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มนต์ดาวกะพริบตาถี่ๆ จำต้องกลั้นใจบอกปัดไปเช่นนั้น 

แม้จะยังสับสนงุนงงกับภาพหลอนที่เห็นเมื่อครู่อยู่มาก

ไม่ใช่ตาฝาดแน่ เมื่อกี้เธอเห็นชัดเจนมาก แต่ทำไม...

หญิงสาวยกมือกุมหน้าผาก ปิดเปลือกตาลงอย่างสับสนวุ่นวายใจ ท่าทาง 

ของเธอทำให้คมกริชเผลอยกมือแตะข้อมือบางข้างที่ยกขึ้นของหญิงสาวโดยไม่ตั้งใจ

“เป็นอะไรครับ คุณมนต์”

“ตาลายน่ะค่ะ” เธอพึมพำ หลับตาแน่น ใจหวิวเต็มที

เมื่อกี้เธอยังดี  ๆ  อยู่เลย ความรู้สึกแปลก  ๆ  ตอนนี้คืออะไรกัน

“ผมว่า...คุณมนต์ดาวไปนั่งพักก่อนดีกว่า มาครับ ผมช่วย” ชายหนุ่ม 

พยุงหญิงสาวไปทรุดนั่งลงบนเก้าอี้ไม้สักฉลุลายมีพนักกลางห้อง 

หากยังไม่ทันได้ทำอะไรต่อ เสียงฝีเท้าหนัก  ๆ  ก็ดังขึ้นที่หน้าประตูห้อง 

คมกริชหันไปมองผู้เข้ามาใหม่อย่างยินดี และรีบรายงาน

“คุณศิครับ คุณมนต์ดาวเป็นลมครับ”

ศิลาซึ่งย้อนกลับเข้ามาเพราะลืมเอกสารสำคัญ สะดุดวูบทันทีที่ลูกน้อง 

ร้องบอกเช่นนั้น

ดวงตาคมเข้มจ้องเขม็งไปยังใบหน้าขาวซีดเซียวของหญิงสาวบนเก้าอี้ 

กลางห้องอย่างไม่สบายใจ ก่อนที่ร่างสูงจะก้าวเร็ว  ๆ  เข้าไปคุกเข่าลงต่อหน้าคน 

ตัวเล็ก กันคมกริชให้ถอยห่างออกไปอยู่วงนอกโดยอัตโนมัติ

“เป็นยังไงบ้าง คุณมนต์ดาว ดื่มยาหอมหน่อยนะ ผมจะให้เด็ก…”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ คุณศิลา” มนต์ดาวเกรงใจเจ้าของสถานที่ รีบห้ามก่อนที่ 

ฝ่ายนั้นจะร้องเรียกคนงานให้วุ่นวาย

ม่านมนต์รัก
ทักษิณา

55-PA-004_Baisak1-2_2C_W.indd   1 1/25/12   1:47:37 PM

ต
ัว
อ
ย
่าง



มือน้อยยึดแขนหนาของเขาเอาไว้ และเมื่อศิลาหันกลับมา ดวงตาคมสวย 

คู่นั้นก็จ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้ว

“ฉันไม่เป็นอะไร…นั่งพักสักครู่ก็หายค่ะ” 

เธอฝืนยิ้มให้เขา แต่อาการนิ่งงันไม่พูดจาของเขาก็ทำให้อดแปลกใจไม่ได้

มนต์ดาวเอียงคอมองอีกฝ่ายตาปริบ  ๆ ไม่เข้าใจว่าศิลาเป็นอะไรไปแล้ว 

แต่พอลดสายตาลงเห็นมือตัวเองที่ยึดแขนเสื้อชายหนุ่มค้างเอาไว้ หน้านวลก็ร้อน 

วูบวาบ

“ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ…” เธอรีบคลายนิ้วออกจากแขนของเขา ใจที่ 

