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“ส่ิงท่ีเลวร้ายท่ีสุดในโลกไม่ใช่ความเกลียดหรือความโกรธหรอก หากแต่เป็นความเฉยเมย

ต่างหาก” เอลีย ์วเิซล (Elie Wiesel) 
ตอนทีนิ่คกบัซูซานตัดสินใจทีจ่ะเร่ิมต้นชีวติครอบครัวกันน้ัน ทั้งคู่มีงานประจ าอยู่ แต่เมื่อรวม

รายรับกันทั้งสองคนแล้วกส็รุปได้ว่า “คงจะไปได้ไม่ไกล” เร่ืองการเกบ็ออมน่ะหรือ? ไม่ต้องถามถึงเลย
เพราะหลงัจากจ่ายค่าอะไรต่อมิอะไรหมดแล้วกไ็ม่เคยมีเงินเหลอืพอทีจ่ะซ้ือของอย่างอื่นเพิม่ได้เลยยิง่
ไปกว่าน้ัน งานของนิคกไ็ม่มีค่าประกนัสุขภาพให้แถมซูซานกล็าคลอดไม่ได้เสียด้วย แต่ถึงอย่างไรทั้งคู่
กต็ัดสินใจทีจ่ะมีลูก...แล้วพวกเขากท็ าเช่นน้ัน 

จึงไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีทั้งคู่ตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากเล็กนอ้ยในท่ีท างาน นัน่คือนิคพบ
วา่ตงัเองเป็นเพียง “ผูช้ายทัว่ ๆ ไปท่ีรักครอบครัวและท างานหนกั” แต่ไดรั้บการปฏิบติั “เหมือนโดน
โกงค่าสวสัดิการต่าง ๆ” ส่วนซูซาน เธอถูกถามวา่ “คุณช่วยท าอะไรแบบวางแผนล่วงหนา้ซกัหน่อยจะ
ไดไ้หม” ถึงแมว้า่จะไม่มีใครท่ีดูเหมือนจะโหดร้ายกบัทั้งคู่ แต่ก็ไม่มีใครท่ีจะรู้สึกยนิดีกบัพวกเขาดว้ย
เช่นกนั และเม่ือเวลาผา่นไป เจา้ความเมินเฉยมึนตึงน่ีเองก็เขา้มาท าใหเ้กิดความเจบ็ปวดยิง่กวา่ท่ีจะมี
ใครมาวา่กล่าวอะไรเสียอีก 

หลงัคลอด ทั้งสองคนดีใจและเห่อท่ีไดเ้ป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ แต่ก็เพียงแค่ชัว่ประเด๋ียวประ
ด่าวเท่านั้นเอง ก็มนัไม่มีเวลา ค่าท าคลอดก็แพงมาก แถมซูซานยงัตอ้งกลบัเขา้ท างานเลยอีกดว้ย แลว้
การหาท่ีเล้ียงเด็กท่ีพอจะรู้ราคาไหวก็ยากมากทีเดียว นิคใชเ้วลาอยูป่ระมาณ 2 อาทิตย ์ก็ไปเจอบา้นเล้ียง
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เด็กตั้งแต่แรกเกิดหลงัหน่ึง แต่พอไปดูเขา้จริง ๆ ก็เห็นมีคุณป้า 2 คนท่ีคอยเล้ียงดูเด็ก ๆ 18 คน ท่ีมีทั้ง
เด็กหดัคลานจนถึงเด็กทารก ท่ีนัน่ดูเหมือนจะสกปรกกวา่ท่ีอ่ืน ซูซานเกลียดบา้นหลงัน้ีพอพอกนักบันิค 
แต่วา่มนัไม่มีทางเลือก จะลาออกจากงานดีหรือวา่จะฝากเจนน่ีไวท่ี้น่ีดี แลว้พวกเขาก็เลือกอยา่งหลงั 

