บทที่ 397
ใกล้เคียงกันมาก
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ช่วงนี้มขี ่าวของแพทย์หญิงคนหนึ่งทีไ่ ด้รบั รางวัลจากหนังสือทีเ่ ธอเขียนเกีย่ วกับเรื่องราวชีวติ ของ
เธอ อีกทัง้ เพือ่ นฝูงบางคนก็สง่ ข่าวของเธอให้ลกู อ่านเลย เพราะเธอประสบปั ญหาชีวติ ความทุกข์ และการต่อสูท้ ใ่ี กล้เคียงกับ
ลูกมาก จนลูกเองยังรูส้ กึ เลยว่า ประสบการณ์ของเธอน้องๆ กับประสบการณ์ของลูกเลยทีเดียว
เธอผูน้ ้เี ป็ นแพทย์หญิงสาขาสูตนิ รีแพทย์ พูดง่ายๆ คือ เป็ นแพทย์ทาคลอด เมื่อไม่ก่ปี ี ก่อนมีคนไข้ของเธอคนหนึ่ง
เสียชีวติ ในวันทีม่ าคลอดลูกโดยเธอเป็ นแพทย์ทาคลอดให้ โดยทีค่ นไข้คนนี้มอี าการปกติทุกอย่างตอนมาคลอด
ญาติและครอบครัวของผูต้ ายจึงฟ้ องอาญาแพทย์หญิงผูน้ ้ใี นข้อหากักขังหน่ วงเหนี่ยวละตัง้ ใจทาให้ผู้อ่นื เสียชีวติ แม้
เธอจะยืนยันในฐานะแพทย์ว่าเธอได้ทาหน้าทีอ่ ย่างดีทส่ี ดุ และสุดกาลังในวิชาชีพแล้วก็ตาม
เมือ่ เรื่องราวไปถึงศาล ชาวบ้านได้ขน้ึ คัทเอาท์ว่า “หมอฆ่าคน” บางทีตามไปถึงบ้านหรือไปที่โรงเรียนลูก สุดท้าย
เธอต้องย้ายโรงเรียนลูก ระหว่างนัน้ เธอไปทีไ่ หน ก็มแี ต่คนเรียกเธอว่า “หมอฆาตกร” ในขณะที่เธอต้องต่อสูก้ บั มรสุมชีวติ
ร้ายแรงอย่างแสนสาหัส ก็มพี ายุอกี ลูกที่โหมกระหน่ าจนเธอต้องล้มลงอย่างพังราบ สามีของเธอขอหย่าเพราะทนกับสภาพ
กดดันไม่ไหว!
ช่างใกล้เคียงเสียจริง!
เธอต้องขนลูก 2 คนออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กบั พีส่ าว
คดีต่ อสู้กนั ในศาล 3 ปี ในที่สุด ฝ่ ายโจทก์ก็ยอมถอนฟ้ อ ง ญาติพ่นี ้ อ งของเธอต่างบอกให้เธอฟ้ องกลับ แต่ เธอ
ตัดสินใจไม่ฟ้องกลับเพราะลูกชายของเธอ ซึง่ ขณะนัน้ อายุ 11 ปี ได้เตือนสติว่าทีฝ่ ่ ายโน้นฟ้ องแม่กเ็ พราะเขาสูญเสียคนทีเ่ ขา
รัก เขาก็ตอ้ งเสียใจ แม่ควรจะเข้าใจเขา ...
เมื่อทุ กอย่างจบลงด้ว ยดี เธอจึงตัด สินใจเขีย นเรื่อ งราวชีวติ ตลอดจนประสบการณ์ ท่ตี ้องต่อ สู้ในศาลและความ
เจ็บปวดทีเ่ ธอได้รบั ทัง้ จากสังคมและจากอดีตคูช่ วี ติ เป็ นหนังสือ แต่แทนทีเ่ ธอจะไปหาโรงพิมพ์พมิ พ์หนังสือเล่มนี้ เธอได้ส่ง
เรื่องราวทัง้ หมดทีเ่ ธอเขียนไปยังกองประกวดงานเขียนแห่งหนึ่งทีพ่ จิ ารณางานเขียนสตรีไทยโดยเฉพาะและต้องเป็ นผลงาน
จากประสบการณ์จริงทีย่ งั ไม่เคยตีพมิ พ์ผ่านสือ่ ใดๆ
ผลปรากฏว่า เธอได้รบั รางวัลในการพิจารณาปี น้แี ละหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับหนึ่งได้ตพี มิ พ์เรื่องราวของเธอ
จากการอ่านมาทัง้ หมดเกี่ยวกับเรื่องราวชีวติ ของแพทย์หญิงผู้น้ี มันสะท้อนกลับมาเห็นชีวติ ของลูก เกือบจะเป็ น
ประสบการณ์พน่ี ้องกัน เธอมีชวี ติ ทีส่ ขุ สบาย มีอาชีพและฐานะทีด่ กี ว่าระดับทัวไป
่ แต่อยู่ๆ ก็ต้องถูก ฟ้ องร้องในคดีท่ตี นเอง
ไม่ได้เป็ นผูก้ ระทาความผิด ในกรณีน้เี ธอเขียนว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับคนไข้ผู้เคราะห์ร้ายคนนัน้ เป็ นอาการที่เกิดกับหญิงใน