วิบไหวเหลือน้อยนิดเมื่อครู่กลับมาเต้นโครมครามเลื่อนลั่น

ยิ่งมือใหญ่อบอุ่นของเขากลับเป็นฝ่ายกุมกระชับลงมาบนมือบางของเธอ 

เสียเอง ก็ยิ่งตระหนกจนต้องเงยหน้ามองอีกฝ่ายตาโตอย่างประหลาดใจ 

“มือคุณเย็นมากเลย…ไปหาหมอดีกว่านะ ผมจะพาไปเอง”

เสียงนุ่ม  ๆ  อ่อนโยนของเขาทำเอาคนตัวเล็กถึงอยากค้านก็ค้านไม่ออก

มนต์ดาวเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนัก สมองเธอขาวโพลนไปหมด ทว่า 

หญิงสาวสะบัดศีรษะ เรียกสติเอาไว้ 

“มะ..ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันไม่ได้เป็นมากขนาดนั้น”

“ไม่เป็นมากได้ยังไง หน้าคุณซีดมากเลย ไปเถอะ” เขาดึงร่างเธอให้ลุกขึ้น 

แตอ่าการเจบ็จีด๊กลบัแลน่ปราดเขา้มาในหวัสมองของหญงิสาว ดวงตาคูส่วยเบกิกวา้ง 

อย่างตระหนก เมื่อประสาทหูรับได้ซึ่งเสียงหนึ่งแผดจ้า กังวานก้อง สั่นสะเทือน 

ไปทุกรูขุมขน

‘ม่านดาว เจ้าต้องต๋าย เจ้าต้องจ๊ดใจ๊คืนหื้อข้า!!’ 

“โอ๊ย!!”

“คุณมนต์ดาว คุณเป็นอะไร คุณมนต์ดาว!”

เสียงเรียกของศิลาราวกับมาจากที่แสนไกล มนต์ดาวเข่าอ่อน ล้มพับลงไป 

โดยไม่รู้เลยว่ามีลำแขนแข็งแรงของอีกฝ่ายช่วยประคองร่างของเธอเอาไว้ได้หวุดหวิด
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	 ดวงตาเรียวรีดำสนิทหยั่งลึก  ของอานัสทอดมอง 

ออกไปภายนอกหน้าต่าง  ซึ่งบัดนี้มืดสลัวแทบมองไม่เห็นสิ่งใด  ดวงจันทร์กลมโต 

สีเงินยวงทอแสงเยือกเย็นลอยเด่นประดับฟากฟ้าสีน้ำหมึก  แม้งดงามจับตา 

ทว่าก็ชวนให้รู้สึกเงียบเหงาวังเวง

	 ภายในห้องผู้ป่วยที่เขาพักอยู่  แม้จะมีแสงสว่างสีนวลจากโคมไฟดวงน้อย 

ข้างผนังห้อง  แต่ยามค่ำคืนกลางดึกสงัดในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ 

ความตายและการพลัดพรากรุนแรง  ก็ทำให้คน   ‘ไม่ธรรมดา’  อย่างอานัสอึดอัด 

ไม่น้อย

	 ความจริงเขาคุ้นเคยกับโรงพยาบาลมาตั้งแต่เด็ก  เพราะร่างกายที่อ่อนแอ 

ป่วยกระเสาะกระแสะจนต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย  ทำให้ที่นี่เหมือนเป็นบ้านหลัง 

ที่สองของเขาไปโดยปริยาย  ปกติก็ไม่มีอะไรมากนัก  หากวันนี้จะไม่มีมวลอากาศ 

ประหลาดกลุ่มหนึ่งเข้ามากดทับโสตประสาท  สั่นสะเทือนจิตใจ  กู่ก้องร้องเตือน 

มากับความสงัดเงียบ

	 ทุกครั้งที่เขารู้สึกเหมือนถูกกดทับแน่นอย่างนี้  มักมี   ‘เรื่อง’   เกิดขึ้นเสมอ

	 ‘วันนี้จะมีเรื่องใหญ่...พี่อาร์บอกให้พี่มนต์เตรียมใจไว้ด้วยนะคะ’

บทนำ
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	 เสียงเล็ก  ๆ   เยือกเย็นแว่วแผ่วเบาลอยมากระทบโสตรับรู ้  เป็นเสียงของ 