กรณีหนีเสือปะจระเขข้องซูซานกบันิคไม่ใช่เร่ืองแปลก จริง ๆ แลว้ก็มีเร่ืองแบบน้ีเกิดข้ึนซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่าอยูท่ ัว่ไป หลากหลายและนบัไม่ถว้น แต่ก็ไม่ไดมี้ความส้ินหวงัและน่าอดสูใจนอ้ยไปกวา่กนั
ซกัเท่าไร เม่ือคนหนุ่มสาวท่ีปรารถนาจะเร่ิมตน้ ชีวติครอบครัวตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคเช่นน้ี
ในประเทศหน่ึงท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในโลก และก็เป็นหน่ึงในทศวรรษท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดซ่ึงอยูใ่น
ความทรงจ าดว้ยแลว้ล่ะก็แสดงวา่ตอ้งมีอะไรบางอยา่งท่ีผิดปกติแน่ ๆ และผมก็ไม่ไดห้มายถึงการขาด
การวางแผนเสียดว้ย 

ถา้มองในแง่ดี แน่นอน เจนน่ีดีกวา่เด็กคนอ่ืน ๆ อีกหลายคน เธอเกิดมาในสภาพท่ีมีแม่ซ่ึง
ตอ้งการเธอ มีพอ่และมีบา้นอยู ่แต่วา่โลกแบบไหนกนัเล่าท่ีรอคอยอยูเ่ม่ือเธอเติบโตข้ึนมา? 

ทุก ๆ วนัในอเมริกาจะมีเด็ก 22 คนถูกฆาตกรรมหรือถูกฆ่า แต่ละคืนจะมีเด็กประมาณหน่ึง
แสนคนตอ้งพกัผอ่นหลบันอนในสวนสาธารณะ ใตส้ะพาน หรือตามเพิงต่าง ๆ แต่ละวนัจะมีเด็ก 2,800 
คนเห็นพ่อแม่แยกทางกนั ขณะท่ีอีก 1.5 ลา้นคนจะพบพ่อไดก้็ต่อเม่ือเขา้ไปเยีย่มท่ีคุกเท่านั้น 

ส่วนสถิติจากทั้งโลกนั้นยิง่แลว้ใหญ่ แทบจะนึกไม่ถึงกนัเลยทีเดียว เด็กเกือบส่ีหม่ืนคนตอ้งอด
ตายในแต่ละวนั ขณะท่ีอีกหลายลา้นคนถูกบงัคบัใหใ้ชแ้รงงานอยา่งทารุณโหดร้าย รวมถึงตอ้งท างาน
ในซ่องโสเภณีในตลาดคา้บริการทางเพศของนกัท่องเท่ียวในเอเซีย ปัญหาความขดัแยง้จากอเมริกากลาง
ไปจนถึงแอฟริกาท าใหมี้เด็กประมาณสองแสนหา้หม่ืนคนตอ้งเป็นทหารประจ าการ และบางคนในนั้น
อายยุงัไม่ถึงหา้ขวบดว้ยซ ้ าไป 

ส าหรับเจนน่ีก็เป็นเช่นเดียวกบัเด็กคนอ่ืน ๆ นบัไม่ถว้น ท่ีดูเหมือนวา่โลกจะไม่ยินดีท่ีจะ
ตอ้นรับพวกเขาสักเท่าไรนกั ตั้งแต่สนามเด็กเล่นไปจนถึงหอ้งนอน ไม่ชา้ก็เร็วท่ีพวกเขาจะตอ้งเผชิญ
กบัเร่ืองราว ต่าง ๆ ท่ีฟังดูคลา้ยกบัคดีของต ารวจ เช่น เด็กถูกละทิ้ง เด็กถูกท าร้าย ปัญหาการท าทารุณ
กรรมทางเพศและการท าร้ายตวัเอง การเร่ิมตน้ใชย้าเสพติแลว้ก็น าไปสู่การใชอ้าวธุปืน ฯลฯ แลว้พอ่แม่
มวัท าอะไรอยูล่่ะ? 