ระหว่ างคลอด 1 ใน 80,000 ราย และถ้าเกิดกับใครแล้ว ต่ อให้แพทย์เก่ งอย่ างไร คนไข้ก็มสี ทิ ธิเ์ สีย ชีวติ ดังนัน้ จึงไม่ใช่
ความผิดของเธอ และในช่วงทีเ่ ธอต้องการคูช่ วี ติ ทีส่ ดุ ในการเป็ นกาลังใจ เขาก็ทง้ิ เธอไป ต่อมาคดีก็จบลงโดยโจทก์ถอนฟ้ อง
แล้วเธอก็ตดั สินใจไม่ฟ้องกลับและเธอก็มาเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์ทงั ้ หมดทีเ่ กิดขึน้
มันเหมือนกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับลูกจนลูกรูส้ กึ ทึง่ ต่างกันบ้างก็บางประเด็น

ตอนลูกพิมพ์หนังสือของลูกครัง้ แรกและครัง้ ที่สองนัน้ ลูกพิมพ์เองเพื่อแจก และหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับเดียวกันนี้
แหละเป็ นผูต้ พี มิ พ์ข่าวเรื่องราวชีวติ ของลูก จนลูกได้รบั เชิญไปออกรายการเจาะใจและทาให้คนไทยผู้ชมทัวประเทศได้
่
รบั ชม
และรับฟั งคาพยานถึงพระเจ้าจากลูกในตอนนัน้ แม้กระนัน้ ก็ตาม โรงพิมพ์แรกที่ลูกติดต่อหลังรายการเจาะใจยังไม่กล้ารับ
พิมพ์ให้ เพราะมีน โยบายไม่พมิ พ์เรื่อ งราวที่เคยมีคดีฟ้อ งร้อ งกัน ต่ อ มามีผู้ใหญ่ แ นะนาโรงพิมพ์ท่พี มิ พ์ห นั งสือ พิม พ์
ภาษาอังกฤษทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยทีย่ นิ ดีรบั พิมพ์และเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ าย ตลอดจนซือ้ ลิขสิทธิจากลู
์ ก ในขณะนัน้ ลูกไม่
รูจ้ กั การประกวดงานเขียนสตรีน้หี รือยังเป็ นองค์กรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ก็ไม่ทราบ
และทัง้ เธอและลูกก็จบลงด้วยการไม่ฟ้องกลับ เป็ นอันจบบริบูรณ์สาหรับการต่อสูก้ บั เรื่องราวอันเจ็บปวดของสตรี
สองคน แม้ว่าของเธอจะจบลงในเวลาเพียง 4 ปี แต่ของลูก 14 ปี บวกอีก 6 ปี ในการ “รักษาแผลหัวใจ”
แต่ ... สาหรับลูก การจบบริบรู ณ์ของเรื่องราวชีวติ จริงทีย่ งิ่ กว่าบทประพันธ์ในช่วงก่อนนัน้ กลับเป็ นการก้าวสู่ ชวี ติ
ใหม่อกี มิตหิ นึ่งของลูก
แล้วชีวติ ของลูกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
ลูกกาลังคิดว่าจะเขียนบรรยายถึงชีวติ ใหม่ของลูกอย่างไร พอดีได้อ่านบทเขียนของนักปรัชญาชาวฝรังเศสคนหนึ
่
่ง
(ไม่ได้เกีย่ วกับการเมือง พระเจ้าข้า ) ลูกจึงขอนาคาพูดบางคามาดัดแปลงเขียนถึงความรูส้ กึ ของลูกเกีย่ วกับชีวติ ใหม่ของ
ลูกดังนี้ พระเจ้าข้า
ชีวติ จุมพิตฉันด้วยความเจ็บปวด
ฉันตอบแทนด้วยความรักและการให้อภัย
โลกหมุนติว้ จนฉันล้มลุกคลุกคลาน
ฉันยังคงความใสซื่อท่ามกลางการเกลือกกลิง้ ในตม
ผ่านโลกผ่านโคลนผ่านอาวุธรอบทิศ
ใจฉันกลับแข็งแกร่งแต่อ่อนนุ่ มด้วยความรัก
ฉันได้เติบใหญ่และค้นพบตัวเอง
เหนือสิง่ อื่นใด ฉันได้คน้ พบ “พระเจ้า” 
การค้นพบพระองค์ทาให้ลกู ได้คน้ พบสิง่ ทีน่ ่ าพิศวงมากมายในชีวติ ในมิตทิ ่ลี กู จะไม่มที างจะได้ประสบพบเจอเลยใน
มิตชิ วี ติ เดิม
ลูกจึงมีเรื่องราวมาเขียนถวายแด่พระองค์ในรูปของ “บทสวดของฉัน” ไม่รจู้ กั จบไงล่ะ 
ลูกรักพระองค์ทส่ี ดุ เลย พระเจ้าข้า 
“ลืมสิ ง่ ที อ่ ยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้ าอย่างสุดกาลัง” ฟิ ลิปปี 3:13
อาแมน