เด็กหญิงที่เขาคุ้นเคยดี  ถึงแม้ยังไม่เห็นตัวตนของเธอในเวลานี้  แต่อานัสก็รับรู้ได ้

ถึงการมาของฝ่ายนั้น

	 “จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับยายมนต์หรือ  น้องดา”  ชายหนุ่มในชุดผู้ป่วยใน 

ของโรงพยาบาลเพ่งสมาธิไปที่ปลายเตียง  ไม่ช้า  ในความว่างเปล่าก็ปรากฏรูปกาย 

ของเด็กหญิงตัวน้อยผิวผ่อง  ในชุดกระโปรงผ้าลูกไม้สีขาวคอกลมแขนตุ๊กตา 

ตัวยาวกรอมเท้า  ผมเหยียดตรงสยายถึงกลางแผ่นหลัง  นัยน์ตาโตดำขลับไร้แวว 

ดังเช่นคนทั่วไป

	 ยามเมื ่อแม่หนูปรากฏตัว  รอบ  ๆ  กายของอานัสราวกับเวลาหยุดหมุน 

ทุกสรรพสิ่งหยุดการเคลื่อนไหว  จิตของเขาจดจ่อเป็นสมาธิ  เข้าสู ่ห้วงภาวะที ่

คนธรรมดาไม่อาจเข้าถึง

	 ‘มีค่ะ  เรื่องใหญ่ด้วย  เลี่ยงไม่ได้...พี่มนต์กำลังมีเคราะห์...พี่อาร์ต้องเตือน 

พี่มนต์ให้ตั้งรับทุกอย่างด้วยสติ...ไม่ต้องตื่นกลัวอะไร  หนูจะอยู่กับพี่มนต์เสมอ’ 

เสียงเล็ก ๆ  เย็นเยือก  แฝงไว้ซึ่งเมตตาและปรารถนาดีต่อหญิงสาวที่เจ้าตัวเรียกขาน 

ว่า   ‘พี่มนต์’   เป็นอย่างยิ่ง

	 ตราบเท่าที ่มี   ‘น้องดา’  อยู่ด้วย  อานัสก็เบาใจได้ว่า  มนต์ดาว  น้องสาว 

ของเขาจะปลอดภัย

	 ก็แม่หนูคนนี้ไม่ใช่หรือที่เคยช่วยชีวิตมนต์ดาวจนนับครั้งไม่ถ้วน  ตั้งแต่ 

มนต์ดาวยังเป็นเด็กน้อย  จวบมาจนบัดนี้

	 “พี ่ต้องขอบใจน้องดาแทนยายมนต์...ถ้าไม่ได้น้องดา  ไม่รู ้ว่ายายมนต ์

จะเป็นยังไงบ้าง”

	 ‘ไม่เป็นไรหรอกค่ะ  แต่เคราะห์กรรมครั ้งนี ้ของพี ่มนต์จะหนักหนากว่า 

ทุกครั้งที่ผ่านมา...เจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาทันแล้ว  หลีกเลี่ยงไม่ได้”

	 “ร้ายขนาดนั้นเลยหรือ  น้องดา...”  อานัสอดตกใจไม่ได้

	 ‘ก็ร้ายค่ะ  แต่หนูไม่อยากให้ตื่นตระหนก  โชคชะตาขึ้นอยู่กับตัวเราเอง... 

คนที่ตั้งมั่นมีศรัทธากับความดีงาม  สามารถเอาชนะได้แม้แต่โชคชะตาค่ะ’

	 แววตาของเด็กหญิงดาหลาเป็นประกายแข็งกล้า  จริงจัง  พลอยทำให้ 
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ม่านมนต์รัก
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บรรยากาศที่สงัดเงียบในห้องยิ่งอึมครึมบีบรัด

	 อานัสมองแม่หนูน้อยร่างเล็กอย่างไม่สบายใจ  เขาไม่เคยเห็นดาหลาแสดง 

ท่าทางเป็นกังวลถึงเพียงนี้มาก่อนเลย

	 ตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกเมื่อตอนมนต์ดาวอายุเจ็ดขวบ