เป็นค าถามท่ีน่าคิด ส่วนใหญ่เราก็ยุง่ ๆ อยูก่บัลูกของเราเองจนลืมห่วงปัญหาของคนอ่ืนไป 
ปล่อยปัญหาในโมแซมบิค เซาทเ์ปาโล กลักตัตาหรือในบร๊อซ์ทิ้งไป ดว้ยเหตุท่ีเรามีเวลาหลายชัว่โมงใน
แต่ละวนั เราจึงตอ้งใชม้นัในการดูแลชีวติของเรา แลว้เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งเลือก เราก็รู้วา่เราจะเลือกอะไร
ก่อน และนัน่ก็คือเร่ืองท่ีผมตอ้งการจะเล่าใหฟั้งจากเร่ืองราวของซูซานกบันิค ถึงแมว้า่จะยงัไม่สามารถ



 3 

หยัง่ถึงความตอ้งการอยา่งท่ีสุดในขณะนั้นและแมว้า่เราจะใหเ้หตุผลท่ีดีท่ีสุดแลว้ก็ตาม แต่เราก็พยายาม
ท่ีจะรับมือกบัส่ิงเหล่าน้ีโดยกนัส่วนอ่ืนท่ีเหลือออกไป ในท่ีสุดเราก็จบลงดว้ยกบัดกัแห่งความเฉยเมย 

วา่กนัตามสถิติแลว้ เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัและน่าตกใจอยูไ่ม่นอ้ย ถึงแมว้า่เราไม่อยากท่ีจะยอมรับก็
ตาม แต่เราก็จะโดนกลืนไปทีละเล็กนอ้ยจนในท่ีสุดก็จะรู้สึกชินไปเอง ตวัอยา่งเช่น การไม่มีแมแ้ต่เสียง
ประทว้งคดัคา้นจากมหาชนเลย เม่ือผูส่ื้อข่าวสัมภาษณ์ นางแมเดลีน อลัไบรท ์ รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในรายการ 60 Minutes 1998) วา่เธอคิดเห็นอยา่งไรกบัการคว  ่าบาตรประเทศ
อิรัก และนัน่เป็นส่ิงท่ี “คุม้ค่า” หรือไม่เม่ือผลท่ีตามมาก็คือเด็ก 750,000 คนเสียชีวิตในตลอดระยะเวลา 
8 ปี แห่งการคว  ่าบาตรนั้น เธอกล่าววา่ “มนัเป็นค าถามท่ียากแก่การเลือกท่ีจะตอบ แต่เราก็คิดวา่ เราคิด
วา่ส่ิงตอบแทนนั้นมนัคุม้ค่า” นางอลัไบรทเ์องเคยเป็นอดีตผูอ้พยพและปัจจุบนัเธอก็เป็นคุณแม่ดว้ย ผม
แทบจะไม่อยากเช่ือวา่เธอจะใจด าไดอ้ยา่งค าพดูของเธอ แต่ถา้หากวา่นัน่เป็นเพียงนโยบายของรัฐบาล
และไม่ไดห้มายถึงความคิดเห็นของปวงชนแลว้ล่ะก็ ผมวา่การคว  ่าบาตรท่ีอยูใ่นกงัขานั้นก็น่าท่ีจะถูก
ยกเลิกมาตั้งนานแลว้ หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึงก็ไดว้า่ ผมไม่เคยแน่ใจวา่ค าพดูของเธอจะอธิบายขอ้กงัขา
ในความเป็นกลอุบายทางการเมืองของเจา้แผนการนั้นได ้

ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่าข าท่ีในขณะท่ีทางกรุงวอชิงตนัยงัยนืยนัแผนการท่ีจะท าให้อิรักอดตายต่อไป 
พวกเขาก็ไดป้ระกาศตอ้นรับสหสัวรรษใหม่น้ีโดยประกาศใหปี้ 2000 เป็นปีเด็กสากลผมเขียนจดหมาย
ไปถามเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงเป็นนกัหนงัสือพิมพช์าวแอฟริกนั-อเมริกนั มูเมีย อาบู-จามอล (Mumia Abu-
Jamal) วา่เขาคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ผมวา่ไม่เห็นจะอนัตรายตรงไหนในการประกาศปีเด็กสากล อาจจะน่าช่ืนชมเสียอีก แต่วา่ปกติ
ในการประกาศแบบนั้น ไม่วา่จะอยา่งไร ก็จะมีผลกระทบบา้งเล็กนอ้ยกบัชีวติล าเค็ญของเด็กเป็นลา้น
ลา้นคนท่ีเกิดมาแยง่กนัหายใจบนโลกใบน้ี 

