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“สิ่ งที่เลวร้ายที่สุดในโลกไม่ใช่ความเกลียดหรื อความโกรธหรอก หากแต่เป็ นความเฉยเมย
ต่างหาก” เอลีย ์ วิเซล (Elie Wiesel)
ตอนทีน่ ิคกับซู ซานตัดสิ นใจทีจ่ ะเริ่มต้ นชี วติ ครอบครัวกันนั้น ทั้งคู่มีงานประจาอยู่ แต่ เมื่อรวม
รายรับกันทั้งสองคนแล้ วก็สรุ ปได้ ว่า “คงจะไปได้ ไม่ ไกล” เรื่องการเก็บออมน่ ะหรือ? ไม่ ต้องถามถึงเลย
เพราะหลังจากจ่ ายค่ าอะไรต่ อมิอะไรหมดแล้วก็ไม่ เคยมีเงินเหลือพอทีจ่ ะซื้อของอย่างอื่นเพิม่ ได้ เลยยิง่
ไปกว่านั้น งานของนิคก็ไม่ มีค่าประกันสุ ขภาพให้ แถมซู ซานก็ลาคลอดไม่ ได้ เสี ยด้ วย แต่ ถึงอย่ างไรทั้งคู่
ก็ตัดสิ นใจทีจ่ ะมีลกู ...แล้ วพวกเขาก็ทาเช่ นนั้น
จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ท้ งั คู่ตอ้ งเผชิญกับความยากลาบากเล็กน้อยในที่ทางาน นัน่ คือนิคพบ
ว่าตังเองเป็ นเพียง “ผูช้ ายทัว่ ๆ ไปที่รักครอบครัวและทางานหนัก” แต่ได้รับการปฏิบตั ิ “เหมือนโดน
โกงค่าสวัสดิการต่าง ๆ” ส่ วนซูซาน เธอถูกถามว่า “คุณช่วยทาอะไรแบบวางแผนล่วงหน้าซักหน่อยจะ
ได้ไหม” ถึงแม้วา่ จะไม่มีใครที่ดูเหมือนจะโหดร้ายกับทั้งคู่ แต่ก็ไม่มีใครที่จะรู ้สึกยินดีกบั พวกเขาด้วย
เช่นกัน และเมื่อเวลาผ่านไป เจ้าความเมินเฉยมึนตึงนี่เองก็เข้ามาทาให้เกิดความเจ็บปวดยิง่ กว่าที่จะมี
ใครมาว่ากล่าวอะไรเสี ยอีก
หลังคลอด ทั้งสองคนดีใจและเห่อที่ได้เป็ นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ แต่ก็เพียงแค่ชวั่ ประเดี๋ยวประ
ด่าวเท่านั้นเอง ก็มนั ไม่มีเวลา ค่าทาคลอดก็แพงมาก แถมซูซานยังต้องกลับเข้าทางานเลยอีกด้วย แล้ว
การหาที่เลี้ยงเด็กที่พอจะรู ้ราคาไหวก็ยากมากทีเดียว นิคใช้เวลาอยูป่ ระมาณ 2 อาทิตย์ ก็ไปเจอบ้านเลี้ยง
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เด็กตั้งแต่แรกเกิดหลังหนึ่ง แต่พอไปดูเข้าจริ ง ๆ ก็เห็นมีคุณป้ า 2 คนที่คอยเลี้ยงดูเด็ก ๆ 18 คน ที่มีท้ งั
เด็กหัดคลานจนถึงเด็กทารก ที่นนั่ ดูเหมือนจะสกปรกกว่าที่อื่น ซูซานเกลียดบ้านหลังนี้พอพอกันกับนิ ค
แต่วา่ มันไม่มีทางเลือก จะลาออกจากงานดีหรื อว่าจะฝากเจนนี่ไว้ที่นี่ดี แล้วพวกเขาก็เลือกอย่างหลัง