	 วันนั้นน้องสาวตามคุณแม่ไปรับเขาออกจากโรงพยาบาล...เพราะความซุกซน 

ของเจ้าตัว  กว่าที่ทุกคนจะรู้ว่าหนูน้อยวิ่งออกไปขวางหน้ารถยนต์ซึ่งกำลังแล่นมา 

ด้วยความเร็วสูง  ก็ทำเอาทั้งเขาและมารดาแทบหัวใจวาย

	 ในเสี ้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั ้น  อานัสเห็นกับสองตาตัวเอง 

มีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าไปผลักตัวมนต์ดาวลอยละลิ่วออกมาพ้นจากเส้นทางรถ 

ได้หวุดหวิดในเสี้ยววินาที  และเธอคนนั้นก็ถูกรถชนเข้าเต็ม  ๆ

	 หากรถกลับแล่นทะลุผ่านร่างของเธอไปหน้าตาเฉย!

	 นับตั้งแต่วันนั้น  อานัสก็เหมือนได้น้องสาวเพิ่มมาอีกคน  เธอบอกให้เขา 

และคุณแม่เรียกเธอว่า   ‘น้องดา’  ซึ่งชื่อจริงของเธอก็คือ  ดาหลา

	 ดาหลาบอกว่าเธอมีความผูกพันกับมนต์ดาว  และยังเป็นห่วงมนต์ดาวอยู ่

จึงไม่อาจไปไหนได้  เด็กหญิงคอยวนเวียนอยู่ใกล้  ๆ  และช่วยเหลือมนต์ดาวใน 

ทุกครั้งที่มีภยันตรายไม่คาดฝันมาเยือน

	 น่าเสียดายที่น้องสาวไม่สามารถมองเห็นน้องดาได้อย่างเขากับมารดา  อานัส 

เป็นคนที่มีสัมผัสเรื่องลึกลับค่อนข้างไวกว่าคนธรรมดาทั่วไป  หลายครั้งที่เขามัก 

เห็นวิญญาณ  แต่วิญญาณที่พบเจอ  เมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้  พวกเขาก็จะ 

จากไปด้วยด ี ไม่ตามรังควานก่อกวนใด ๆ  ไม่ว่ามนุษย์หรือวิญญาณ  ความเมตตา 

กรุณาก็สามารถเอาชนะได้เสมอ

	 ใบหน้าคมคายขาวจัดเสมองไปทางโซฟาตัวยาวริมผนังด้านข้างติดกับประต ู

ร่างบอบบางของมนต์ดาวนอนห่มผ้ามิดชิด  โผล่มาให้เห็นแค่เพียงใบหน้าส่วนที ่

เหนือปลายจมูกขึ้นมาเท่านั้น

	 มนต์ดาวกำลังหลับสนิทไม่รับรู้เรื่องอะไร  อานัสไม่อยากรบกวนการนอน 

ของน้องสาว  จึงตั้งใจว่า  เมื่อไรที่อีกฝ่ายตื่นขึ้นมา  เขาจะรีบถ่ายทอดคำเตือนของ 

น้องดาให้มนต์ดาวทราบทันที
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	 ชายหนุ่มหารู้ไม่ว่า  อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมา  ตัวเขาเองจะเผลอหลับไป 

เสียก่อน  จึงไม่มีโอกาสได้เตือนน้องสาวสุดที่รักอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่แรก

มนต์ดาวเลิกผ้าห่มขึ้นอย่างเชื่องช้า  ความเย็นเฉียบจับใจของเครื่องปรับอากาศ 

ในห้องผู้ป่วยพิเศษบาดลึกจนไม่อาจข่มตาหลับลงได้อีก

	 ดวงตากลมโตดำขลับกวาดมองไปรอบ  ๆ  ห้อง  ตั้งแต่เพดานสีขาว  ห้อง 

โล่ง  ๆ  ดูวังเวงอึมครึม  ถึงจะเข้านอกออกในโรงพยาบาลบ่อย  ๆ  มาตั้งแต่เล็ก  ๆ 

เพราะสุขภาพของพี่ชายไม่ดีนัก  แต่เธอก็ไม่เคยถูกชะตากับสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วย 

