယ်ကို လာေခတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ေဈးဝယ်တာက
ဘယ်ေလာက်ေတာင် ကာမှာ မိုလို လဲ၊ ပီးမှ ကျန်တဲ့ ကိစေတွလုပ် သွား
... သမီးေခသွား"
"ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်လ် သမီးတို သွားပီေနာ်၊ လာေလ ေန သွားကမ
ယ်"
ေမမာယာက ဦးမင်းမေဟာ်ကို ှတ်ဆက်ပီးေနာက် သူလက်ကို
လာချိတ်တာေကာင့် ေနမေဟာ် တစ်ေယာက် စိတ်တိုတိုြဖင့် ြပန်လည်
ြဖတ်ချလိုက်သည် ။
"တက် ကားေပ"
"တံခါးေလးေတာင် မဖွင့်ေပးေတာ့ဘူးလား"
"နင့်မှာ လက်ပါတယ် မဟုတ်လား၊ ကိုယ့်ဘာသာဖွင့်ပါလား"
ေနမေဟာ် တစ်ေယာက် ေမမာယာက အရစ်ရှည်ကာ ေမးေနတာ
ေကာင့်

စိတ်တိုတိုှင့်

ပိတ်ေဟာက်

ပစ်လိုက်ေတာ့သည်

။

သိုေသာ်လည်း ေမမာယာကေတာ့ ကားေပေရာက်ကာ ေမာင်းထွက်
လာသည် အထိ ပါးစပ်က အငိမ်မေနြပန်ေပ။
"ေန"
"ဘာလဲ"
စိတ်တိုေနချိန်မို ေနမေဟာ်၏ ေလသံက အနည်းငယ် မာသွားရေလ

သည် ။ သည် ေတာ့ ေမမာယာက မေကျမနပ်။
"ေအာ်လိုက်တာဟာ နင်ကလည်း ြဖည်းြဖည်းေြပာေတာ့ ေသမှာ စိုး
လို လား"
"ငါစိတ်တိုေနတာေနာ် ေမမာယာ"
"နင်ငါ့ကို နည်းနည်းေလးေတာင် သံေယာဇဉ် မရှိဘူးလားေန၊ ငါတို
က ငယ်ငယ်ထဲက သိလာကတာပါ"
"ငယ်ငယ်ထဲက သိခဲ့ုံသက်သက်နဲ အချစ်တစ်ခုက ြဖစ်မလာိုင်ဘူး
ေမမာယာ"
"ဒါေပမဲ့ ငါတို က ငယ်ငယ်ေလးကတည်းက အတူတူ ကီးြပင်း လာ
ကတာပါဟ၊ ပီးေတာ့ ငါတို က ေစ့စပ်ထားတာေလ။ နင့်စိတ်ကို ငါအ
သိဆုံးပါ၊ ဒါေပမဲ့ ငါထပ်ေမးချင်တာက နင်က မိန်းကေလးတစ်ေယာက်
နဲ လက်မထပ်ချင်ဘူးဆိုေတာ့ နင်က အေြခာက်လား ဒါမှ မဟုတ် မပွင့်
ေသးတာလား"
ေနမေဟာ်က ေမမာယာ၏ စကားအဆုံးမှာ ကားဘရိတ်ကို ေဆာင့်
ကာ နင်းလိုက်တာေကာင့် ှစ်ဦးသား အရှိန်ှင့် ယိမ်းထိုး သွားေလ
ေတာ့သည် ။
"နင်လှတာေချာတာ ငါလက်ခံတယ်၊ ဒါေပမဲ့ အချစ်ဆိုတာ လုပ်ယူ
လို

မရဘူး၊

လှတာြမင်တိုင်းလည်း

အချစ်ြဖစ်မလာဘူး။

ငါနင့်ကို

သူငယ်ချင်း တစ်ေယာက်ထပ် မပိုိုင်ဘူး။ ပီးေတာ့ ငါနင့်ကို ရင်လည်း
မခုန်ဘူး၊ ငါနင့်ကို လက်မထပ်ိုင်ဘူး ေမမာယာ။ ေစ့စပ်တာကို လက်ခံ
ခဲ့တယ် ဆိုတာကလည်း မိဘကို မတွန်းလှန်ိုင်လို ဆိုတာ နင်သိေနတာ
၊ပဲ ဟုတ်တယ် ငါကgay ၊ ေယာကျ်ားေလးေတွပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူ။ ဒါ

