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บนโลกแห่งความวุ่นวายนี้ ความโหดร้ายทารุณไม่ได้เลือกเกิดกับใคร
คนใดคนหนึ่ง แม้แต่กับคุณเองก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีเช่นกัน
“คุณหมอ…ช่วยด้วย” นวนิยายจากปลายปากกาของ สีฟ้า ผูล่้ วงลับ
ไปแล้ว ได้สือ่ ถึงจรรยาบรรณของแพทย์ทีมี่ ความรับผิดชอบต่อคนไข้ พร้อม
จะดูแลรักษาและให้ความช่วยเหลือจนสุดความสามารถ นอกเหนือไปจากคำว่า
เสียสละ ทว่า…ชะตาชีวิตมักเล่นตลกเสมอ
สารภี หมอสาวไฟแรง ตัวละครที่โชคชะตานำพาหล่อนไปสู่หายนะ
อันโหดร้ายและแสนสาหัสสากรรจ์ จนแทบเอาชีวิตไม่รอด แม้แต่อนาคตที่
สวยงามก็เกือบจะจบลงเพราะประโยคที่ว่า คุณหมอ…ช่วยด้วยๆ
แสงตะวัน หมอหนุม่ ผูมี้ ความมุง่ มัน่ และทุม่ เทชีวติ จิตใจให้กับการรักษา
คนไข้อย่างไม่รูจ้ กั เหน็ดเหนือ่ ยและสุขใจในหน้าทีของ
่ ตน เมือ่ เขาต้องมาพบ
หมอสารภีในสภาพทีน่่ าสะเทือนใจ จึงเกิดความเจ็บแค้นแทนขึน้ มาลึกๆ และ
พยายามจะดึงหล่อนให้หลุดพ้นจากความเลวร้ายนี้ให้เร็วที่สุด
คุณหมอ…ช่วยด้วย…ช่วยด้วย คำพูดซ้ำๆ ซากๆ ที่ยังกรีดร้องอยู่ใน
หัวใจของหมอสาวผูถู้ กกระทำ อาจทำให้ต้องตัง้ คำถามว่า เมือ่ คนดีอทุ ศิ ตน
ให้สังคมแล้ว สังคมให้อะไรตอบแทนบ้างนอกจากคำพิพากษา และใครจะ
กอบกู้ชีวิตของหมอสาวให้คืนมาในสภาพเดิมได้ หมอแสงตะวัน…เขาจะทำ
สำเร็จหรือไม่
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๑
ออกจากตึกคนไข้ชาย หมอแสงตะวันเดินเลยไปยังตึกคนไข้หญิงซึ่ง
อยู่ห่างกันไม่มากนัก
คนไข้ส่วนมากนอนกันแล้ว เว้นแต่บางคนทีน่ อนไม่หลับ หรืออาการ
ทุเลาแต่ยังต้องอยู่ในความควบคุมของหมอ มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนนั่งดู
โทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่น
หมอแสงตะวันหยุดทักทายกับพยาบาลเวร ถามถึงอาการของคนป่วย
บางคน แล้วก็เดินเลยเข้าไปในห้องโถงสำหรับคนไข้นั่งพักผ่อน
“คุณหมอมา…คุณหมอมาแล้ว…”
คนไข้แสดงอาการดีอกดีใจยิม้ แย้มแจ่มใสต้อนรับหมอ แต่หมอไม่ยิม้
เพราะปกติเป็นคนหน้าเฉย แต่หน้าของหมอสงบใจดีนัยน์ตามีเมตตาจิต
ทักทายคนไข้ทีเดิ
่ นเข้ามาหาคนละประโยคสองประโยค บางคนพอเห็น
หน้าหมอก็ให้มีอาการที่จะต้องปรึกษาขึ้นมาทันที
“เป็นอะไรไม่ทราบค่ะ ปวดศีรษะ นอนยังไงก็นอนไม่หลับ ขอยานอนหลับพยาบาลเขาก็ไม่ให้”
“ก็หมอให้ยาอืน่ ไว้แล้ว เหมือนยานอนหลับเหมือนกัน…คุณน่ะ จวนจะ
หายแล้วนะ ไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรอก…”
“หรือคะ? แต่หนูปวดศีรษะ…”
“ปวดทีไ่ หนกัน คิดว่าปวดมันก็ปวดน่ะซี คุณค่อยยังชัว่ มากแล้ว อีก
สองสามวันก็กลับได้…แล้วหมอจะเช็กดูอีกที ถ้ายังปวดอยู่ เห็นจะต้องอยู่
โรงพยาบาลอีกสักสองอาทิตย์”
“เอ…ถ้างั้นคงไม่ปวดหรอกค่ะ”
พรายยิม้ ปรากฏขึน้ ในดวงตาของหมอ…คนไข้ทีเป็
่ นโรคเกีย่ วกับประสาท
มักเป็นอย่างนี้ โรคหายแล้วแต่เจ้าตัวไม่ยอมหายก็มี ทั้งๆ ที่เบื่อหน่ายโรง-
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พยาบาลเต็มทน
ดูเหมือนการรักษาโรคเกีย่ วกับประสาท หมอจะต้องใช้ความอดทนยิง่
กว่าการรักษาโรคทางอื่น
เพราะโรคประเภทนี้ คนไข้มักมีอาการวิปริตผิดแผกไปจากคนธรรมดา
หมอเดินเลยไปยังห้องพิเศษทางมุมสุดของห้องโถงเหลือบนัยน์ตามอง
ดูป้ายหน้าห้อง ซึง่ มีข้อความว่า…แพทย์หญิงสารภี แสงพร ขณะทีผลั
่ กประตู
เข้าไป
พยาบาลเวรซึ่งเดินตามหมอมาทันบอกกับหมอว่า
“ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะ หมอ”
หมอแสงตะวันเดินเข้าไปข้างเตียง พิจารณาดูคนไข้ซึง่ นอนหลับๆ ตืน่ ๆ
และเอื้อมมือแตะเบาๆ ที่ข้อมือหล่อน
นัยน์ตาหลับๆตืน่ ๆนัน้ เบิกโพลงขึน้ แววตาขาดความรูส้ กึ ผิดชอบ ไม่ได้
มองดูหมอแสงตะวัน ไม่มีจุดหมายแน่นอนอย่างนัยน์ตาคนธรรมดา ทว่าแสดง
ความหวาดกลัวและตื่นตระหนก
ริมฝีปากของหล่อนเผยอออก และพูดซ้ำอยู่ประโยคเดียวว่า
“คุณหมอ…ช่วยด้วยเถอะ…คุณหมอ…ช่วยด้วยเถอะ…”
พยาบาลเหลือบนัยน์ตาสบนัยน์ตาหมอ
“ตลอดเวลา แกพูดแต่ประโยคนี้ประโยคเดียว”
หมอไม่ตอบว่ากระไร ก้มลงมองดูคนไข้ด้วยสีหน้าและแววตาอ่อนโยน
ไม่กล้าแตะต้องเนือ้ ตัว เพราะแม้แต่มือนางพยาบาลเข้าประคับประคอง หล่อน
ก็แสดงอาการหวาดกลัวถอยหนีอย่างตื่นตระหนก
“หมอสารภี…”
เสียงของหมออ่อนโยนเหมือนแววตา
“ไม่มีใครทำอะไรหมอ ทีนี่ เป็
่ นโรงพยาบาลไงล่ะ โรงพยาบาลทีเหมื
่ อน
บ้านของหมอ หมอเคยเรียน เคยอยู่รักษาคนเจ็บป่วย จำได้ไหม?”