กรณี หนี เสื อปะจระเข้ของซูซานกับนิคไม่ใช่เรื่ องแปลก จริ ง ๆ แล้วก็มีเรื่ องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ า
แล้วซ้ าเล่าอยูท่ วั่ ไป หลากหลายและนับไม่ถว้ น แต่ก็ไม่ได้มีความสิ้ นหวังและน่าอดสู ใจน้อยไปกว่ากัน
ซักเท่าไร เมื่อคนหนุ่มสาวที่ปรารถนาจะเริ่ มต้น ชีวติ ครอบครัวต้องเผชิ ญกับปั ญหาและอุปสรรคเช่นนี้
ในประเทศหนึ่งที่ร่ ารวยที่สุดในโลก และก็เป็ นหนึ่งในทศวรรษที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดซึ่ งอยูใ่ น
ความทรงจาด้วยแล้วล่ะก็แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติแน่ ๆ และผมก็ไม่ได้หมายถึงการขาด
การวางแผนเสี ยด้วย
ถ้ามองในแง่ดี แน่นอน เจนนี่ดีกว่าเด็กคนอื่น ๆ อีกหลายคน เธอเกิดมาในสภาพที่มีแม่ซ่ ึ ง
ต้องการเธอ มีพอ่ และมีบา้ นอยู่ แต่วา่ โลกแบบไหนกันเล่าที่รอคอยอยูเ่ มื่อเธอเติบโตขึ้นมา?
ทุก ๆ วันในอเมริ กาจะมีเด็ก 22 คนถูกฆาตกรรมหรื อถูกฆ่า แต่ละคืนจะมีเด็กประมาณหนึ่ง
แสนคนต้องพักผ่อนหลับนอนในสวนสาธารณะ ใต้สะพาน หรื อตามเพิงต่าง ๆ แต่ละวันจะมีเด็ก 2,800
คนเห็นพ่อแม่แยกทางกัน ขณะที่อีก 1.5 ล้านคนจะพบพ่อได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปเยีย่ มที่คุกเท่านั้น
ส่ วนสถิติจากทั้งโลกนั้นยิง่ แล้วใหญ่ แทบจะนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียว เด็กเกือบสี่ หมื่นคนต้องอด
ตายในแต่ละวัน ขณะที่อีกหลายล้านคนถูกบังคับให้ใช้แรงงานอย่างทารุ ณโหดร้าย รวมถึงต้องทางาน
ในซ่องโสเภณี ในตลาดค้าบริ การทางเพศของนักท่องเที่ยวในเอเซี ย ปั ญหาความขัดแย้งจากอเมริ กากลาง
ไปจนถึงแอฟริ กาทาให้มีเด็กประมาณสองแสนห้าหมื่นคนต้องเป็ นทหารประจาการ และบางคนในนั้น
อายุยงั ไม่ถึงห้าขวบด้วยซ้ าไป
สาหรับเจนนี่ก็เป็ นเช่นเดียวกับเด็กคนอื่น ๆ นับไม่ถว้ น ที่ดูเหมือนว่าโลกจะไม่ยินดีที่จะ
ต้อนรับพวกเขาสักเท่าไรนัก ตั้งแต่สนามเด็กเล่นไปจนถึงห้องนอน ไม่ชา้ ก็เร็ วที่พวกเขาจะต้องเผชิ ญ
กับเรื่ องราว ต่าง ๆ ที่ฟังดูคล้ายกับคดีของตารวจ เช่น เด็กถูกละทิ้ง เด็กถูกทาร้าย ปัญหาการทาทารุ ณ
กรรมทางเพศและการทาร้ายตัวเอง การเริ่ มต้นใช้ยาเสพติแล้วก็นาไปสู่ การใช้อาวุธปื น ฯลฯ แล้วพ่อแม่
มัวทาอะไรอยูล่ ่ะ?