มวลอากาศที่น่าอึดอัดเช่นนี้เลย

	 ถึงไม่เคยเห็นผี  แต่ก็ใช่ว่าไม่กลัว  ยิ่งรู ้อยู ่เต็มอกว่า   ‘มี’  อยู่จริง  ๆ  ก็ยิ ่ง 

หวาดผวาเข้าไปใหญ่

	 วันนี้คุณแม่สั่งให้เธอนอนค้างที่โรงพยาบาลเป็นเพื่อนพี่ชาย  ซึ่งมีนัดตรวจ 

ร่างกายกับคุณหมอเป็นประจำทุกสามเดือน 

	 ปกติเธอมักหลับรวดเดียวถึงรุ่งเช้า  แต่ค่ำคืนนี้มนต์ดาวกลับรู้สึกอึดอัด 

แปลก  ๆ  หนาวเยือกขนลุกซู่  เธอจำต้องสลัดผ้าห่มทิ้งแล้ววิ่งไปที่ประตู  หวังหา 

ไออุ่นจากด้านนอกเพื่อบรรเทาอาการหนาวสั่นก่อนอย่างอื่น

	 หญิงสาวเปิดประตูออก  กวาดตามองไปยังทางเดินซึ่งเปิดไฟไว้เพียงสลัว  ๆ 

ไม่มีใครสักคน  บรรยากาศเงียบเชียบวังเวงราวกับเวลาหยุดเดินไปแล้วอย่างไร 

อย่างนั้น

	 ร่างบอบบางจรดปลายเท้าออกจากห้องพี่ชาย  ก้าวไปตามทางเดินปูกระเบื้อง 

ลื่นเล็กน้อยอย่างรีบเร่ง  หวังว่าจะเจอพยาบาลเข้าเวรหรือใครสักคนเพื่อช่วยให้ 

อุ่นใจบ้าง  แต่ก็ไม่เจอใครเลย  กระทั่งถึงวอร์ดที่พักของพยาบาลประจำชั้น  ใน 

ห้องนั้นมีพยาบาลสาวนั่งประจำหน้าที่อยู่สองคน  พวกเธอเพียงมองมนต์ดาวมา 

แล้วส่งยิ้มให้  ก็ค่อยอุ่นใจขึ้นบ้าง 

  ท่ีน่ียังไม่ใช่โรงพยาบาลผีสิงอย่างในภาพยนตร์ท่ีเคยดูหรอกนะ  ยายมนต์ดาว!
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	 มนต์ดาวมีเป้าหมาย  อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นล่างของตึก 

ซึ่งมีบริการตลอดยี่สิบสี ่ชั ่วโมง  ตั้งใจจะไถลเดินเล่นแวะซื้อกาแฟร้อนสักถ้วย 

ช่วยคลายหนาวเสียหน่อย  แล้วค่อยกลับไปเฝ้าพี่ชายต่อ 

	 เธอหยุดยืนรออยู่ที่หน้าลิฟต์ตัวใหญ่กึ่งกลางชั้น  รออยู่ชั ่วครู่ประตูลิฟต ์

ก็เปิดออก  ในนั้นมีร่างสูงตระหง่านของชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ก่อนแล้ว

	 หญิงสาวเหลือบมองหน้าคนในลิฟต์โดยอัตโนมัติ  ต้ังใจเพียงแค่จะมองผ่าน ๆ 

แต่พอเห็นใบหน้าคมสันของฝ่ายนั้น  เจ้าตัวก็ชะงักงัน  นิ่งอึ ้ง  ตาโตเบิกกว้าง 

กะพริบปริบ  ๆ  ความรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างประหลาดล้ำพุ่งวาบเข้าสู่หัวใจ 

	 เป็นความรู้สึกราวกับว่าเธอเคยคุ้นกับเจ้าของรูปหน้าเรียวสวย  ตาคมกล้า 

เป็นประกายสะดุดตาคนนี้มาก่อน

	 แต่จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกัน  ในเมื่อเธอเพิ่งเจอเขาครั้งแรก! 