ไม่มีแววรับรู้ในดวงตาของหมอสารภี นอกจากความหวาดกลัว
หมอแสงตะวันระบายลมหายใจยาว ขณะที่พยาบาลปรารภเบาๆ ว่า
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“แกช็อกเพราะตกใจกลัวขนาดหนักทีเดียว”
นัยน์ตาหมอแสงตะวันฉายความรูส้ กึ สมเพช ดูเหมือนจะมีแววปวดร้าว
เจือปนอยู่นิดๆ…
สำหรับคนไข้รายอื่น หมอแสงตะวันไม่เคยมีความรู้สึกเจ็บปวดแทน
เหมือนอย่างทีรู่ ส้ กึ กับหมอสารภี…ไม่ใช่เพราะคนไข้เป็นหมอด้วยกัน หากแต่
เพราะเหตุผลอันทำให้หมอสารภีต้องมานอนอยูใน
่ ตึกคนไข้โรคประสาท และ
อยู่ในความดูแลของเขาขณะนี้
“ก็น่าอยูหรอก…บางที
่
เราอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยสำหรับหมอ
สารภี ผมไม่อยากรักษาแกด้วยการทำช็อก ปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า
หมอสารภีมีหวังหายเป็นปกติ…”
“ปกติหรือคะ?…”
“ก็ทำไมล่ะ? หมอสารภีก็เหมือนคนไข้โรคประสาทอื่นๆ คุณก็เห็น
แล้วนี่ว่าหายเป็นปกติกันไปหลายราย”
“แต่หมอสารภีเป็นหมอ ถึงจะหายเป็นปกติหมอคิดว่าหมอสารภีจะ
กลับทำงานเหมือนอย่างเดิมได้หรือคะ?”
“ควรจะได้”
หมอแสงตะวันตอบสัน้ ๆ พยาบาลซึง่ เป็นพยาบาลอาวุโส อายุแก่กว่า
หมอทัง้ อายุจริงและอายุการงานไม่ตอบว่ากระไร ทว่านึกปรารภในใจกับตัวเอง
อย่างวิตกแทนนิดๆ
‘ถ้าเขารู้ว่าเคยประสาทเสียขนาดนี้มาแล้ว ใครเขาจะยอมให้รักษา…’
หมอแสงตะวันสั่งยาให้พยาบาลฉีดให้หมอสารภี แล้วก้มลงพูดกับ
หมอสารภีว่า
“นอนหลับเสียเถอะหมอ ตอนนี้หมอปลอดภัยแล้ว ไม่มีใครทำอะไร
หมอได้อีกต่อไป”
ริมฝีปากซีดเซียวของหมอสารภีขมุบขมิบ เสียงแผ่วๆ ลอดลำคอออก
มาว่า
“คุณหมอ…ช่วยด้วย…คุณหมอ…ช่วยด้วยเถอะครับ…”
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พยาบาลฉีดยาให้หมอสารภีแล้ว จึงได้เดินตามหมอแสงตะวันออกมา
ทันกันที่ห้องทำงานของหมอ
“แกร้องขอให้ช่วยอย่างนีซ้้ ำๆ ซากๆ ตลอดเวลา…ไอ้คนทำกับหมอสารภี
นี่มันใจดำอำมหิตเสียเหลือเกิน”
หน้าหมอแสงตะวันเหมือนจะยิ้ม แต่เป็นยิ้มที่ขื่นๆ
“ถ้าหมอหากินอยูใน
่ กรุงเทพ แทนทีจ่ ะกลับไปทำงานบ้านเกิด ป่านนี้
คงกำลังเรียนอยู่เมืองนอก หมอสารภีเรียนหนังสือเก่ง และอยู่ในข่ายที่จะ
ได้รับทุน”
“แล้วทำไมแกไม่รอเรียนต่อ? ความจริงตอนจบอายุก็ยังน้อย เวลาที่
จะทำงานหาเงินยังมีอีกถมเถไป”
หมอแสงตะวันเหลือบดูพยาบาลแวบหนึง่ ขณะทีก้่ มหน้าอ่านรายงาน
บนโต๊ะทำงาน นัยน์ตาจับอยู่ที่กระดาษ ปากพูดเรื่อยๆ ว่า
“เห็นจะไม่ใช่เรือ่ งหาเงินอย่างเดียว แกร้อนรนทีจะ
่ ไปตัง้ สุขศาลาทีบ้่ าน
ของแก…”
“อุดมคติ…งั้นหรือคะ?”
“จะเรียกอย่างนัน้ ก็ได้ ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นคำทีค่่ อนข้างจะเฝือเกินไป…”
หมอแสงตะวันนิ่งไปนิดหนึ่ง
“คนในกรุงเทพชินกับหมอผ่านเมืองนอกเมืองนาเสียจนกระทัง่ คิดว่าพอ
เรียนจบ หมอจะต้องหาทางตะเกียกตะกายไปเมืองนอกกันเสียทุกคน ความ
จริงหมอซึ่ง…พอเรียนจบออกไปทำงานอย่างหมอสารภีก็มี…”
“แต่เป็นส่วนน้อย…”
พยาบาลขัด หมอแสงตะวันทำเสียงประชดนิดๆ ย้อนถามว่า
“ก็ปีหนึง่ มีหมอจบสักกีคน
่ กันล่ะคุณ? แล้วก็…จะว่าไปแล้ว สังคมของ
เรามันเป็นสังคมทีพวก
่ บัณฑิตกำลังแข่งกันก้าวหน้าด้วยกันทัง้ นัน้ …ไม่ว่าหมอ
ไม่ว่าบัณฑิตสาขาไหนทัง้ นัน้ …เรียน…เรียน…เพือ่ ตำแหน่งนัน้ ตำแหน่งนี้ เพือ่
ลอยอยูกั่ บความโก้กับการสรรเสริญยกย่องและการเป็นคนดังอยูใน
่ กรุงเทพ ใคร
จะอยากไปจมปลักอยูบ้่ านนอก นอกจากจะเวียนกันออกไปเป็นครัง้ เป็นคราว”
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หมอแสงตะวันหยุดเว้นจังหวะเล็กน้อย เสียงของเขาขมขืน่ นิดๆ เมือ่
กล่าวต่อไปว่า
“สุขศาลาของหมอสารภีสำเร็จสมความตัง้ ใจ ก็พอดีเจ้าตัวพบกับเคราะห์ร้าย…แล้วก็…ใครหน้าไหนบ้างเล่าเข้ามาแบกไอ้เคราะห์รา้ ยนีกั่ บหมอสารภี?”
หมอแสงตะวันเก็บรายงานสอดลงในช่องของมันช้าๆ พูดต่อไปอีกด้วย
เสียงเหมือนประชด
“สังคมรึ? หรือว่าคนทีร้่ องปาวๆ ให้หมอเสียสละ…อาชีพหมอ…อาชีพ
ครู เป็นอาชีพทีท่ า่ นต้องเสียสละ เพราะท่านได้รับความนับถือ และเป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติยิ่งกว่าอาชีพใดๆ…”
ประโยคหลังสองประโยคเสียงคล้ายเยาะ แต่ก็เนือยๆ เรือ่ ยๆ ตามนิสยั
ของหมอแสงตะวัน
“หมอสารภีเสียสละแล้ว เสียสละด้วยชีวิต ด้วยอนาคตของหมอเลย
ทีเดียว…ได้รับการสรรเสริญยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้เสียสละ หนังสือพิมพ์
ประโคมอยู่พักหนึ่ง ต่อจากนั้นก็จะถูกทอดทิ้ง…”
หมอแสงตะวันระบายลมหายใจยาว มองสบตาพยาบาลผูแก่
้ วัยกว่าหมอ
เล็กน้อย
“วันนี้รู้สึกว่าผมจะพูดมากเกินไปหน่อยนะคุณ…”
“หมอคงอัดใจมาหลายวัน ตั้งแต่เกิดเรื่องหมอสารภี?”