นกัการทูตและนกัการเมืองตอบเพื่อผลประโยชน์ และพวกเขาก็เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
กระท าเช่นนั้น คร้ังสุดทา้ยท่ีผมลองตรวจสอบดูผมพบวา่เด็ก ๆ ไม่มีคณะกรรมการทางการเมืองแลว้ก็
ไม่ตอ้งการเงินทุนดว้ย พวกเขาถูกกอดจูบตอนนกัการเมืองหาเสียง แต่หลงัจากธุรกิจทางการเมืองท่ี
แทจ้ริงไดผ้า่นพน้ไป พวกเขาก็ถูกลืมอยา่งส้ินเชิง 

ถา้มีชีวติรอดต่อไปได ้ พวกเขาก็จะไดรั้บมรดกเป็นโลกท่ีพอ่และปู่ ไดท้  าลายไว ้ ท่ีท่ีทะเลเป็น
พิษจนปลาวาฬตอ้งหลบล้ีหนีหาย และป่าฝนในความทรงจ าท่ีไม่อาจกลบัคืนมาของชาวอินเดีย ท่ีท่ี
ความโลภของมนุษยไ์ดท้  าไดท้  าใหพ้นัธุกรรมศาสตร์เขา้ไปสู่โรงงานโลกเส่ือมโทรมท่ีน ้าจืดขาดแคลน
ยิง่ข้ึน ท่ีท่ีตอ้งซ้ือหาอากาศบริสุทธ์ิ 
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เรามีชีวิตอยูใ่นโลกซ่ึงเกลียดกลวัลูกหลานของตวัเอง ก็จะใหอ้ธิบายอยา่งไรไดเ้ม่ือดูจากมรดก
เป็นพิษท่ีจะสืบทอดต่อไป? คนรุ่นน้ีเกิดข้ึนมาในยคุท่ีมีการเคล่ือนไหวเรียกร้องเสรีภาพมากมาย แต่
กลบัเป็นยคุท่ีน่าหดหู่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์มนุษยชาติเพราะวา่ไดท้  าใหลู้กหลานตอ้งจมอยูใ่นความ
ล าบากยาวนานกวา่ท่ีเคย มนัไดใ้หก้ าเนิดแหล่งทรัพยากรจากชนบทท่ีไม่แข็งแรงและโรงเรียนจาก
ทอ้งถ่ินต่าง ๆ และความช่วยเหลือและการยยุงส่งเสริมจากการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ซ่ึงใจความ
ส าคญัของมนัก็คือการเช่ือฟัง 

ความรู้ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งซ้ือหาซ่ึงหลายคนไม่มีเงินพอ ส าหรับเด็กท่ียากจนหลายลา้นคนใน
ประเทศท่ีร ่ ารวยกวา่จกัรวรรดิโรมนัโรงเรียนคือส่ิงซ่ึงน่าเบ่ือหน่ายและทรุดโทรม เหมือนโรงฆ่าสัตว์
อนัโหดร้ายต่อจิตใจของพวกเขา 

เด็ก ๆ ของเรากระหายหาความรัก พวกเขามีวดีิโอเกมส์ มีคอมพิวเตอร์ราคาแพง บางคนถึง
ขนาดมีรถยนตเ์ป็นตวัของตวัเองซ่ึงไดรั้บจากพอ่แม่ท่ีท างานกนัทั้งสองคน พวกเขามีของเล่นแบบใหม่
ล่าสุดแต่วา่ไม่มีความรัก 

เมื่อไม่ได้รับความรักแล้ว เด็ก ๆ จะสามารถรักได้อย่างไร? เมื่อไม่ได้รับความรักแล้ว เด็ก ๆ จะ
ท าอะไรได้นอกจากเกลยีดชัง? 

