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อัย้่กับความเป็นจัริง

การ์ร์ะบาดขีองไวร์ัสโคโร์นาทำาท่าว่าจะเป็นภาวะ

ฉัุกเฉัินทางสาธาร์ณ์สุขีที�สำาคัญที�สุดในยุคสมัยขีองเร์า

นี�ไม่ใช่คร์ั�งแร์ก ไม่ใช่คร์ั�งสุดท้าย และอาจไม่ใช่คร์ั�งที�

น่าพร์ั�นพร์ึงที�สุดเสียด้วยซูำ�า  เป็นไปได้ว่าเมื�อมันจบสิ�น

อาจมีผูู้้เสียชีวิตไม่มากไปกว่าการ์ร์ะบาดคร์ั�งก่อนห์น้า

ทั�งห์ลาย  แต่นับจากมันปร์ากฏตัวได้สามเดือน ก็คร์อง

อันดับห์นึ�งแล้ว เพร์าะ Sars-Cov-2 เป็นไวร์ัสตัวแร์ก

ที�แพร์่เชื�อในร์ะดับโลกได้อย่างร์วดเร์็วเช่นนี�  ตัวอื�น ๆ  ที�

คล้ายคลึงกัน      เช่น     Sar-Cov      ซูึ�งมาก่อน   ถูกปร์าบอย่าง

ฉัับไว     ห์รื์ออย่าง   HIV   ก็แฝงกายอยู่ในเงามืดมานานห์ลายปี

Sars-Cov-2    ห้์าวห์าญกว่า      และความฮึึกเหิ์มขีองมันก็ เผู้ย

ให์้เร์าเห์็นสิ�งห์นึ�งซูึ�งก่อนห์น้านี�เร์าเคยร์ู้จักมันแต่ยาก
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จะห์าขีนาดขีองมันได้ กล่าวคือ ร์ะดับอันมากมายและ

ห์ลากห์ลายที�เชื�อมเร์ากับคนอื�น ๆ  ทุกห์นทุกแห์่ง   ร์วมทั�ง 

ความซัูบซู้อนขีองโลกที�เร์าอาศั์ยอยู่       ขีองตร์ร์กะทางสังคม

การ์เมือง     เศ์ร์ษฐกิจ      จิตใจ     และความสัมพันธ์ ร์ะห์ว่างบุคคล

ขีณ์ะที�ผู้มเขีียนอยู่นี�เป็นวันที� 29 กุมภาพันธ์ ซูึ�ง 

นาน ๆ  จะมีสักคร์ั�ง  วันเสาร์์ขีองปีอธิกสุร์ทิน    จำานวนผูู้้ติด

เชื�อทั�วโลกที�ได้ร์ับการ์ยืนยันมีมากกว่า 85,000 คน   

เกือบ 80,000 คนเฉัพาะในปร์ะเทศ์จีน  จำานวนผูู้้เสียชีวิต 

เฉัียด 3,000 คน  การ์นับอะไร์แปลกๆ แบบนี�เป็นคล้าย 

เพลงปร์ะกอบชีวิตในแต่ละวันขีองผู้มมาอย่างน้อย 

ห์นึ�งเดือนแล้ว แม้แต่ตอนนี�ผู้มก็เปิดแผู้นที�ในเว็บไซูต์ขีอง

มห์าวิทยาลัยจอนส์ฮึอปกินส์ไว้เบื�องห์น้า  พื�นที�ที�มีผูู้้ติด 

เชื�อแสดงด้วยวงกลมสีแดง  ซูึ�งตัดกับพื�นสีเทา   เห์็นแล้ว

น่าตกใจ   น่าจะเลือกสีอย่างแยบยลกว่านี�    แต่ก็อย่างที�เร์ารู้์

ไวร์ัสสีแดง ภาวะฉัุกเฉัินสีแดง  จีนและเอเชียตะวันออก-

เฉีัยงใต้ห์ายไปใต้ร์อยเป้ื้อนขีนาดให์ญ่  แต่ทั�วโลกก็มีเม็ด

สีแดง ๆ  ขีึ�นเห์มือนกัน และผู้ื�นนี�มีแต่จะร์ุนแร์งขีึ�น

อิตาลีมาอยู่บนเวทีแขี่งขีันอันน่าห์วั�นวิตกนี�อย่าง
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เห์นือความคาดห์มายขีองคนจำานวนมาก     เป็นเห์ตุการ์ณ์์