“ผมยอมรับว่าผมสะเทือนใจมาก”
หมอแสงตะวันเดินออกมาจากห้องทำงาน พบพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
ห้องหนึ่ง จึงหยุดถามอาการของคนไข้ พูดเรื่องคนไข้รายอื่นๆ อยู่พักหนึ่ง
จึงเดินเลยไปยังบันไดหน้าตึก
พยาบาลเวรผูโดย
้ ตำแหน่งมีอาวุโสเป็นพยาบาลหัวหน้าของตึกคนไข้หญิง
ยังคงเดินตามหมอแสงตะวันไปเรื่อยๆ ถึงเชิงบันไดชั้นล่าง
“คุณรู้ไหม? ไอ้ที่คุณบอกว่าหมอสารภีแกขอให้หมอช่วยแกอยู่ตลอด
เวลา ทีแก
่ พูดอยูประโยค
่
เดียวซ้ำๆซากๆว่า คุณหมอ…ช่วยด้วย…คุณหมอ…
ช่วยด้วยน่ะ แกไม่ได้ขอให้เราช่วย ไอ้ประโยคนั้นมันเป็นประโยคที่พวกใจ-
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ทมิฬหินชาติมันพูดกับแก ตอนทีม่ าขอให้แกไปดูคนป่วย…คุณหมอ…ช่วยด้วย
…ช่วยด้วยเถอะครับ…เพราะหมอสารภีเป็นหมอ ประโยคนีมั้ นถึงฝังใจแกอยู่
ตลอดเวลา”
“มิน่าเล่า…ดิฉันเองก็เพิ่งจะเข้าใจ…”
พยาบาลพึมพำเบาๆ
“คิดว่าแกขอให้หมอช่วยแกเสียอีก”
“เปล่า…”
หมอแสงตะวันระบายลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่ง
“ลูกจ้างทีไปกั
่ บหมอสารภีเล่าให้เจ้าหน้าทีฟั่ งว่าไอ้พวกทีม่ าตามตัวหมอ
ไปจากสุขศาลา อ้อนวอนให้หมอไปช่วยพวกมัน บอกทีแรกว่า ขอให้คุณหมอ
ช่วยด้วย…หมอสารภีกลัวก็กลัว แต่ถ้าไม่ไปมันก็คงฉุด…ในทีส่ ดุ แกคงคิดว่า
ไปกับมันดีๆ มันคงจะเห็นบุญคุณบ้างกระมัง?…ที่ไหนได้…”
หมอแสงตะวันหยุดพูดเพียงแค่นั้น แหงนมองดูท้องฟ้าซึ่งมืดครึ้ม
ปราศจากดวงดาว แล้วก็ตัดบทตัวเองว่า
“น่ากลัวฝนจะตก ผมจะกลับละ…ช่วยดูหมอสารภีเป็นพิเศษด้วยนะ
ครับ”
หมอแสงตะวันผละจากพยาบาล เดินเรือ่ ยๆ ไปตามถนนลาดซีเมนต์ถึง
จะมีแสงไฟสว่างตามไว้สองข้างทางแต่บริเวณทีแสง
่ ไฟส่องไปไม่ถึงก็มืดครึม้ …
ลมพัดค่อนข้างแรง ไม้ดอกไม้ใบประดับอยูสอง
่ ข้างทางถูกลมพัดโอน
เอนสะบัดไปมา ถ้าผู้ที่เดินอยู่ไม่ใช่หมอซึ่งเคยชินต่อสถานที่ บางทีอาจจะ
ขวัญอ่อน…ยิ่งเป็นโรงพยาบาลก็ยิ่งเป็นอุปาทานให้บางคนขลาดกลัวยิ่งขึ้น
หมอแสงตะวันยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ ความวิปริตของดินฟ้าอากาศ
ทำให้ความรู้สึกภายในของหมอแสงตะวันเครียด
หมอแสงตะวันไม่ได้ปรารมภ์กับดินฟ้าอากาศ มโนสำนึกของหมอ
วาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอสารภีเหมือนทุกครั้งที่เขาเห็นหมอสารภี
และบังเกิดความสมเพชสะเทือนใจอย่างรุนแรงลึกซึ้ง…

๒
หมอแสงตะวันเห็นในมโนภาพ…
เห็น…สุขศาลาเล็กๆ ในตำบลที่ไกลจากตัวอำเภอ ไม่ถึงกับแร้นแค้น
แต่ก็ห่างไกลความเจริญมากพอดู
เห็น…หมอผู้หญิงตัวเล็กแบบบางซึ่งมุ่งมั่นจะทำงานเพื่อส่วนรวมและ
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์พยายามเรียกร้องและขวนขวายจนได้สุขศาลา
หลังนั้นมา
ต่อไปข้างหน้า…สุขศาลาหลังนัน้ อาจกลายเป็นโรงพยาบาล แต่ก็คงจะ
ใช้ชื่ออะไรต่ออะไร ซึ่งไม่ใช่ชื่อสารภี!
มโนภาพต่อไปของหมอแสงตะวัน…ทัง้ ๆ ทีก่่ อให้เกิดความเจ็บแค้นแทน
แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งสำนึกที่วาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่…
…หมอสารภีกำลังจะเสร็จสิน้ งานในสุขศาลา เมือ่ ‘วายร้าย’ สามสีคน
่
นัน่ โผล่เข้ามา และขอร้องแกมบังคับให้หมอไปช่วยรักษาคนเจ็บทีหมู
่ บ้่ านของ
มัน…
หมอนำลูกจ้างผู้หญิงวัยกลางคนของหมอไปเป็นเพื่อนด้วย
เปล่า…มันไม่ได้พาหมอไปรักษาคนเจ็บคนป่วยอะไรดอก
แต่มันพาหมอไปเพราะหมอเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีที่สุดในละแวกนั้น
และ…เป็นลูกสาวของคนดี…ถูกละ…คนดีเกินไปย่อมถูกถือว่าเป็นศัตรูของ
ฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับคนดี!
‘สัตว์’ ในร่างมนุษย์ไม่รูว่้ ากีคน
่ ต่อกีคน
่ ทำร้ายหมอสารภีเสียยับเยิน…
เขาตามไปพบหมอสารภีจากคำบอกเล่าของลูกจ้างวัยกลางคนทีวิ่ ง่ เตลิด
เปิดเปิงหนีมา…ตามไปพบขณะทีหมอ
่ สารภีฟืน้ แล้ว เดินกระเซอะกระเซิงและ
จำอะไรไม่ได้เลยนอกจากความหวาดกลัว…
หมอสารภีพูดซ้ำๆ ซากๆ อยู่ประโยคเดียวว่า…คุณหมอ…ช่วยด้วย…
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คุณหมอ…ช่วยด้วยเถอะ…
ฟ้าแลบสว่างจ้า และลัน่ ครืน ขับไล่มโนภาพเกีย่ วกับหมอสารภีให้หนี
หายไปจากสำนึกของหมอแสงตะวัน
พอดีถึงรถที่จอดอยู่ในโรงเก็บหน้าตึกคนไข้ชาย…
นาlิกาข้อมือบอกเวลาเกือบห้าทุ่ม เมื่อหมอแสงตะวันขับรถกลับมา
ถึงบ้าน
ไม่ต้องกดแตร พอเห็นแสงไฟ คนทำสวนซึ่งมีหน้าที่เป็นยามประตู
ด้วยในตัว ก็เปิดประตูรออยู่แล้ว หมอแสงตะวันนำรถเลี้ยวเข้าไปในบ้าน
ซึ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง
เป็นคฤหาสน์แบบสมัยใหม่งดงามและมีเครื่องบำรุงความสุขพร้อมมูล
ราคาทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้างร่วมสามล้าน!
เปล่า…ไม่ใช่เงินของหมอแสงตะวันดอก เขาไม่ได้ร่ำรวยถึงเพียงนั้น
และไม่ได้มีมรดกพกห่ออะไร
ด้วยความเอื้ออารีจากพ่อตาของเขาต่างหาก…
หมอแสงตะวันมองไม่เห็นรถของภริยาในโรงเก็บ…ก็คงตามเคยนัน่ แหละ
หล่อนก็คงสนุกสนานไปตามประสาของหล่อน ไม่เต็มอิม่ เมือ่ ไหร่ก็ยังไม่กลับ
เป็นความเคยชินของหมอแสงตะวันนับตั้งแต่ปีที่สองของการแต่งงาน
มาทีเดียว
…สามีของแม่สาวน้อยผูเพิ
้ ง่ จะผ่านพ้นคำว่าเด็กหญิงมาเพียงไม่กีปี่ …
บางทีก็มีสภาพอะไรไม่ผิดกับขนมหวานทีหล่
่ อนอยากจะลิม้ รส…เมือ่ ได้ลิม้ รสชาติสมอยากแล้วหล่อนก็เบือ่ หน่าย และเริม่ ได้กลิน่ หอมหวานของขนมชนิด
ใหม่…
หมอแสงตะวันก้าวเข้าไปในห้องโถงซึ่งแบ่งเป็นห้องรับแขกและห้อง
นั่งเล่น ด้วยลับแลและด้วยศิลปะการตกแต่งอันทันสมัยสวยงาม
บาร์ในบ้านเป็นเคาน์เตอร์อยู่ตรงมุมห้องรับแขก ตู้เก็บแก้วและเหล้า
ฝังอยูใน
่ ผนังอย่างแนบเนียน…หมอแสงตะวันหยิบแก้วมีก้านขนาดกลาง ริน
Du Bonnet ลงไปครึ่งแก้ว
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สำหรับเขา…เหล้าอ่อนๆ ของผูห้ ญิง ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ถึงจะถูก
หัวเราะเยาะเอาบ้าง…ก็ช่างเถอะ
ความจริงบาร์เหล้าและวิธกี ารดืม่ อย่างฝรัง่ ไม่ใช่รสนิยมของหมอแสงตะวัน หากแต่เป็นรสนิยมของภริยาผู้เกิดมาโชคดีมีพ่อแม่เป็นเศรษฐี…
…เป็นเศรษฐีเสียจนกระทัง่ หล่อนผูเป็
้ นลูกไม่รูต้ วั ว่าชีวติ ต้องการอะไร!