ในปฏิทิน ตามหนา้หนงัสือพิมพ ์แลว้ก็จากริมฝีปากแห่งการมุสาของนกัการเมืองเจา้เล่ห์ จะท า
ใหปี้เด็กสากลไดรั้บการประกาศดว้ยเสียงอนัดงัและอยา่งเตม็ภาคภูมิ แต่เม่ือปฏิทินถูกดึงทิ้งไปกระดาษ
หนงัสือพิมพก์ลายเป็นขยะ ทุกส่ิงทุกอยา่งก็จะถูกลืมเลือนไป นกัการเมืองก็จะแสร้งท าเป็นทุกขโ์ศกไป
กบัคุณดว้ยเสมือนหน่ึงวา่พวกเขา “เขา้ใจความเจบ็ปวดของคุณ” และเด็ก ๆ ของเราก็จะยงัคงไม่ไดรั้บ
การใส่ใจอยูดี่ พวกเขาจะเป็นเหมือนกบัของท่ีสามารถโยนทิ้งไปไดจ้ากเรือและก าลงัจมลงในทะเลแห่ง
การไร้รักและหลงัจากปี 2000 พวกเขาก็ยงัจะจมลงต่อไปเร่ือย ๆ 

ความจริงจะไปโทษรัฐบาลซะทั้งหมดก็คงจะไม่ได ้ เราเองก็มีส่วนผดิดว้ยเหมือนกนั อยา่งนอ้ย
ก็สักเศษเส้ียวหน่ึงล่ะ เราผูมี้อภิสิทธ์ิ มีวถีิชีวติเหมือนชนชั้นกลาง บางทีก็ยงัน่ิงเฉยต่อนโยบายท่ีส่งผล
ต่ออนาคตของชนทั้งชาติ เราท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเม่ือเด็กของชนชาติอ่ืนและชนชั้นอ่ืนตอ้งอดอยาก ตก
เป็นทาสหรือติดอยูใ่นคุก ตราบใดท่ีเรายงัคงท าเป็นไม่สนใจตราบนั้นเราก็จะยงัพดูไม่ไดว้า่เราไม่ผิด 
เพื่อจะแสดงวา่มีความเมตตาและเอ้ืออาทร หลายคนจึงไม่เฉยเมยต่อสถานการณ์ความขาดแคลนของ
บรรดาเด็ก ๆ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนกบัผมเหมือนกนั อยา่งนอ้ยก็ในปี 1998 เดือนพฤษภาคม ตอนท่ีคริสตจกัรส่ง
ผมไปยงักรุงแบกแดด ตอนนั้นผมไดเ้ห็นความทุกขย์ากล าบากมากมายชนิดท่ีผมเองก็คาดไม่ถึงเลย
ทีเดียว 
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มีกลุ่มชาวยโุรปหรืออเมริกนัท่ีท าการต่อตา้นการคว  ่าบาตรของสหประชาชาติท่ีมีต่ออิรัก เรา
เดินทางไปหลายแห่งทั้งหลุ่มหลบระเบิด โรงพยาบาล เนอสเซอร่ี โรงเรียนต่าง ๆ ซ่ึงในแต่ละท่ีนั้น เรา
ตอ้งเผชิญหนา้กบัหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเราเองก็ไม่ปรารถนาท่ีจะพบเจอ มีเด็กหลายร้อยคนตายเพราะ
ขาดอาหารต่อหนา้ต่อตาของเรา แลว้บรรดาคุณแม่ทั้งหลายก็ถามเราทั้งน ้าตาวา่ท าไม “เรา” ถึงท ากบัเขา
อยา่งนั้นไดล้งคอแมว้า่เราอยากจะอธิบายวา่เรามาอยูท่ี่นัน่ก็เพราะตอ้งการจะต่อตา้นนโยบายน้ีของ
ประเทศเราเองแต่ก็พบวา่ตวัเองก าลงัอยูใ่นสภาพท่ีน ้าตานองหนา้ ผมพดูอะไรไม่ออกไดแ้ต่น่ิงเงียบและ
รับฟัง หลงัจากนั้นผมและภรรยา (และคนอ่ืน ๆ จากคริสตจกัร) ก็ไดก้ลบัไปกรุงแบกแดดอีกเป็นคร้ังท่ี
สอง เพื่อน าเอาอาหาร ยาและส่ิงจ าเป็นอ่ืนไปมอบใหก้บัพวกเขา อีกทั้งไปช่วยงานในโรงพยาบาลท่ีตึก
ผูป่้วยอยูใ่นสภาพท่ีไม่ไดท้  าความสะอาดมาเป็นปี ๆ แลว้ 