ที�ยากจะบอกได้ว่ามีสิ�งใดเป็นตัวกำาห์นด   เพียงในเวลาไม่

กี�วัน      และอย่างฉัับพลันทันใดเสียด้วยซูำ�า       ห์ากเป็นปร์ะเทศ์

อื�นอาจยำ�าแย่กว่าเร์า   ในยามวิกฤตเช่นนี�   คำาว่า  “อิตาลี”

ห์มดความสำาคัญ  ไม่มีอีกแล้วเขีตแดน แคว้น ย่าน  สิ�งที�

เร์ากำาลังเผู้ชิญอยู่นี�มีลักษณ์ะที�อยู่เห์นืออัตลักษณ์์และ

เห์นือวัฒนธร์ร์ม        การ์แพร์่ร์ะบาดเป็นเคร์ื�องวัดว่าโลก

ขีองเร์าเป็นโลกาภิวัตน์เพียงใด      เชื�อมโยงและเกี�ยวพันกัน

เพียงใด 

ผู้มรู้์ทุกอย่างเห์ล่านี�        แต่ถึงกร์ะนั�น       เมื�อมองวงสีแดง

บนอิตาลี   ก็อดสะท้อนใจไม่ได้   เช่นเดียวกับทุกคน    นัดห์มาย

ขีองผู้มในช่วงเวลานี�ถูกยกเลิกเพร์าะมาตร์การ์ควบคุม

การ์ร์ะบาด  บางนัดผู้มเป็นคนเลื�อนเอง  ผู้มมาอยู่ใน

ความว่างเปล่าอย่างไม่คาดคิด  มันคือสภาพปัจจุบันที�

เห์มือนกันขีองคนจำานวนมาก            เร์ากำาลังอยู่ในช่วงคั�นเวลา 

ซูึ�งกิจวัตร์ปร์ะจำาวันห์ยุดลงชั�วคร์าว จังห์วะห์ยุดชะงัก 

คล้ายในเพลงบางเพลง     เมื�อเสียงกลองเงียบไป     แล้วเร์ารู้์สึก

เห์มือนดนตรี์แผู่้กว้างออก  โร์งเรี์ยนห์ยุด  เครื์�องบินบินผู่้าน
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ท้องฟ้้าเพียงไม่กี�ลำา เสียงฝีเท้าโดดเดี�ยวดังสะท้อนบน

ทางเดินในพิพิธภัณ์ฑ์์  ทุกห์นแห์่งเงียบกว่าปกติ

ผู้มตัดสินใจใช้ความว่างเปล่านี�ไปกับการ์เขีียน 

เพื�อคอยกันลางสังห์ร์ณ์์ออกไปไกล ๆ   และห์าวิธีที�ดีที�สุด

ในการ์คิดใคร์่คร์วญเกี�ยวกับสิ�งต่างๆ เห์ล่านี�   บางคร์ั�ง

การ์เขีียนก็สามาร์ถยึดเร์าไว้กับพื�นดิน    ให้์เร์าอยู่กับความ

เป็นจร์ิง   อย่างไร์ก็ตาม  มีเห์ตุผู้ลอีกปร์ะการ์ห์นึ�งด้วย 

คือผู้มไม่อยากสูญเสียสิ�งที�โร์คร์ะบาดเผู้ยให้์เห็์นเกี�ยวกับ

ตัวเร์า  เมื�อห์ายกลัวแล้ว ความตร์ะห์นักร์ู้ที�ผู้่านเขี้ามาจะ

ห์ายไปสิ�นในพริ์บตา  มักเป็นเช่นนี�เสมอเมื�อเจอกับโร์คภัย

ขีณ์ะที�คุณ์อ่านห์น้ากร์ะดาษเห์ล่านี� สถานการ์ณ์์

คงเปลี�ยนไปแล้ว         ตัวเลขีแตกต่างออกไป            เชื�อคงแพร่์ร์ะบาด

มากขีึ�น  อาจถึงทุกมุมอันอาร์ยะขีองโลก  ห์ร์ือไม่ก็คงถูก

ควบคุม    แต่ไม่สำาคัญ         ความคิดคำานึงบางปร์ะการ์ที�เกิด

จากการ์แพร่์ร์ะบาดในขีณ์ะนี�จะยังใช้ได้       เพร์าะสิ�งที�กำาลัง

เกิดขีึ�นไม่ใช่เห์ตุบังเอิญ     ห์ร์ือภัยพิบัติที�ต้องบาดเจ็บและ

ล้มตายกันห์มดทุกคน  และมันก็ไม่ใช่เร์ื�องให์ม่อะไร์เลย  

มันเคยเกิดขีึ�นแล้ว และจะเกิดขีึ�นอีก 