หมอแสงตะวันจิบเหล้าสองครัง้ หมดแก้ว พอวางแก้วลงเสียงกริง่ โทรศัพท์ก็กังวานขึ้น
“หมอหรือคะ?”
เสียงถามมาตามสายร้อนรนนิดๆ
“นีพิ่ ลาสินีค่ะ…ช่วยด้วยเถอะค่ะ หมอ คุณแม่เป็นอะไรไม่ทราบ อยูๆ่
ก็แน่นิ่งไปเฉยๆ…”
“เพิ่งเป็นเดี๋ยวนี้หรือครับ?”
“ค่ะ เคราะห์ดีเหลือเกินที่หมออยู่…กรุณามาเร็วๆ นะคะหมอ”
เจ้าของไข้หรือคนไข้อย่างพิลาสินี มีอีกหลายคนทีเป็
่ นเช่นนี…
้ หมอจะ
กำลังทำอะไร กำลังมีปัญหาส่วนตัวเช่นคนธรรมดาๆ เขาหรือเปล่า ไม่มีใคร
คำนึงถึง…มีเงินให้ค่ารักษาเสียอย่างหนึง่ เวลาเรียกหมอ…คุณหมอมาเดีย๋ วนี้
นะคะ หรือนะครับ…มาเร็วๆ!
“ครับ ผมจะไปเดี๋ยวนี้”
หมอแสงตะวันวางหูลง ยังไม่ทันหันกลับก็ได้ยินเสียงถามมาจากประตู
ว่า
“จะไปไหนอีกเล่าคะ คุณหมอ?”
ภริยาสาวน้อยของหมอแสงตะวันยืนเท้าสะเอวอยูตรง
่ ประตูทางเข้าห้อง
หล่อนคงเพิ่งกลับมา พอโผล่เข้ามาก็ได้ยินประโยคสุดท้ายของเขาพอดี
“ไปเยี่ยมคนไข้”
“ใคร? ออกไปเยีย่ มตัง้ แต่สามทุม่ ถึงสองยามยังไม่พออีกรึ แอ๋วอยาก
รูนั้ กว่าตัวหมอทำด้วยอะไร ไม่รูจ้ กั พักผ่อน ไม่รูจ้ กั เหน็ดเหนือ่ ย…เยีย่ มคนไข้
…ห่วงคนไข้!”
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หล่อนกระแทกเสียง นัยน์ตาที่แต่งไว้จนดูขอบตาดำ ขนตายาวเกิน
ธรรมชาติออกสีแดงเรื่อ และเยิ้มวาววามด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์
“ดีแต่รักษาคนไข้ ทีเมียของตัวเองรักษาไม่ได้!”
หล่อนกระแทกเสียง นัยของคำพูดมีความหมายลึกซึ้ง
ร่างเล็กโปร่งบางของหล่อนเซนิดๆ ไปปะทะกรอบประตู หล่อนยืนพิงอยู่
อย่างนั้นครู่หนึ่ง สะบัดหัวไปมาสองสามครั้ง
หมอแสงตะวันเดินเข้าไปหาหล่อน กล่าวเรียบๆ ว่า
“เพราะโรคของเมียไม่ใช่โรคทางกาย แต่เป็นโรคเอาแต่ใจตัว หมอ
เทวดาก็รักษาให้หายไม่ได้”
“ไม่ต้องหมอเทวดาหรอก หมอแสงตะวันนีแ่ หละ!…หมอแสงตะวันเคย
รักษาหายมาแล้ว แต่…เดีย๋ วนี…
้ มันไม่มีความหมายอะไรกับหมอแล้วนี่ หมอ
ได้ทุกอย่างจากแอ๋วแล้ว…บ้านช่อง…เงินทอง…ทุกอย่างสารพัดที่คุณพ่อจะ
ขนให้ลูกเขย แอ๋วจะไปมีความหมายอะไรกับหมออีก…”
“คุณชอบพูดแบบนี้เสมอ แอ๋ว”
เสียงของหมอแสงตะวันเรียบร้อย ข่มความไม่พอใจเอาไว้ภายใน…
ถึงอย่างไรเขาก็เป็นปุถุชน แม้จะใจเย็นตามวิสัยหมอสักเพียงใด วาจาของ
ภริยาทีพู่ ดกับเขาแบบนีบ่้ อยๆ ในบางครัง้ ก็จีให้
้ ขาดความอดทนได้เหมือนกัน
“หมอไม่อยากเถียงกับคุณ ไม่มีประโยชน์ ไม่มีสาระอะไร คุณขึน้ ไป
นอนพักเสียดีกว่า”
“ไม่มีประโยชน์…ไม่มีสาระ! พูดกับแอ๋วน่ะรึ ไม่มปี ระโยชน์ไม่มสี าระ?”
เสียงของภริยาติดจะขุ่นเคืองและรวนๆ
“ไม่เอานะ แอ๋วไม่ให้หมอไป ไม่เชื่อก็ลองดูซี…”
“คุณสนุกมาจนเต็มที่แล้ว ออกไปเที่ยวตั้งแต่หัวค่ำจนห้าทุ่มสองยาม
นี่หมอออกไปทำงานนะ แอ๋ว…”
“เฮ่อ…งานเงอนอะไรไม่รู้ละ แอ๋วไม่ให้หมอไปก็แล้วกัน ลองไปซี
จะอาละวาด…”
หล่อนเซอีก กิริยาท่าทางบอกว่าเอาจริง ทั้งๆ ที่ยืนแทบไม่ติด
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หมอแสงตะวันถอนหายใจยาว เห็นว่าจะชักช้าอยู่จึงกดออดเรียกคน
มาจากเรือนข้างหลัง แล้วตัวเองก็ก้าวออกประตู
ปรียามลผวาตาม ตั้งใจจะคว้าแขนเขาไว้ให้ได้ พอพลาดเลยหัวซุน
หมอแสงตะวันรับร่างภริยาไว้ได้ พอดีหญิงลูกจ้างสองนางวิง่ ขึน้ มาเขา
จึงส่งภริยาให้หล่อนประคองเอาไว้
“พาคุณผู้หญิงขึ้นไปนอนที”
ปรียามลไม่มีแรงจะลุกขึ้นอาละวาดกับสามี หล่อนจึงได้แต่ส่งเสียง
กรี๊ดๆ ไล่หลังเขาไปตามประสาคนเมา
“หมอเฮงซวย! หมอบ้า!…ไอ้หมอเฮงซ้-ว-ย…”
คำสุดท้ายหล่อนแผดเสียจนเต็มทีแล้
่ วจึงได้หงุบพับลงในอ้อมกอดของ
หญิงลูกจ้างทั้งคู่
หล่อนทัง้ สองผูประคั
้ บประคองนายสาว และช่วยกันพาขึน้ บันไดไปชัน้
บน…ขันก็ขัน สมเพชก็สมเพช
หล่อนผู้หนึ่งกระซิบกระซาบปรารภว่า
“เออ…เป็นหมอรักษาโรคประสาทแท้ๆ เมียของตัวเองยังกะเป็นโรค
ประสาท ประเดี๋ยวๆ ก็กรี๊ดขึ้นมาเสียที คุณหมอแกก็ใจเย้น…ใจเย็นนะ”
“ไม่ใจเย็นได้ยังไง พ่อตารวยยังกะอะไรดี ลูกสาวคนเดียวเสียด้วย…
แต่ว่า…เขาเล่ากันนะ…เห็นเขาว่ากันว่าคุณผู้หญิงน่ะ ตอนเรียนหนังสืออยู่
แกติดเฮโรอีน คุณหมอเป็นหมอรักษา แล้วก็เลยแต่งงานกัน…คุณผู้หญิง
เลิกสูบเฮโรอีนกลับมาติดเหล้า…รูแล้
้ วอย่าพูดไปล่ะ จริงหรือไม่จริงไม่รับรอง
นะ เห็นเขาว่ากันว่ายังงั้น”

๓
พอรถเลี้ยวผ่านเข้าประตู ซึ่งมีคนวิ่งมาเปิดรับด้วยลักษณะที่แสดงว่า
รอคอยอยู่
หมอแสงตะวันก็เห็นพิลาสินียืนคอยเขาอยู่ที่หน้าตึกหลังเล็ก หล่อน
สวมชุดนอนยาวประกอบด้วยเสือ้ คลุมเรียบร้อยสวยงาม หล่อนเป็นสาวใหญ่
ที่แต่งกายงดงามและมีรสนิยมกระเดียดไปทางอเมริกันหรือยุโรป
“ขอโทษนะคะที่ต้องกวนคุณหมอ คุณแม่ค่ะ…อยู่ๆ ก็เป็นลมแน่นิ่งไป
เฉยๆ”
เสียงของหล่อนแสดงความห่วงใย แต่สีหน้าและแววตาดูเหมือนจะไม่
ได้คล้อยตามน้ำเสียงเท่าใดนัก
หล่อนเดินนำหมอแสงตะวันไปยังห้องของมารดา ปากก็ถามว่า
“ดิฉันปลุกคุณหมอให้ตื่นหรือเปล่าคะนี่?”