	 แรกทีเดียวชายหนุ่มในลิฟต์ไม่ได้สนใจอะไรมนต์ดาว  เขาไม่ได้มองเธอ 

ด้วยซ้ำ  แต่มาสะดุดก็เพราะหญิงสาวเอาแต่หยุดยืนนิ่งไม่ยอมก้าวเข้ามาในลิฟต์ 

เสียที  และเมื่อเพ่งมองใบหน้านวลใสอีกฝ่ายบ้าง  ดวงตาเรียวดำใหญ่ของชายหนุ่ม 

ก็เบิกกว้างข้ึนอย่างตะหนก  ริมฝีปากบางได้รูปเผลออุทานถ้อยคำบางอย่างท่ีมนต์ดาว 
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ไม่ได้ยิน

	 ครู ่เดียวประตูลิฟต์ก็เลื ่อนปิดเข้าหากัน  มือใหญ่รีบกดปุ่มเปิดลิฟต์รอ 

หญิงสาวโดยอัตโนมัติ

	 “เข้ามาไหมคุณ”

	 “ขะ...เข้าค่ะ  ขอบคุณมาก”  มนต์ดาวรู้สึกตัว  อายจนหน้าร้อนวูบ  นี่เธอ 

เผลอยืนมองเขาตะลึงค้างอยู่จนประตูลิฟต์ปิดลงอีกรอบได้อย่างไรกัน...ขายหน้า 

ชะมัด!

	 หญิงสาวก้าวเข้ามาในตัวลิฟต์  ก้มหน้าก้มตารอเวลาให้ถึงจุดหมายปลายทาง 

แก้มนวลยังอุ่น  ๆ  ด้วยความอับอาย  ยิ่งอุปาทานคิดเอาเองว่าเขาคงกำลังจ้องมอง 

มาจากทางด้านหลัง  มนต์ดาวก็ตกประหม่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

	 หญิงสาวไม่กล้าหันกลับไปมองข้างหลัง  เธอจดจ่อรอคอยกระทั่งประตูลิฟต ์

เปิดเมื่อถึงชั้นหนึ่ง  จากนั้นก็รีบก้าวเท้าออกไปเป็นการด่วน

	 จุดหมายของเธออยู่ที่สุดทางเดินเบื้องหน้า  อันเป็นที่ตั้งของร้านค้าสะดวกซื้อ 

ยอดนิยม  หากไม่ทันไร  สายลมเย็นยะเยือกกระชากความรู ้สึกพัดผ่านวูบมา 

ทำให้หญิงสาวสะดุดกึก

	 แว่วเสียงเหมือนใครเรียก…เป็นสรรพสำเนียงที่ไม่อาจจับใจความออกมา 

เป็นถ้อยคำได้  หากความรู้สึกนั้นช่างรุนแรง  ชัดเจน!