เป็ นคาถามที่น่าคิด ส่ วนใหญ่เราก็ยงุ่ ๆ อยูก่ บั ลูกของเราเองจนลืมห่วงปั ญหาของคนอื่นไป
ปล่อยปั ญหาในโมแซมบิค เซาท์เปาโล กัลกัตตาหรื อในบร๊ อซ์ทิง้ ไป ด้วยเหตุที่เรามีเวลาหลายชัว่ โมงใน
แต่ละวัน เราจึงต้องใช้มนั ในการดูแลชีวติ ของเรา แล้วเมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งเลือก เราก็รู้วา่ เราจะเลือกอะไร
ก่อน และนัน่ ก็คือเรื่ องที่ผมต้องการจะเล่าให้ฟังจากเรื่ องราวของซูซานกับนิค ถึงแม้วา่ จะยังไม่สามารถ

2

หยัง่ ถึงความต้องการอย่างที่สุดในขณะนั้นและแม้วา่ เราจะให้เหตุผลที่ดีที่สุดแล้วก็ตาม แต่เราก็พยายาม
ที่จะรับมือกับสิ่ งเหล่านี้ โดยกันส่ วนอื่นที่เหลือออกไป ในที่สุดเราก็จบลงด้วยกับดักแห่ งความเฉยเมย
ว่ากันตามสถิติแล้ว เป็ นเรื่ องที่น่ากลัวและน่าตกใจอยูไ่ ม่นอ้ ย ถึงแม้วา่ เราไม่อยากที่จะยอมรับก็
ตาม แต่เราก็จะโดนกลืนไปทีละเล็กน้อยจนในที่สุดก็จะรู ้สึกชินไปเอง ตัวอย่างเช่น การไม่มีแม้แต่เสี ยง
ประท้วงคัดค้านจากมหาชนเลย เมื่อผูส้ ื่ อข่าวสัมภาษณ์ นางแมเดลีน อัลไบรท์ รัฐมนตรี กระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในรายการ 60 Minutes 1998) ว่าเธอคิดเห็นอย่างไรกับการคว่าบาตรประเทศ
อิรัก และนัน่ เป็ นสิ่ งที่ “คุม้ ค่า” หรื อไม่เมื่อผลที่ตามมาก็คือเด็ก 750,000 คนเสี ยชีวิตในตลอดระยะเวลา
8 ปี แห่งการคว่าบาตรนั้น เธอกล่าวว่า “มันเป็ นคาถามที่ยากแก่การเลือกที่จะตอบ แต่เราก็คิดว่า เราคิด
ว่าสิ่ งตอบแทนนั้นมันคุม้ ค่า” นางอัลไบรท์เองเคยเป็ นอดีตผูอ้ พยพและปั จจุบนั เธอก็เป็ นคุณแม่ดว้ ย ผม
แทบจะไม่อยากเชื่อว่าเธอจะใจดาได้อย่างคาพูดของเธอ แต่ถา้ หากว่านัน่ เป็ นเพียงนโยบายของรัฐบาล
และไม่ได้หมายถึงความคิดเห็นของปวงชนแล้วล่ะก็ ผมว่าการคว่าบาตรที่อยูใ่ นกังขานั้นก็น่าที่จะถูก
ยกเลิกมาตั้งนานแล้ว หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้วา่ ผมไม่เคยแน่ใจว่าคาพูดของเธอจะอธิ บายข้อกังขา
ในความเป็ นกลอุบายทางการเมืองของเจ้าแผนการนั้นได้
ช่างเป็ นเรื่ องที่น่าขาที่ในขณะที่ทางกรุ งวอชิงตันยังยืนยันแผนการที่จะทาให้อิรักอดตายต่อไป
พวกเขาก็ได้ประกาศต้อนรับสหัสวรรษใหม่น้ ี โดยประกาศให้ปี 2000 เป็ นปี เด็กสากลผมเขียนจดหมาย
ไปถามเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็ นนักหนังสื อพิมพ์ชาวแอฟริ กนั -อเมริ กนั มูเมีย อาบู-จามอล (Mumia AbuJamal) ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ผมว่าไม่เห็นจะอันตรายตรงไหนในการประกาศปี เด็กสากล อาจจะน่าชื่ นชมเสี ยอีก แต่วา่ ปกติ