“ผมเพิง่ กลับจากโรงพยาบาล พอมาถึงบ้านก็ได้รับโทรศัพท์คุณพอดี”
“ต๊าย…ดิฉันก็กวนคุณหมอ…”
“ไม่เป็นไรดอกครับ”
อาการของคุณนายพิศมรก็คืออาการของคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง
นางไม่รู้สึกตัวแน่นิ่งไป แต่ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
หมอแสงตะวันวัดความดัน แล้วก็ฉีดยาลดความดันให้ พักใหญ่คุณนายพิศมรก็มีลักษณะแสดงว่ารู้ตัว
“อ้อ…หมอ…”
นัยน์ตาของคุณนายเหลือบไปยังลูกสาว
“เรียกหมอมาแก้ฉันทำไม ทำไมไม่ปล่อยให้ตายเสียให้รูแล้
้ วรูรอด
้ ไป?”
“โธ่…คุณแม่…”
“ฉันเองก็ไม่อยากอยู่ขัดขวางความสุขใคร…”
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“นอนเสียเถอะค่ะ คุณแม่”
พิลาสินีขัดเสียงค่อนข้างแข็ง
“หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณแม่ คุณแม่ต่างหากเอะอะตีโพยตีพายไปเอง…”
“ก็แกว่าที่แกต้องเป็นสาวแก่อยู่ยังงี้เพราะฉัน…”
“คุณแม่…เลิกพูดเหลวไหลเสียทีเถอะค่ะ นอนพักผ่อนเสียเถอะ…
สอางค์แกนอนเป็นเพื่อนคุณนายในนี้นะไม่ต้องลงไปนอนข้างล่าง…คุณแม่
ปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ?”
“ครับ คุณนายไม่เป็นอะไรแล้ว”
หมอแสงตะวันตอบลูกสาว แต่นัยน์ตามองดูคนไข้
“คุณนายพักผ่อนให้มากหน่อยนะครับ เหนือ่ ยเกินไปกับนอนดึกเกินไป
ก็ไม่ใคร่ดีนัก”
“ทะเลาะกับลูกก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะ?”
คุณนายพิศมรย้อนถาม หมอแสงตะวันได้แต่ยิ้มนิดๆ โดยไม่ตอบว่า
กระไร
เขารูจ้ กั กับพิลาสินีมานานทางเพือ่ นของเขาผูหนึ
้ ง่ ตัง้ แต่นัน้ มาหล่อน
ก็เป็นคนไข้ของเขาด้วย ไม่ใช่โรคหนักหนาอะไรนัก ก็ปวดศีรษะ หงุดหงิด
และกินไม่ได้นอนไม่หลับ พิลาสินีว่าหล่อนเป็นโรคประสาท และควรจะได้
รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
“คุณแม่นี่พูดอะไรเหลวไหล…”
ลูกสาวตำหนิ
“นอนเสียเถอะค่ะ คุณหมอจะได้กลับ กวนให้มาดึกๆ เกรงใจจะแย่
อยู่แล้ว”
แต่ครัน้ เมือ่ ออกมาจากห้องมารดาถึงห้องรับแขกหล่อนก็มิได้ปล่อยให้
หมอกลับเหมือนดังที่อ้างกับมารดา ภายในห้องรับแขกกึ่งห้องนั่งเล่น มี
เครือ่ งดืม่ ร้อนๆ วางเตรียมไว้ให้สองที่ สำหรับนายแพทย์คือกาแฟ ส่วนของ
หล่อนเป็นเครื่องดื่มประเภทโกโก้
เมื่อเจ้าของบ้านนั่งลง หมอแสงตะวันก็จำเป็นต้องนั่งลงด้วย
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“คุณแม่ท่านมีเรือ่ งขัดใจกับดิฉนั นิดหน่อยค่ะหมอ อยูๆ่ ก็ลุกขึน้ ตีโพย
ตีพายถึงเรื่องเก่าๆ พอโกรธมากๆ เข้าก็เป็นอย่างนี้…”
หล่อนถอนหายใจเบาๆ
“ดิฉนั กลุม้ ใจกับคุณแม่เหลือเกิน จริงๆนะคะหมอ ตัวเองก็ออดๆแอดๆ
อยู่แล้ว ยังต้องแบกเอาคุณแม่ไว้อีกคนหนึ่ง นี่ดิฉันก็ปวดศีรษะ ตรงขมับ
ข้างขวานี่แหละค่ะ ปวดตุบๆ มาแต่หัวค่ำแล้ว”
“วันนี้เขียนหนังสือหรือเปล่าครับ?”
“เขียนค่ะ…อยากจะเลิกเขียนสักทีก็เลิกไม่ได้ จริงๆ นะคะหมอ สุขภาพ
ของดิฉันแย่ลงไปทุกที แล้วคุณแม่ก็ยังกวนใจอีก”
นายแพทย์ยิ้มน้อยๆ ตามเคย
“คุณแม่คุณก็สุขภาพไม่ดีเหมือนกัน”
“นัน่ น่ะซีคะ ทีจ่ ริงคุณแม่ยังดีกว่าดิฉนั แต่ท่านชอบทำตัวเป็นคนอ่อนแอเพื่อให้ดิฉันประคับประคอง เพื่อไม่ให้ดิฉันทอดทิ้งท่านอยู่ตลอดเวลา…”
พิลาสินีถอนหายใจอีกครั้งหนึ่ง ยกถ้วยเครื่องดื่มขึ้นจิบ กิริยาของ
หล่อนเห็นได้ว่าหล่อนฝึกเอาไว้ให้ดูงามและถูกแบบแผนมารยาทอยู่เสมอ
หมอแสงตะวันได้แต่ยิ้มตามเคย
เขารูจ้ กั พิลาสินีมานานพอทีจะ
่ เข้าใจความเป็นอยูของ
่ ชีวติ และครอบครัว
ซึ่งมีด้วยกันเพียงสองคนแม่ลูกของพิลาสินี
รูว่้ าทัง้ สองคนแม่ลูกต่างฝ่ายต่างเป็นคนทีต้่ องการการเอาใจ การประคับ
ประคองด้วยกันทั้งคู่
มารดาของพิลาสินีหวาดกลัวการถูกลูกสาวทอดทิ้งเท่าๆ กับที่พิลาสินี
หวาดกลัวความร่วงโรยของวัย ขมขื่นกับชีวิตที่เดียวดาย!