	 มนต์ดาวหันขวับไปมองรอบ  ๆ  มีเพียงความเงียบเชียบวังเวงจนน่าใจหาย 

บรรยากาศอึมครึมกดดันชวนอึดอัด  แม้จะมีสายลมโชยเอื่อยพัดผ่านมาพาให้กิ่งไม ้

สั่นไหวเสียดสีกันไปมา  หากความน่าสะพรึงกลัวในบรรยากาศกลับทบทวี

  มีใครบางคนเรียกเธอ

	 เท้าเรียวพาหญิงสาวให้เดินระเรื่อยเปลี่ยนทิศทาง  ตัดผ่านไปที่หน้าลานกว้าง 

อีกด้านหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

	 ค่ำคืนที่ฟากฟ้าปราศจากแสงดาวเช่นนี้  จันทร์เต็มดวงถูกเมฆทะมึนบดบัง 

…ลมเย็นเยือกหนาวเหน็บพัดมาปะทะผิวกาย  หนาวจนมนต์ดาวต้องห่อไหล่ 

เข้าหากันตัวสั่นสะท้าน 

	 พริบตานั้นเสียงหนึ่งกรีดก้องเสียดร้าว  ดังลั่นแสบแก้วหูขึ้นมาท่ามกลาง 

MAN MON RAK P.001-144.indd   6 1/24/12   1:24:16 PM

ต
ัว
อ
ย
่าง



ม่านมนต์รัก

�

ความเงียบสงัด

	 ในหัวสมองของหญิงสาวลั่นเปรี๊ยะ  เนื้อตัวชาดิก  ชั่วเสี้ยวนาทีแห่งความ 

มึนงงสับสน  มนต์ดาวรู้สึกได้ถึงมือน้อยเย็นเฉียบซึ่งยื่นเข้ามาผลักแผ่นหลังรุนแรง 

จนเธอเสียหลักคะมำล้มไปเบื้องหน้า

	 และนั่นเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงสนั่นเลื่อนลั่นเกิดขึ้นที่จุดเดิมซึ่งเธอยืนอยู่ 

เมื่อครู่!

	 หญิงสาวหันขวับกลับไปมองต้นเหตุของเสียงเหมือนก้อนเนื้อมหึมาตกลงมา 

แตก  แล้วภาพสยดสยองที่เห็นอยู่ต่อหน้าก็ทำให้เธอตาโตเบิกค้าง  ตะลึงลาน 

ตื่นตระหนกสุดขีด

	 ร่างของสาวใหญ่ซึ่งตกลงมาจากด้านบนของตัวอาคารผู้ป่วยใน  ยามนี้นอน 

สั่นเทิ้มกระตุกเฮือกเป็นระยะ  ๆ  จมกองเลือดแดงฉานอยู่ต่อหน้าต่อตามนต์ดาว 

โลหิตเหนียวหนืดสีเข้มคล้ำในเงามืดไหลทะลักท้ังจากปากและจมูก  ดวงตาเรียวแหลม 

เหลือกลานหันมาทางเธอ  ช่างเป็นภาพที่ชวนสะพรึงจนหญิงสาวทำอะไรไม่ถูก 

	 หากในท่ามกลางความเป็นความตาย  ริมฝีปากหนาของเธอผู ้นั ้นกลับ 

แสยะยิ้มเหมือนพบเรื่องน่ายินดีอะไรบางอย่าง

	 “มะ...มีคนตกตึก  ชะ...ช่วยด้วย!!”  มนต์ดาวตั้งสติได้ก็หันไปมองรอบ ๆ 

พลางตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วย  แต่ไม่เห็นใครแถวนี้สักคน  หญิงสาวผุดลุกขึ้น 

หมายจะรีบวิ่งไปตามคนมาช่วยหญิงผู้เคราะห์ร้าย  เผื่อจะช่วยได้ทันเวลา  ทว่า…

	 “อย่าเพิ่งไป”  สาวใหญ่ในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลขืนร่างโชกเลือดของ 

ตัวเอง  เอื ้อมผวาขึ ้นมาจับขากางเกงผ้าฝ้ายมนต์ดาวกำเอาไว้แน่น  รั ้งไม่ให  ้

หญิงสาวไปไหน

	 “…เจ้านางม่านดาว  สัญญาก่อน…สัญญาว่าเจ้าจะช่วยคุ้มแสนดาว…เจ้า 

จะช่วย…”

	 “คุณพูดอะไรน่ะ  ให้ฉันรีบไปเรียกคนมาช่วยคุณดีกว่านะคะ”  มนต์ดาว 

กังวลแทนอีกฝ่าย  ทำไมไม่มีใครผ่านมาแถวนี้สักที  นี่มันในโรงพยาบาลแท้  ๆ 

	 “สัญญาก่อน...เจ้าต้องสัญญา”  คนเจ็บหนักแทบสิ้นสต ิ เรี่ยวแรงกลับเยอะ 

นักหนา  มนต์ดาวไม่อาจสะบัดมือเหนียวหนึบนั้นให้หลุดออกไปได้  ตราบเท่าที่ 
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