ในการประกาศแบบนั้น ไม่วา่ จะอย่างไร ก็จะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยกับชีวติ ลาเค็ญของเด็กเป็ นล้าน
ล้านคนที่เกิดมาแย่งกันหายใจบนโลกใบนี้
นักการทูตและนักการเมืองตอบเพื่อผลประโยชน์
และพวกเขาก็เป็ นเครื่ องมือสาหรับการ
กระทาเช่นนั้น ครั้งสุ ดท้ายที่ผมลองตรวจสอบดูผมพบว่าเด็ก ๆ ไม่มีคณะกรรมการทางการเมืองแล้วก็
ไม่ตอ้ งการเงินทุนด้วย พวกเขาถูกกอดจูบตอนนักการเมืองหาเสี ยง แต่หลังจากธุ รกิจทางการเมืองที่
แท้จริ งได้ผา่ นพ้นไป พวกเขาก็ถูกลืมอย่างสิ้ นเชิง
ถ้ามีชีวติ รอดต่อไปได้ พวกเขาก็จะได้รับมรดกเป็ นโลกที่พอ่ และปู่ ได้ทาลายไว้ ที่ที่ทะเลเป็ น
พิษจนปลาวาฬต้องหลบลี้หนีหาย และป่ าฝนในความทรงจาที่ไม่อาจกลับคืนมาของชาวอินเดีย ที่ที่
ความโลภของมนุษย์ได้ทาได้ทาให้พนั ธุ กรรมศาสตร์ เข้าไปสู่ โรงงานโลกเสื่ อมโทรมที่น้ าจืดขาดแคลน
ยิง่ ขึ้น ที่ที่ตอ้ งซื้ อหาอากาศบริ สุทธิ์

3

เรามีชีวิตอยูใ่ นโลกซึ่ งเกลียดกลัวลูกหลานของตัวเอง ก็จะให้อธิ บายอย่างไรได้เมื่อดูจากมรดก
เป็ นพิษที่จะสื บทอดต่อไป? คนรุ่ นนี้เกิดขึ้นมาในยุคที่มีการเคลื่อนไหวเรี ยกร้องเสรี ภาพมากมาย แต่
กลับเป็ นยุคที่น่าหดหู่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มนุษยชาติเพราะว่าได้ทาให้ลูกหลานต้องจมอยูใ่ นความ
ลาบากยาวนานกว่าที่เคย
มันได้ให้กาเนิ ดแหล่งทรัพยากรจากชนบทที่ไม่แข็งแรงและโรงเรี ยนจาก
ท้องถิ่นต่าง ๆ และความช่วยเหลือและการยุยงส่ งเสริ มจากการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่ งใจความ
สาคัญของมันก็คือการเชื่ อฟัง
ความรู ้ก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งซื้ อหาซึ่ งหลายคนไม่มีเงินพอ
สาหรับเด็กที่ยากจนหลายล้านคนใน
ประเทศที่ร่ ารวยกว่าจักรวรรดิโรมันโรงเรี ยนคือสิ่ งซึ่งน่าเบื่อหน่ายและทรุ ดโทรม เหมือนโรงฆ่าสัตว์
อันโหดร้ายต่อจิตใจของพวกเขา
เด็ก ๆ ของเรากระหายหาความรัก พวกเขามีวดิ ีโอเกมส์ มีคอมพิวเตอร์ ราคาแพง บางคนถึง
ขนาดมีรถยนต์เป็ นตัวของตัวเองซึ่ งได้รับจากพ่อแม่ที่ทางานกันทั้งสองคน พวกเขามีของเล่นแบบใหม่
ล่าสุ ดแต่วา่ ไม่มีความรัก
เมื่อไม่ ได้ รับความรักแล้ว เด็ก ๆ จะสามารถรักได้ อย่างไร? เมื่อไม่ ได้ รับความรักแล้ว เด็ก ๆ จะ
ทาอะไรได้ นอกจากเกลียดชัง?