เท่าที่ฟังพิลาสินีปรับทุกข์กับเขาในฐานะเป็นแพทย์ประจำตัว และใน
ฐานะทีคุ่ น้ เคย หล่อนมักจะกล่าวหาว่ามารดาของหล่อนเป็นต้นเหตุให้หล่อน
ต้องครองชีวิตเป็นสาวโสดอยู่อย่างนี้
หล่อนกล่าวหาว่ามารดาของหล่อนเห็นแก่ตัว และคอยขัดขวางการมี
คู่ครองของหล่อน เพราะกลัวหล่อนทอดทิ้ง
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ฝ่ายมารดาของหล่อนก็นินทาบุตรีกับเพื่อนสนิทของนางว่า
‘เขาฝันเกินไป ฝันทีจะ
่ ได้พระเอกอย่างในหนังสือทีเขา
่ สมมติขึน้ คน
จริงๆ รูปร่างหน้าตาไม่หล่อ ไม่เป็นพระเอก แม่นีเขา
่ ก็ไม่สนใจ ส่วนทีพอจะ
่
เป็นพระเอกได้เขาก็ไม่สนใจแม่นี่เหมือนกัน ถึงต้องอยู่มาจนป่านนี้…’
พิลาสินีวางถ้วยโกโก้ลง หลับตาและยกมือขวาคลึงขมับเบาๆ
“อีกไม่นานดิฉันคงเขียนหนังสือไม่ไหว…”
หมอแสงตะวันมองดูสาวใหญ่วัยสี่สิบกว่าเบื้องหน้าเขา กิริยาท่าทาง
ของหล่อนทำให้หมอแสงตะวันอดนึกถึงนางเอกในนวนิยายประเภทฝันๆ ของ
หล่อนซึ่งเขาเคยอ่านสักครั้งสองครั้งมิได้
นางเอกของหล่อนก็คือตัวหล่อนเอง…เพียงแต่ในนวนิยาย หล่อนวาด
ให้สวยเลิศดีเลิศ และอายุน้อยเท่านั้น
หล่อนเขียนนวนิยายประเภทฝันหวานมาตั้งแต่ยังสาวจนสิบกว่าปีแล้ว
หล่อนก็ยังไม่ยอมออกจากความฝัน!
หมอแสงตะวันแนะนำอย่างหมอจะพึงแนะนำว่า
“พักผ่อนเสียบ้างซีครับ”
“ดิฉนั กำลังพยายามอยูเหมื
่ อนกัน แต่ลำพังพักผ่อนเห็นจะไม่พอ ดิฉนั
รู้ตัวว่าไม่ใคร่จะสบายนัก…พรุ่งนี้เห็นจะต้องไปให้คุณหมอเช็กดูอีกสักครั้ง”
หมอแสงตะวันวางถ้วยกาแฟลง ขยับตัวพร้อมกับกล่าวว่า
“เชิญครับ…”
แต่พอจะลุกขึ้น พิลาสินีก็กลับกล่าวว่า
“คนเป็นหมอนีต้่ องอดทนมากนะคะ บางทีดิฉนั ก็รูส้ กึ ตัวว่าดิฉนั เห็นแก่
ตัวกับหมอเหลือเกิน ประเดีย๋ วโทรศัพท์ตามตัวดึกๆ ดืน่ ๆ ประเดีย๋ วก็ไปกวน”
“คนไข้ไปหาหมอไม่เรียกว่ากวนหรอกครับ”
“หมอมีคนไข้ตามตัวค่ำๆ มืดๆ บ่อยไหมคะ?”
“ก็มีบ้างเหมือนกัน”
“แล้ว…คุณปรียามลเธอไม่รำคาญเอาบ้างหรือคะ?”
หมอแสงตะวันไม่ตอบคำถามนี้ ความเป็นอยู่ในครอบครัวของเขา…
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ไม่เพียงแต่พิลาสินี ดูเหมือนทุกคนก็จะรู้ๆ อยู่ว่าไม่สู้จะราบรื่นนัก
ปรียามลเคยเที่ยวเตร่สนุกสนานจนเจียนจะเสียผู้เสียคน เมื่อครั้งที่
หล่อนยังรุ่นสาว ติดยาเสพติดแล้วก็เป็นคนไข้ของหมอแสงตะวัน…
เมือ่ มีข่าวว่าหมอและคนไข้แต่งงานกัน หมอแสงตะวันถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
หลายประการ ล้วนแต่ในแง่ที่ไม่งดงามเท่าใด
‘หมอแสงตะวันสบายแฮไปเลย ตกตุม่ ข้าวสารตุม่ มหึมา คุณกมล พ่อ
ยายปรียามลแกรวยออกจะตายไป’
‘รักษาไปรักษามา เสร็จหมอแสงตะวัน!’
‘หมอแสงตะวันแกฉลาด พอรักษาให้เด็กเลิกจากยาเสพติด แกก็เลย
กลายเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ของยายปรียามล!’
‘เด็กร่านๆ นีนา
่ ใกล้ใครเข้าก็ติดคนนัน้ แต่ถ้าเผอิญไม่ใช่ยายปรียามล
หมอแสงตะวันแกคงไม่เอา’
และ…ข้อความทำนองนี้อีกมากมาย
แม้แต่ญาติพี่น้องบางคนของปรียามลเอง
ยกเว้นบิดาของหล่อน…หมอแสงตะวันยังจำถ้อยคำของนายกมลได้…
‘ผมผิดเองที่ตามใจยายแอ๋วมากเกินไป เพราะแกเป็นลูกสาวคนเดียว
ทีคุ่ ณหมอรักษาให้แกหายได้ก็นับว่าเป็นบุญคุณอย่างสูงแล้ว แต่ยายแอ๋วเป็น
เด็กเจ้าอารมณ์ผมเกรงว่าแกจะหายเพียงชั่วประเดี๋ยวประด๋าว ถ้าแกผิดหวัง
จากสิ่งที่แกหวังไว้อย่างรุนแรง…’
คงไม่มีพ่อคนไหนเอ่ยปากยกลูกสาวของตนให้แก่บุรษุ ได้อย่างนุม่ นวล
เช่นนายกมล…
‘แกกำลังเครซี่คุณหมอมาก แต่ก็…นั่นแหละครับ ถึงจะเป็นลูกของ
ผม ผมก็รูส้ กึ ว่าแกไม่คูค่ วรกับคุณหมอ ขอแต่เพียง…ถ้าคุณหมอจะตัดรอน
แกผมก็อยากให้ค่อยเป็นค่อยไป ไหนๆ ชุบชีวติ แกขึน้ มาแล้วอย่าทำให้แกตาย
ทั้งเป็นอีกครั้งเลย…’
หมอแสงตะวันยอมรับว่า…ด้วยความเป็นจริง เขาเองก็ไม่ได้รูส้ กึ ว่าต้อง
‘จำใจ’ แต่งงานกับปรียามลเท่าใดนัก
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แม้ว่าจะไม่เคยตั้งใจมาก่อน
ประการหนึ่ง เพราะเขาเองยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใดถึง
ขนาดผูกพันกัน
อีกประการหนึ่ง…ที่นับว่าเป็นจุดอ่อนของหมอก็คือ ความใจอ่อน
ส่วนประการสุดท้าย…ปรียามล ในขณะที่หล่อนกำลังอยู่ในอารมณ์
ต้องการสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้ได้…ซึง่ หล่อนเรียกมันว่า ‘ความรัก’ …หล่อนทุม่ เทจิตใจ
…ทั้งอารมณ์ปรารถนา ก็ทำให้หล่อนเป็นสาวน้อยที่น่ารักอยู่มาก…
หมอแสงตะวันเพิ่งจะรู้สึกว่า เขาเป็นเสมือนขนมอร่อยซึ่งเด็กเอาแต่
ใจตัวคนหนึ่งจะต้องลิ้มรสให้ได้ หรือไม่ก็เป็นตุ๊กตาซึ่ง…เมื่อหล่อนได้เป็น
เจ้าของแล้วหล่อนก็จะไขลานให้คอยตามหลัง และเอาอกเอาใจหล่อนโดยไม่
รู้จักจบสิ้น!

๔
หมอ”

“คนเราก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ หมอ…”
พิลาสินีพูดเหมือนปลอบใจทั้งหมอแสงตะวันและตัวของหล่อนเอง…
“กับบางสิง่ บางอย่างและบางคนเราก็ต้องอดทนอย่างเหลือเกิน…นะคะ

หล่อนนำทาง เหมือนทุกครัง้ ทีหล่
่ อนพูดถึงภริยา และชีวติ ครอบครัว
ของหมอ เพื่อ…อะไรก็ตามที
แล้วหล่อนก็ถามว่า
“หมอไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตบ้างเลยหรือคะ?”