ေပမဲ့ gayတိုင်းကေတာ့ ပွင့်ေနတာ မဟုတ်ဘူး ေမမာယာ။ နင် ငါနဲ သူ
ငယ်ချင်း ဆက်ြဖစ်ချင်ေသးတယ် ဆိုရင်ေတာ့ ေနာက်တစ်ခါ အေြပာအ
ဆို ဆင်ြခင်ပါ။ ကားေပကဆင်းေတာ့ နင့်ဘာသာ taxiနဲ သွား"
ေနမေဟာ် တစ်ေယာက် ေဒါသထွက်ထွက်ှင့် ရင်ထဲစုထားသမ အ
ကုန် ေြပာချလိုက်ပီးေနာက် ကားတံခါးပါ ဖွင့်ေပးလိုက်သည် ။ ေမမာ
ယာကေတာ့ ကားေပမှ မေကျမနပ်ှင့် ဆင်းသွားရင်း ေြပာသွားတာက
"အန်ကယ်လ်နဲ တိုင်ေြပာမယ်"ဟု ပင်။
"ဟက် ေစ့စပ်ထားုံေလး ရှိေသးတာ၊ ယူေတာင် မယူရေသးဘဲနဲ
ငါက နင်ိုင်စားသမ ခံစရာလား ေမမာယာရယ်။ ပီးေတာ့ မိဘေတွက
သေဘာတူတယ် ဆိုတိုင်း ကိက်ရေတာ့မှာ လား"
ေနမေဟာ် တစ်ေယာက်တည်း ေရရွတ် ေနမိပီးေနာက် "ငါုပ်ရှင်ုံ
သွားပီ ကည့်မှာ ဆိုလိုက်ခဲ့"ဟု ေနအေရာင့်ဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ကာ
ကားကို ုပ်ရှင်ုံထံသို ဦးတည် လိုက်ေလေတာ့သည် ။

ဘုန်းြမတ်ပိုင်တစ်ေယာက် စာေမးပွဲနီးပီမို စာေတွက ပိုင်ိုင်ေနေလ
ပီ။ အနီးကပ် ေကျာင်းတက်ေနရသည့် ရက်မို ညီမေလးနဲ အတူ ုပ်ရှင်
သွားကည့်ရေအာင်ဟု ေတာင်းဆိုခဲ့ေသာ်လည်း ညီမြဖစ်သူက အခုထိ
အခန်းထဲက ထွက်မလာေသးေပ။
စာကိုပဲေသချာ လုပ်ရေအာင် ဆိုတာကို မရမက ပူဆာေနတာမို
လိုက်ပိုဖို ေခါင်းညိတ်ခဲ့ရတာ ြဖစ်သည် ။ သူကြဖင့် ြပင်ဆင်ပီးတာ ကာ
ပီြဖစ်ေသာ်လည်း

အခန်းထဲက

ထွက်မလာေသးသည့်

ေကာင့် အခန်းတံခါး ေခါက်ကာ ေခလိုက်ရသည် ။

ညီမြဖစ်သူ

"ညီမေလးေရ သွားမယ်ေလ ကိုကို အသင့်ြဖစ်ပီ"
"ဟုတ်ကိုကို လာပီ"
ှင်းြမတ်ပိုင်က ေြဖသံှင့် တစ်ပိင်တည်းပင် အခန်းထဲက ထွက်
လာေလသည် ။ ဆံပင်အရှည်ေလးကို ှစ်ဖက်ခွဲစည်းကာ ေရှအမိတ်ကို
တိတိေလး ချထားသည် ။ ဝတ်ထားသည် ကလည်း ဂါဝန်ပန်းုေရာင်
ေလးမို ကေလးဆန်ဆန်ေလးှင့် ိုးိုးေလး ချစ်စရာ ေကာင်းေနသည် ။
"wow!!! ငါ့ညီမေလးက လှလိုက်တာ"
"ကိုကိုညီမလှတာ ခုမှ သိလား"
ဘုန်းြမတ်ပိုင် တစ်ေယာက် ညီမြဖစ်သူကို ချီးမွမ်း လိုက်ေသာ်လည်း
ြပန်ရလိုက်သည် က မျက်ေစာင်းလှလှ တစ်ပွင့်သာ။ လှတယ် ေြပာတာ
ေတာင်မှ မေကျနပ်ေသးသည့် ကေလးမပင်။
"အရင်ထဲက သိပါတယ်ဗျာ ကီးစုေရ သားတို သွားပီေနာ်"
"ေအးေအး ြဖည်းြဖည်းလည်း ေမာင်းကဦး"
"ဟုတ်ကဲ့"
ေမာင်ှမ ှစ်ေယာက်သား ကီးေဒြဖစ်သူကို ှတ်ဆက်ပီးေနာက်
ကားေလးကို ုပ်ရှင်ုံဆီသို ဦးတည် လိုက်ေလေတာ့သည် ။
:
ေနမေဟာ်တစ်ေယာက် ေမမာယာ့ကို ထားပစ်ခဲ့ပီးေနာက် ေနအ
ေရာင့်ကို ဖုန်းဆက်ကာ ုပ်ရှင်ုံသို လာခိုင်းပီးေနာက် သိပ်မကာလိုက်
ဘဲ ေနအေရာင် လိုက် လာေလသည် ။ ုပ်ရှင်က ေနလည်မှ ကည့်က
မှာ မို ှစ်ဦးသား အင်းလျားဘက်ဆီသာ ေမာင်းခဲ့ကေလေတာ့သည် ။