ในปฏิทิน ตามหน้าหนังสื อพิมพ์ แล้วก็จากริ มฝี ปากแห่งการมุสาของนักการเมืองเจ้าเล่ห์ จะทา
ให้ปีเด็กสากลได้รับการประกาศด้วยเสี ยงอันดังและอย่างเต็มภาคภูมิ แต่เมื่อปฏิทินถูกดึงทิ้งไปกระดาษ
หนังสื อพิมพ์กลายเป็ นขยะ ทุกสิ่ งทุกอย่างก็จะถูกลืมเลือนไป นักการเมืองก็จะแสร้งทาเป็ นทุกข์โศกไป
กับคุณด้วยเสมือนหนึ่งว่าพวกเขา “เข้าใจความเจ็บปวดของคุณ” และเด็ก ๆ ของเราก็จะยังคงไม่ได้รับ
การใส่ ใจอยูด่ ี พวกเขาจะเป็ นเหมือนกับของที่สามารถโยนทิ้งไปได้จากเรื อและกาลังจมลงในทะเลแห่ง
การไร้รักและหลังจากปี 2000 พวกเขาก็ยงั จะจมลงต่อไปเรื่ อย ๆ
ความจริ งจะไปโทษรัฐบาลซะทั้งหมดก็คงจะไม่ได้ เราเองก็มีส่วนผิดด้วยเหมือนกัน อย่างน้อย
ก็สักเศษเสี้ ยวหนึ่งล่ะ เราผูม้ ีอภิสิทธิ์ มีวถิ ีชีวติ เหมือนชนชั้นกลาง บางทีก็ยงั นิ่งเฉยต่อนโยบายที่ส่งผล
ต่ออนาคตของชนทั้งชาติ เราทาเป็ นไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเด็กของชนชาติอื่นและชนชั้นอื่นต้องอดอยาก ตก
เป็ นทาสหรื อติดอยูใ่ นคุก ตราบใดที่เรายังคงทาเป็ นไม่สนใจตราบนั้นเราก็จะยังพูดไม่ได้วา่ เราไม่ผิด
เพื่อจะแสดงว่ามีความเมตตาและเอื้ออาทร หลายคนจึงไม่เฉยเมยต่อสถานการณ์ความขาดแคลนของ
บรรดาเด็ก ๆ สิ่ งนี้ เกิดขึ้นกับผมเหมือนกัน อย่างน้อยก็ในปี 1998 เดือนพฤษภาคม ตอนที่คริ สตจักรส่ ง
ผมไปยังกรุ งแบกแดด
ตอนนั้นผมได้เห็นความทุกข์ยากลาบากมากมายชนิดที่ผมเองก็คาดไม่ถึงเลย
ทีเดียว
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มีกลุ่มชาวยุโรปหรื ออเมริ กนั ที่ทาการต่อต้านการคว่าบาตรของสหประชาชาติที่มีต่ออิรัก เรา
เดินทางไปหลายแห่งทั้งหลุ่มหลบระเบิด โรงพยาบาล เนอสเซอรี่ โรงเรี ยนต่าง ๆ ซึ่ งในแต่ละที่น้ นั เรา
ต้องเผชิญหน้ากับหลายสิ่ งหลายอย่างที่เราเองก็ไม่ปรารถนาที่จะพบเจอ มีเด็กหลายร้อยคนตายเพราะ
ขาดอาหารต่อหน้าต่อตาของเรา แล้วบรรดาคุณแม่ท้ งั หลายก็ถามเราทั้งน้ าตาว่าทาไม “เรา” ถึงทากับเขา
อย่างนั้นได้ลงคอแม้วา่ เราอยากจะอธิ บายว่าเรามาอยูท่ ี่นนั่ ก็เพราะต้องการจะต่อต้านนโยบายนี้ของ
ประเทศเราเองแต่ก็พบว่าตัวเองกาลังอยูใ่ นสภาพที่น้ าตานองหน้า ผมพูดอะไรไม่ออกได้แต่นิ่งเงียบและ
รับฟัง หลังจากนั้นผมและภรรยา (และคนอื่น ๆ จากคริ สตจักร) ก็ได้กลับไปกรุ งแบกแดดอีกเป็ นครั้งที่
สอง เพื่อนาเอาอาหาร ยาและสิ่ งจาเป็ นอื่นไปมอบให้กบั พวกเขา อีกทั้งไปช่วยงานในโรงพยาบาลที่ตึก
ผูป้ ่ วยอยูใ่ นสภาพที่ไม่ได้ทาความสะอาดมาเป็ นปี ๆ แล้ว
ถึงแม้จะเป็ นเหมือนน้ าหยดเดียวในถังในแง่ของการมีประสิ ทธิ ภาพของมัน แต่การเดินทางครั้ง