“หมอก็ปุถชุ นธรรมดาเหมือนกันนีคุ่ ณ แต่…บางทีหมอก็ต้องลืมเรือ่ ง
ของตัวเองในขณะทีทำ
่ หน้าทีของ
่ ตัว หมอจะเหน็ดเหนือ่ ยจนหมดกะอกกะใจ
ไม่ได้หรอกคุณ”
“แปลว่า ถ้าหมอไม่ได้เป็นหมอ ก็คงหมดกะอกกะใจไปนานแล้ว?…
หมอคะ…”
นัยน์ตาของพิลาสินีจับอยู่ที่หมอ…หมอแสงตะวันไม่ใช่ผู้ชายรูปงาม
ชนิดที่ผู้หญิงเห็นแล้วจะต้องหลงใหลใฝ่ฝัน หน้าตาของหมอก็ดูเกลี้ยงเกลา
ธรรมดาๆ แต่บุคลิกของหมอเข้มแข็งและทำให้คนอยูใกล้
่ รูส้ กึ อบอุน่ ได้เสมอ
นัยน์ตาที่วางเฉยแต่แรกสะท้อนความรู้สึกภายในของพิลาสินีออกมา
ทีละน้อย
นัยน์ตาของหล่อนแสดงความไหวของอารมณ์ออกมาจนกระทั่งหมอ
แสงตะวันรู้สึก
หล่อนพูดทีเล่นทีจริงว่า
“หมอจะผลัดกันเป็นคนไข้กับดิฉนั ก็ได้นะคะ ดิฉนั รูว่้ าหมอเองก็มีเรือ่ ง
ไม่สบายใจอยูเหมื
่ อนกัน ถ้าหมออยากจะพูดอะไรออกมาบ้างก็พูดเถอะค่ะ…”
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“แล้วกัน…”
หมอแสงตะวันอุทาน พร้อมกับหัวเราะเบาๆ
“ไปๆ มาๆ คุณพิลาสินีกลับจะมารักษาผมเสียแล้ว…ขอบคุณครับ…”
หมอยิ้มเล็กน้อย
“แต่ว่า…มันออกจะผิดจรรยาแพทย์ไปสักหน่อย ขอให้ผมรักษาคุณ
อย่างเดิมดีกว่า…ตอนนี้…คิดว่าถึงเวลาที่คุณควรจะพักผ่อนได้แล้ว”
หมอลุกขึ้นยืน แสดงว่าพร้อมที่จะลา พิลาสินีจึงลุกขึ้นยืนบ้าง
“จริงซีนะคะ พอหมอเตือน ดิฉันก็ชักจะรู้สึกว่าตัวเป็นคนไข้ขึ้นมา
ทีเดียว…เชิญหมอเถอะค่ะ ขอบคุณที่อุตส่าห์มา…”
หล่อนก้าวออกจากระหว่างเก้าอีและ
้ โต๊ะ เดินนำหมอไปได้เพียงสองก้าว
หล่อนก็หยุดหลับตาลงประเดี๋ยวหนึ่ง
“ดิฉันคงลุกขึ้นเร็วเกินไป ออกรู้สึกเวียนศีรษะ”
ในฐานะที่เป็นหมอ หมอแสงตะวันจึงจับข้อศอกหล่อนประคองเอาไว้
“คุณเข้านอนเสียดีกว่า ไม่ต้องไปส่งผมดอก คุณพิลาสินี”
หล่อนเกาะแขนหมอนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง
ในระยะนั้นหล่อนรู้ว่าหล่อนกลั้นใจ…
อารมณ์ว้าเหว่โดดเดี่ยว ซึ่งมักเกิดขึ้นแก่หล่อนเสมอในระยะหลังๆ นี้
พลุ่งขึ้นมาอย่างไม่อาจสะกดไว้ได้ และโดยที่หล่อนไม่รู้เนื้อรู้ตัว
มันทำให้หล่อนหนาวเยือก…
หล่อนคิดว่าหมอควรจะเข้าใจ…และหล่อนก็กลั้นใจรอ…
แต่หมอกลับประคองให้หล่อนนั่งลงบนเก้าอี้ยาวใกล้ๆ เปิดกระเป๋า
เวชภัณฑ์ค้นยาออกมา แล้วก็เดินไปชะโงกหน้าหาหญิงลูกจ้าง
แล้วหมอก็กลับมาทีหล่
่ อนพร้อมกับยาและแก้วน้ำ หญิงลูกจ้างเดินตาม
หลังหมอมาด้วย
“ยานี่ผมเคยให้คุณรับประทานมาแล้ว เห็นจะไม่ใคร่ได้ทานเท่าไหร่ซี
ท่า…ทานเสียครับ คุณพิลาสินี แล้วจะค่อยรู้สึกสบายขึ้น”
พิลาสินีอยากขว้างทั้งยาและแก้วน้ำให้สมกับอารมณ์ร้อนระอุภายใน
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แต่หล่อนก็ทำได้เพียงกลืนมันเข้าไป และหลับตาเพือ่ ซ่อนความผิดหวังน้อยใจ
และรวดร้าว…
หล่อนรูว่้ าหล่อนไม่เคยเป็นทีสนใจ
่ ของเพศตรงข้าม…หล่อนรูว่้ า…เพราะ
อะไร…
เสียงรถยนต์ของหมอแสงตะวันวิ่งออกจากบ้านหลังจากดูแลหล่อนอยู่
อีกสักสิบนาที
พิลาสินีสะกดใจสะกดอารมณ์บอกให้ลูกจ้างกลับไปนอน
หล่อนเองเข้าห้องส่วนตัว…พอประตูห้องปิด หล่อนถลาไปทีกระจกเงา
่
หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง…
…นี่คือความจริง…ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าหล่อนคือความจริง!…
…หน้าทีปรากฏ
่
อยูใน
่ กระจก เป็นหน้าขาวๆ แบนๆ ของผูห้ ญิงคนหนึง่
ไม่ปรากฏสิ่งใดสะดุดตาสะดุดใจ จะเรียกว่าขี้ริ้ว ก็ค่อนข้างจะเรียกได้…
…ถึงจะขาว แต่จมูกแบน ส่วนคางค่อนข้างกว้าง ผิวหยาบ…ไม่ถึง
กับน่าเกลียดดอก ทว่ามันก็ตรงกันข้ามกับลักษณะของนางเอกทีหล่
่ อนบรรยายเอาไว้บ่อยๆ ในนวนิยายของหล่อน…
นางเอกซึง่ หล่อนฝันในเวลาหลับ และฝันในเวลาทีไม่
่ ได้อยูหน้
่ ากระจก
…ฝันว่าคือตัวของหล่อนเอง!
บ่อยครั้งที่มีคนอยากรู้จักหล่อน เพราะนวนิยายอันแสนหวานและ
นางเอกซึง่ หล่อนวาดเอาไว้อย่างงดงาม และจงใจให้ผูอ่้ านรูส้ กึ ว่าภาพนางเอก
คือภาพจำลองของผู้เขียน
…แล้วทุกครัง้ หล่อนก็รูว่้ า…เขาผิดหวัง…พวก ‘แฟน’ ทีอยาก
่ รูจ้ กั หล่อน
นอกเหนือไปจากตัวหนังสือในนวนิยาย…
พิลาสินีอยากทุบกระจกทิ้ง!
หล่อนไม่อยากเห็นหน้าตาของตัวเองเลย นอกจากจะไม่สวยแล้ว
อายุก็ยังมากอีกด้วย
มากกว่าหมอแสงตะวันด้วยซ้ำไป!
แม้กระนั้นหล่อนก็อดฝันต่อไปไม่ได้…
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ขณะทีหล่
่ อนหลับ หรืออยูใน
่ โลกทีหล่
่ อนสามารถลิขติ ชีวติ ตัวละครได้
…หล่อนคือนางเอกผูสวย
้ งามแบบบางน่าทะนุถนอม ทรงคุณสมบัตของ
ิ กุลสตรี
…พระเอกของหล่อนนัน้ แปรเปลีย่ นไปตามความฝันของหล่อน ปัจจุบนั ก็คือ
หมอแสงตะวัน!