အင်းလျားေရာက်မှ မနက်စာစားရင်း ေနအေရာင့်ထံ စိတ်ညစ်ေနသ
မ ဖွင့်ဟမိသည့်အြပင် ကန်ေရြပင်ကို ြဖတ်တိုက်လာသည့် ေလုေအး
ေအးေကာင့် ေဒါသအချိေတာ့ ငိမ်းေအးသွားတာအမှန်။ ထိုေနာက် ုပ်
ရှင်ချိန်နီးကာမှ ုပ်ရှင်ုံဆီ ြပန်ေမာင်း ခဲ့ကေတာ့သည် ။
"ဟယ် ကိုေနနဲ ေနေရာင် ုပ်ရှင် လာကည့်ကတာလား"
ညီအစ်ကို ှစ်ေယာက် ုပ်ရှင် လက်မှတ်ဝယ်ေနစဉ် ေခသံကား
တာမို လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ အံ့သေနပုံြဖင့် ကည့်ေနသူက ှင်းြမတ်ပို
င်။
"ေဟာ ... ှင်းြမတ် တစ်ေယာက်ထဲလား ပိုင်ေရာ မပါဘူးလား"
ေဘး နား မှာ ဘုန်းြမတ်ပိုင်ကို မေတွမိတာေကာင့် မးလိုက်ေတာ့
ှင်းြမတ်ပိုင်က တစ်ေနရာဆီ န်ြပေလသည် ။
"ပါတယ်ကိုေန ကိုကိုကcar parking ထိုးေနလို ှင်းက ုပ်ရှင်လက်
မှတ် အရင်လာြဖတ်တာ ေသာ်ဟိုမှာ ... ကိုကို လာပီ"
ေနမေဟာ်ှင့် ေနအေရာင်လည်း ှင်းြမတ်ပိုင် န်ြပသည့်ဆီကို လှ
ည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ ဘုန်းြမတ်ပိုင်က ြပံးကာ သူတို အနားသို ေလာက်
လာေလသည် ။
"လက်မှတ် ြဖတ်ပီးပီလားညီမေလး"
"မြဖတ်ရေသးဘူး ကိုကို ခနေနာ်"
ှင်းြမတ်ပိုင်က ခဏေစာင့်ဖို ေြပာပီးေနာက် ုပ်ရှင်လက်မှတ် ှစ်
ေစာင် ြဖတ်လိုက်သည် ။ ထိုေနာက်ုံထဲ ဝင်ချိန်မှာ ေတာ့ ဘုန်းြမတ်ပိုင်
က လူေကာင် ေသးေသးေလးှင့် မမတစွာ ဝယ်လိုက်သည့် မုန်ထုပ်
ေတွက တစ်ေပွတစ်ပိုက်မို ေနမေဟာ် တစ်ေယာက် ဝိုင်းကူသယ်ေပး

ရင်း စေနာက်ချင်စိတ်က ထိန်းမရေတာ့။
"ပိုင်က ုပ်ရှင်ုံကို ေပျာ်ပွဲစား ထွက်လာတာလား"
"ဟီးဟီး ကန်ေတာ်တို ေမာင်ှမက အဲဒီလိုပဲဗျ၊ ုပ်ရှင်ကည့်ပီ ဆိုရ
င် ပါးစပ်ကမုန်ကို မြပတ်တမ်း ဝါးေနရမှ သေဘာကျတာ"
ရယ်ေမာကာ ြပန်ေြဖသည့် ဘုန်းြမတ်ပိုင်ရဲ စကားေကာင့် ေနမ
ေဟာ် ြပံးလိုက်ရင်း စိတ်ထဲက ေတွးမိသည် က "မုန်ကိက်ပုံကလည်း
ကေလးကျေနတာပဲ"လို သာ။
***