นี้ก็เป็ นประสบการณ์ครั้งสาคัญของผม และก็มีความจริ งบางอย่างที่เรามักจะนึกไม่ถึงด้วยว่ามีเด็ก ๆ ที่
ประสบกับความยากลาบากอย่างมากเนื่องจากความบาปของโลก แล้วนัน่ ก็เป็ นเรื่ องที่จริ งในประเทศที่
พัฒนาแล้วพอ ๆ กับที่เกิดขึ้นในประเทศที่ฟ้ื นตัวหลังกจากโดนสงครามขยี้
ธอโรว์ (Thoreau) ได้เขียนไว้ในบันทึกของเขาว่า “จะมีรุ่งอรุ ณเมื่อเราตื่นขึ้นมารับรู ้เท่านั้น”
เฉกเช่นปริ ศนาอื่น ๆ ของชีวิต คือเมื่อเราลุกขึ้นไปเปิ ดม่านออก คาตอบที่ยากแก่การอธิ บายก็จะทอแสง
สาดส่ องเข้ามา แล้วเราจะเข้าใจลาดับความสาคัญที่ดึงเราให้ข้ ึนอยูเ่ หนื อความสะดวกสบาย ไปสู่ ปัญหา
ซึ่ งเราสามารถทาอะไรบางอย่างกับมันได้ และเราจะรู ้วา่ มีเด็กมากมายรอความช่วยเหลือจากเราอยู่
นัน่ หมายถึงว่าเราไม่ตอ้ งพูดอะไรเกี่ยวกับปี เด็กสากลแล้วมาดูกนั ว่าวันนี้มีเด็กที่ไหนในโลก
ต้องการให้เราช่วยเหลือบ้าง ไม่ตอ้ งไปคิดประเทศที่มีเด็กตกอยูใ่ นอันตราย แต่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเด็ก ๆ เหล่านั้นและให้พวกเขามีความสาคัญต่อเราจริ ง ๆ
ในปี 1991 เราใช้เงินเป็ นล้าน ๆ เพื่อช่วยเหลือชาวคูเวตจากอิรัก แต่เด็ก ๆ ของเราที่ถูกละทิง้
จานวนสองล้านคน (สามเท่าของชาวคูเวตนัน่ ) พยายามที่จะฆ่าตัวตาย แปดปี ต่อมาคือในปี 1999 เรา
พยายามช่วยชาวโคโซโวจากชาวเซอร์ บและในเวลาเดียวกันนัน่ เอง เด็ก ๆ ชาวอเมริ กนั และยุโรปหลาย
พันคนต้องตายด้วยน้ ามือของพ่อแม่หรื อคนเลี้ยงใจร้าย
ถ้าหากเด็ก ๆ มีความสาคัญกับเราจริ ง เราจะต้องรู ้วา่ เขากาลังตกเป็ นเหยื่อ และเราต้องต่อสู ้เพื่อ
เด็กเหล่านั้น เราต้องพลิกกลับภาพงบประมาณของเราลง ให้งบประมาณสาหรับเด็ก ๆ อยูข่ า้ งบนแล้ว
ปื นกับระเบิดอยูข่ า้ งล่างโรงเรี ยน (ไม่ใช่คุก) จะเบ่งบานทัว่ ประเทศ นักการเมืองจะชนะได้ก็โดย
ความคิดสร้างสรรค์ในแผนการศึกษา ไม่ใช่การนาเสนอการจัดการกับอาชญากรรม
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ถ้าหากเด็ก ๆ มีความสาคัญจริ ง บ้านเมืองของเราจะลงทุนในเรื่ องการดูแลเด็กในตอนกลางวัน
และรายการต่าง ๆ หลังเลิกเรี ยน ไม่ใช่การจากัดเวลาออกนอกบ้านและจ่ายค่าจ้างตารวจ และจะต้องไม่
จ้างคนแบบที่ผมพึ่งจะได้อ่านเรื่ องราวของเขามาหยก ๆ เขาจับคนขายยาเสพติดได้คาหนังคาเขา เมื่อ
ถามเขาว่าการจับกุมที่ประสบผลสาเร็ จอย่างนั้นช่วยให้อะไร ๆ ดีข้ ึนได้อย่างไร เขาตอบว่า “ไม่เลย”
“อ้าว! ทาไมล่ะ?” เขาทานิ้วเป็ นรู ปกระบอกปื นแล้วทาท่ายิง แล้วบอกว่า “ถ้าผมยิงเจ้าพวกนั้นได้ล่ะก็!”