ถึงแมจ้ะเป็นเหมือนน ้าหยดเดียวในถงัในแง่ของการมีประสิทธิภาพของมนั แต่การเดินทางคร้ัง
น้ีก็เป็นประสบการณ์คร้ังส าคญัของผม และก็มีความจริงบางอยา่งท่ีเรามกัจะนึกไม่ถึงดว้ยวา่มีเด็ก ๆ ท่ี
ประสบกบัความยากล าบากอยา่งมากเน่ืองจากความบาปของโลก แลว้นัน่ก็เป็นเร่ืองท่ีจริงในประเทศท่ี
พฒันาแลว้พอ ๆ กบัท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีฟ้ืนตวัหลงักจากโดนสงครามขยี้ 

ธอโรว ์ (Thoreau) ไดเ้ขียนไวใ้นบนัทึกของเขาวา่ “จะมีรุ่งอรุณเม่ือเราต่ืนข้ึนมารับรู้เท่านั้น” 
เฉกเช่นปริศนาอ่ืน ๆ ของชีวิต คือเม่ือเราลุกข้ึนไปเปิดม่านออก ค าตอบท่ียากแก่การอธิบายก็จะทอแสง
สาดส่องเขา้มา แลว้เราจะเขา้ใจล าดบัความส าคญัท่ีดึงเราใหข้ึ้นอยูเ่หนือความสะดวกสบาย ไปสู่ปัญหา
ซ่ึงเราสามารถท าอะไรบางอยา่งกบัมนัได ้และเราจะรู้วา่มีเด็กมากมายรอความช่วยเหลือจากเราอยู ่

นัน่หมายถึงวา่เราไม่ตอ้งพูดอะไรเก่ียวกบัปีเด็กสากลแลว้มาดูกนัวา่วนัน้ีมีเด็กท่ีไหนในโลก
ตอ้งการให้เราช่วยเหลือบา้ง ไม่ตอ้งไปคิดประเทศท่ีมีเด็กตกอยูใ่นอนัตราย แต่เอาตวัเราเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบัเด็ก ๆ เหล่านั้นและใหพ้วกเขามีความส าคญัต่อเราจริง ๆ  

ในปี 1991 เราใชเ้งินเป็นลา้น ๆ เพื่อช่วยเหลือชาวคูเวตจากอิรัก แต่เด็ก ๆ ของเราท่ีถูกละทิ้ง
จ านวนสองลา้นคน (สามเท่าของชาวคูเวตนัน่) พยายามท่ีจะฆ่าตวัตาย แปดปีต่อมาคือในปี 1999 เรา
พยายามช่วยชาวโคโซโวจากชาวเซอร์บและในเวลาเดียวกนันัน่เอง เด็ก ๆ ชาวอเมริกนัและยโุรปหลาย
พนัคนตอ้งตายดว้ยน ้ามือของพอ่แม่หรือคนเล้ียงใจร้าย 