***
นายแพทย์แสงตะวันยกผ้าเช็ดมือขึน้ ซับปากแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยจาก
อาหารเช้า
แต่พอลุกขึ้นจากโต๊ะอาหาร เสียงออดภายในห้องนอนของเขาก็ดัง
กังวานขึ้น
เสียงนั้นดังถี่ๆ แสดงถึงอารมณ์ของผู้กด
หมอแสงตะวันอดเอะใจไม่ได้ว่า…วันนีดู้ เหมือนภริยาของเขาจะตืน่ เช้า
ผิดธรรมดา
…คงปวดหัวเพราะพิษสุรา…แฮงโอเวอร์…เมื่อคืนนี้เห็นจะหลาย ‘ก๊ง’
อยู่!
แม่สาวใช้คนสนิทซึ่งเงินเดือนแพงจับใจ…แพงพอที่จะทนความเจ้าอารมณ์ของนายสาวได้…วิ่งขึ้นบันไดอย่างรวดเร็ว
แม้กระนัน้ หมอแสงตะวันก็ยังได้ยนิ เสียงตวาดแหวลอดออกมาจากห้อง
ปรับอากาศขณะที่หล่อนเปิดเข้าไป
อึดใจเดียวหล่อนก็วิ่งกลับลงมาใหม่
“คุณหมอคะ คุณผู้หญิงให้มาเรียนว่าอย่าเพิ่งไปทำงาน…”
นัยน์ตาของคุณหมอมีเครือ่ งหมายคำถาม หล่อนจึงกล่าวต่อไปโดยเร็ว
ว่า
“คุณผู้หญิงไม่สบายค่ะ เธอบอกให้คุณหมอขึ้นไปหาเธอหน่อย”
หน้าตาของหมอแสงตะวันสงบเฉยเป็นปกติ ไม่กระตือรือร้น แต่ก็
ไม่ได้แสดงความเบื่อหน่ายรำคาญออกมานอกหน้า
ทั้งๆ ที่รู้ว่าเขาจะต้องขึ้นไปผจญกับอารมณ์อย่างใดของภริยา
หมอแสงตะวันผลักประตูห้องปรับอากาศเข้าไป ลูกจ้างคนสนิทของ
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ภริยาถือถาดวางถ้วยกาแฟชงแก่จัดตามหลังเขาเข้าไปด้วย
หล่อนวางถ้วยกาแฟลงข้างเตียงทีคุ่ ณผูห้ ญิงของหล่อนนัง่ พิงพนักหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่
ยังไม่ทันถอยออกจากห้องเรียบร้อยดีก็ได้ยินเสียงคุณผู้หญิงพูดด้วย
เสียงแสนแง่แสนงอนขึ้นมาว่า
“ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยบ้างหรือไงนะคะหมอ? เมื่อคืนนี้ก็ไปรักษาไข้
มาถึงดึกดื่นเที่ยงคืน เช้าก็รีบไปแต่เช้ามืด”
หล่อนไม่ได้ยินเสียงหมอแสงตะวันตอบ…
ก็อย่างนีแหละ
้
ส่วนมากคุณหมอก็ไม่ได้พูดอะไรมักปล่อยให้คุณผูห้ ญิง
พูดอยู่คนเดียว อย่างนี้เสมอ…
หล่อนงับประตูปิดลงอย่างเสียดาย…เสียดายที่ไม่ได้ดูคุณผู้หญิงอาละวาด จะได้เก็บเอาไว้เป็นอาหารปากสำหรับเล่าสู่กันฟังระหว่างคนในบ้าน…
หมอแสงตะวันไม่ตอบคำถามแกมประชดประชันของภริยา แต่ถาม
เรียบๆ ว่า
“ไม่สบายเป็นอะไรไป?”
“เป็นหมอ ไม่รู้หรือว่าเมียเป็นอะไร?”
หล่อนย้อนถามอย่างรวนนิดๆ นัยน์ตาซึ่งเขียนและระบายสีเขียวๆ
เอาไว้ตามขอบตาดูช้ำแดงระเรื่อ ทั้งๆ ที่วัยของหล่อน นัยน์ตาควรจะสดใส
กว่านี้…
“เท่าทีเห็
่ นก็แฮงโอเวอร์…เห็นเคยกินแอสไพรินแล้วหายไม่ใช่รึ? หมอ
จะเอามาให้…”
“ไม่ต้อง แอ๋วต้องการตัวหมอมากกว่า…”
“หมอนัดคนไข้ไว้ที่คลินิก ที่โรงพยาบาลก็มี”
“อ้อ…ถ้าเมียตาย ไม่เป็นไร งั้นรึคะ? คนอื่นสำคัญกว่า…”
ภริยาขัดเสียงแหลมเหมือนเด็กที่ถูกขัดใจ
“คุณก็รู้ว่า คุณไม่เป็นอะไรมาก เพียงแต่ปวดหัวเพราะดื่มเกินขนาด
เมื่อคืนนี้”

คุณหมอช่วยด้วย
๒๙

“แต่แอ๋วก็อยากให้หมออยู่ดูแอ๋ว…ทีเมื่อก่อน เมื่อตอนยังไม่ได้แต่ง
งาน ทำไมหมอเอาใจแอ๋วได้?…หรือเดีย๋ วนีแอ๋
้ วไม่มีความหมาย เพราะหมอ
ได้ทุกอย่างจากป๋าแล้ว?”
นี่สิ…ที่หมอแสงตะวันแทบจะทนไม่ได้
วาจาปรามาสจากปากของภริยา…
แต่หมอแสงตะวันก็ยังตอบเรียบๆ ว่า
“เมือ่ ก่อนนีคุ้ ณเป็นคนไข้ เป็นคนป่วยทีผม
่ ต้องรักษาให้หาย แต่เดีย๋ ว
นี้คุณหายแล้ว เป็นปกติแล้ว…”
หมอแสงตะวันหยุดเว้นจังหวะนิดหนึ่ง
“อย่าดิน้ รนให้กลายเป็นคนป่วยไปอีกเลย แอ๋ว…ถ้าคุณป่วยคราวนี้ ผม
หรือหมอไหนๆ ก็คงรักษาให้คุณหายเป็นปกติอย่างคราวก่อนได้ยาก…”

๕
หมอแสงตะวันไม่ได้ทำงานคลินิกในตอนเช้าเพราะไม่อยากมาถึงโรง
พยาบาลสาย
หมอแสงตะวันระวังข้อครหาในเรื่องเวลาราชการนัก
อีกประการหนึง่ ตอนเช้าๆ เขาอยากแวะเยีย่ มคนไข้ทีตึ่ กทัง้ ชายและ
หญิงก่อนไปทำงานที่ห้องตรวจโรคตามปกติทุกวันมากกว่า
หมอแสงตะวันแวะเยีย่ มคนไข้ทีตึ่ กชายก่อน มีคนไข้เพิง่ จะทำช็อกและ
ยังไม่ได้สติอยู่รายหนึ่งที่เขาต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ
หลังจากดูอาการของคนไข้ผูนั้ น้ แล้วหมอแสงตะวันจึงเลยไปยังตึกคนไข้
หญิง
หมอสารภีเป็นรายสุดท้ายที่เขาโผล่เข้าไปเยี่ยมเยือน
หล่อนตื่นแล้วนั่งพิงพนักเตียงเฉยอยู่ นัยน์ตาของหล่อนมองดูหมอ
แสงตะวัน แต่แววตายังว่างเปล่าอยู่ ไม่ได้แสดงว่าหล่อนรับรู้ในสิ่งที่หล่อน
มองเห็น
ทว่าพอหมอแสงตะวันเดินเข้าไปใกล้เตียง หล่อนก็กระถดหนี นัยน์ตา
ว่างเปล่ามีแววหวาดกลัว
…ก็ยังดีกว่าในวันแรกๆ ที่หล่อนเข้าโรงพยาบาล เมื่อแรกนั้นหล่อน
กลัวทุกคนและทุกอย่างจนตัวเนื้อสั่นไปหมด…
“หมอสารภี…ผมเป็นหมอเหมือนอย่างหมอสารภีเหมือนกัน จำผมได้
ไหม หมอแสงตะวัน”
ริมฝีปากของหมอสารภีขมุบขมิบ นัยน์ตายังไม่มีแววรับรู้ แต่ดูจะ
สงบขึ้นเล็กน้อย
“นี่ที่โรงพยาบาล หมอเคยมาฝึกงานที่นี่ หมอจำได้ไหม?…หมอไม่
สบายมาก แต่ตอนนี้หมอจวนจะหายแล้ว หมอเกือบหายเป็นปกติแล้ว…”