เป็ นเรื่ องตลกที่แย่มาก แต่เราพบว่ามันเป็ นอย่างนี้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว ในวัฒนธรรมที่มีความ
รุ นแรง แถมยังเป็ นความรุ นแรงต่อเด็ก ๆ อีกด้วยที่ได้กลายมาเป็ นเรื่ องราวในชี วติ ประจาวัน ความ
สงสารเวทนาได้จางหายไป เหลือไว้แต่เพียงความด้านชาเท่านั้น
หรื อว่าจะเป็ นอย่างนั้นจริ ง ๆ? มีนายจ้างที่ไม่ใส่ ใจพร้อมกับตารวจที่พกปื นยืนอยูข่ า้ ง ๆ เด็กเกิด
มาบนโลกบิด ๆ เบี้ยว ๆ ใบนี้ แต่ละคนก็นา (จากบทกวีของระพินทรนารถฐากูร กวีชาวอินเดีย)
“ข้อความรื้ อฟื้ นเรื่ องราวว่าพระเจ้าไม่เคยสิ้ นหวังในมนุษยชาติ” มาด้วย เป็ นความคิดที่ลึกลับแต่ก็มีสิ่งที่
ท้าทายแฝงอยู่ ถ้าพระเจ้าไม่เคยสิ้ นหวังในมวลมนุษยชาติแล้วเราล่ะเป็ นใครกันที่กลับกระทาเช่นนั้นเสี ย
เอง? โลกอาจจะยังอยูใ่ นสถานการณ์ที่น่าเศร้า แต่นนั่ ก็ไม่น่าจะทาให้เราไม่รอรับเด็ก ๆ ที่กาลังจะเกิดมา
ซึ่ งเป็ นผูส้ ่ งสาส์นแห่งความรอดด้วยความยินดีไม่ใช่หรื อ? แล้วต่อจากนั้น หากว่าการเฉยเมยของเราทา
ให้เกิดผลเสี ยมากมายแล้ว หนทางที่นาไปสู่ คาตอบก็จะได้รับการเปิ ดเผยในไม่ชา้ อย่างน้อย ๆ ก็เป็ นไป
ในแบบที่มูเนีย อาบู-จามอล (Mumia Abu-Jamal) คิดไว้ดงั นี้
สิ่ งทีเ่ ลวร้ ายทีส่ ุ ดในโลกไม่ ใช่ ความเกลียดหรื อความโกรธหรอก
หากแต่ เป็ นความเฉยเมย
ต่ างหาก และในทางตรงข้ ามก็ยงั คงเป็ นจริง นั่นคือความรักทีย่ ิ่งใหญ่ ทสี่ ุ ดก็คือความเอาใจใส่ ซึ่งเรามี
ให้ แก่กนั และกันโดยเฉพาะเด็ก ๆ ของเรา วิธีที่เราจะช่ วยเขาได้ ดีที่สุดก็เพียงแค่ คอยเอาใจใส่ พวกเขา
เท่านั้น

ที่มา: เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2000, หน้า 32-35.
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