ถา้หากเด็ก ๆ มีความส าคญักบัเราจริง เราจะตอ้งรู้วา่เขาก าลงัตกเป็นเหยื่อ และเราตอ้งต่อสู้เพื่อ
เด็กเหล่านั้น เราตอ้งพลิกกลบัภาพงบประมาณของเราลง ใหง้บประมาณส าหรับเด็ก ๆ อยูข่า้งบนแลว้
ปืนกบัระเบิดอยูข่า้งล่างโรงเรียน (ไม่ใช่คุก) จะเบ่งบานทัว่ประเทศ นกัการเมืองจะชนะไดก้็โดย
ความคิดสร้างสรรคใ์นแผนการศึกษา ไม่ใช่การน าเสนอการจดัการกบัอาชญากรรม 
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ถา้หากเด็ก ๆ มีความส าคญัจริง บา้นเมืองของเราจะลงทุนในเร่ืองการดูแลเด็กในตอนกลางวนั
และรายการต่าง ๆ หลงัเลิกเรียน ไม่ใช่การจ ากดัเวลาออกนอกบา้นและจ่ายค่าจา้งต ารวจ และจะตอ้งไม่
จา้งคนแบบท่ีผมพึ่งจะไดอ่้านเร่ืองราวของเขามาหยก ๆ เขาจบัคนขายยาเสพติดไดค้าหนงัคาเขา เม่ือ
ถามเขาวา่การจบักุมท่ีประสบผลส าเร็จอยา่งนั้นช่วยใหอ้ะไร ๆ ดีข้ึนไดอ้ยา่งไร เขาตอบวา่ “ไม่เลย” 
“อา้ว! ท าไมล่ะ?” เขาท าน้ิวเป็นรูปกระบอกปืนแลว้ท าท่ายงิ แลว้บอกวา่ “ถา้ผมยงิเจา้พวกนั้นไดล่้ะก็!” 

เป็นเร่ืองตลกท่ีแยม่าก แต่เราพบวา่มนัเป็นอยา่งน้ีไม่นอ้ยเลยทีเดียว ในวฒันธรรมท่ีมีความ
รุนแรง แถมยงัเป็นความรุนแรงต่อเด็ก ๆ อีกดว้ยท่ีไดก้ลายมาเป็นเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั ความ
สงสารเวทนาไดจ้างหายไป เหลือไวแ้ต่เพียงความดา้นชาเท่านั้น 

หรือวา่จะเป็นอยา่งนั้นจริง ๆ? มีนายจา้งท่ีไม่ใส่ใจพร้อมกบัต ารวจท่ีพกปืนยนือยูข่า้ง ๆ เด็กเกิด
มาบนโลกบิด ๆ เบ้ียว ๆ ใบน้ี แต่ละคนก็น า (จากบทกวขีองระพินทรนารถฐากรู กวชีาวอินเดีย) 
“ขอ้ความร้ือฟ้ืนเร่ืองราววา่พระเจา้ไม่เคยส้ินหวงัในมนุษยชาติ” มาดว้ย เป็นความคิดท่ีลึกลบัแต่ก็มีส่ิงท่ี
ทา้ทายแฝงอยู ่ถา้พระเจา้ไม่เคยส้ินหวงัในมวลมนุษยชาติแลว้เราล่ะเป็นใครกนัท่ีกลบักระท าเช่นนั้นเสีย
เอง? โลกอาจจะยงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีน่าเศร้า แต่นัน่ก็ไม่น่าจะท าใหเ้ราไม่รอรับเด็ก ๆ ท่ีก าลงัจะเกิดมา
ซ่ึงเป็นผูส่้งสาส์นแห่งความรอดดว้ยความยนิดีไม่ใช่หรือ? แลว้ต่อจากนั้น หากวา่การเฉยเมยของเราท า
ใหเ้กิดผลเสียมากมายแลว้ หนทางท่ีน าไปสู่ค าตอบก็จะไดรั้บการเปิดเผยในไม่ชา้ อยา่งนอ้ย ๆ ก็เป็นไป
ในแบบท่ีมูเนีย อาบู-จามอล (Mumia Abu-Jamal) คิดไวด้งัน้ี 

ส่ิงทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดในโลกไม่ใช่ความเกลยีดหรือความโกรธหรอก หากแต่เป็นความเฉยเมย
ต่างหาก และในทางตรงข้ามกย็งัคงเป็นจริง น่ันคือความรักทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดกค็ือความเอาใจใส่ซ่ึงเรามี
ให้แก่กนัและกนัโดยเฉพาะเด็ก ๆ ของเรา วธีิที่เราจะช่วยเขาได้ดีที่สุดกเ็พยีงแค่คอยเอาใจใส่พวกเขา
เท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2000, หนา้ 32-35. 


