มติชนรายวัน
10 พ.ย. 2554

คําพูดโดนใจจากคนวัย 83
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมือคนอายุ 83 ปี คนหนึง พูดสิงทีโดนใจคนจํานวนมากทัว โลก
รู้จกั ผู้พดู และสิงทีเขาพูด

จึงเป็ นโอกาสดีทีจะ

นีแหละคือสิงทีคนสูงอายุกล้ าทําดังทีเรี ยกว่า SPEAK THEIR MIND เพราะ

ไม่แคร์ ใครแล้ ว
BILL COSBY นักแสดงแนวตลาดอเมริ กนั ผิวดําชือดังเป็ นทีร้ ู จกั กันอย่างกว้ างขวางใน
เรื องอารมณ์ ขนั ทีเกี ยวกับความเป็ นมนุษย์

คนนี Dแหละทีเป็ นตัวเอกของภาพยนตร์ โทรทัศน์อนั ดับ

หนึงชือดัง I SPY (ค.ศ.1965-1968) และ THE COSBY SHOW (1984-1992) และรายการต่าง ๆ อีก
มากมาย
เขาพูดตลกในทุกเรื องทีเกียวกับชีวิต

ยกเว้ นเรื องผิวดํา-ผิวขาว และมิได้ ออกมาเป็ น

หัวหอกของการต่อสู้เพือความเท่าเทียมกันระหว่างผิว

หากเขามีบทบาทสร้ างความสมานฉันท์ในวิธี

ทางของเขาในรายการทีเขาจัดอย่างมิได้ สร้ างให้ มนั เป็ นประเด็นขึ Dนมา
ทังผิ
D วขาวและดําทีมีบทบาทและบทพูดกลมกลืนกันโดยไม่มีเรื องสี
ถ้ าผู้ ใหญ่ ใ นวั ย 50 ปี ขึ นD ไปนึ ก ไม่ อ อก

ตัวอย่างเช่นตัวละครของเขามี

ทุกคนเสมอกันและขบขันเหมือนกัน

ลองนึ ก ถึ ง โฆษณาขายเยลลี (JELL-O)

ในสหรั ฐอเมริ กาในยุคทศวรรษ 70 และ 80 ดูซิครั บ เขาเป็ นตัวแทนของสิ นค้ านี ซD ึงขายได้ ดีอย่างเป็ น
ประวัตกิ ารณ์
ในเรื องผิวนันเขาเคยพู
D
ดอยู่อย่างหนึง
แต่ก็ไม่มีใครกล้ าเถียงเขาเพราะมันเป็ นความจริ ง

ซึงก็ทําให้ ฮือฮากันมากในกลุ่มอเมริ กันผิวดํา

ซึง เมือสองปี ทีแล้ วประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ พดู ยํ Dา

สิงเดียวกันนัน ก็คือความรับผิดชอบในการเลี Dยงดูลกู ของคนอเมริ กนั ผิวดําจํานวนมาก (คนผิวสีนํ Dาตาลใน
ประเทศสารขันธ์ก็สมควรสดับรับฟั ง)
BILL บอกว่า

การทีเด็กผิวดําเรี ยนหนังสือไม่ดีมีปัญหาพื Dนฐานการศึกษาอ่อนและมี

พฤติกรรมไม่ดีนนเป็
ั D นพ่อแม่ทีไร้ ความรับผิดชอบคือสาเหตุสําคัญ

-2ตัวเขาเองมีพอ่ แม่ทีไร้ ความรับผิดชอบ

เอาแต่ดืมเหล้ าจนหมดสภาพ

เขาโชคดีทีมี

แม่ทีรับผิดชอบเลี Dยงดูเขาในสภาพการณ์ทีขาดผู้ชายเป็ นต้ นแบบ
เขาเลิกเรี ยนหนังสือเมื&ออายุ 16 ปี

โดยสอบตกเกือบทุกวิชา

สิงทีเปลี ยนแปลงเขาก็คือโอกาสได้ เขียน 2-3 เรี ยงความ
ตลก (“ครังD แรก ประสบการณ์ จากการถอนฟั นตัวเอง”
ซีลบเรื องไวยากรณ์และตัวสะกด
BILL บอกว่ า

ซึงครู ชอบเนื Dอหาในความ

“เหลาดินสอเพือความเพอร์ เฟกต์”) แต่ได้

ครูให้ เขาอ่านให้ เพือน ๆ ฟั งซึง ขํากันกลิ Dง
สิ ง ที เ ขาขาดอย่ า งแรงในวั ย เด็ ก จนถึ ง วั ย รุ่ น คื อ SELF-ESTEEM

(ความรู้สกึ ว่าตัวเองมีความสําคัญ) เนืองจากสิงแวดล้ อมของครอบครัว

การได้ รับคําชมจากข้ อเขียน

นี เD ปลี ยนแปลงชี วิตเขา

หลังจากพยายามเข้ าสู่อาชี พ STAND-UP COMEDY (เดียวไมโครโฟน)

ในไนต์คลับอยู่หลายปี

ในทีสดุ เขาก็ประสบความสําเร็ จได้ ออกโทรทัศน์ และนําไปสู่ I SPY และที

เหลือคือประวัตศิ าสตร์
BILL กลับมาเรี ยนหนังสื ออี กครั งD จนจบปริ ญญาเอกด้ านการศึกษาจาก UNIVERSITY
OF MASSACHUSETTS ที AMHERST เมืออายุ 39 ปี

ตอนทีเขามีชือเสียงแล้ ว

เขาแต่งงานอยูก่ ินกันกับภรรยาคนเดียวมา 47 ปี

มีลกู 5 คน สิงทีเศร้ าทีสดุ ของเขา

คื อการสูญ เสี ยลูกชายคนเดี ยวไปในปี 1997 ขณะอายุ 27 ปี เพราะถูกปล้ นขณะเปลี ยนยางรถยนต์
ลูกชายคนนี Dกําลังเรี ยนปริ ญญาเอกด้ านการศึกษาพิเศษ

หลังจากสามารถเอาชนะความผิดปกติแต่แรก

เกิดไม่สามารถอ่านหนังสือ (DYSLEXIA) ได้ เป็ นปกติ
ขอกลับมาสิงทีเขาพูดและโดนใจ

ผู้เขียนขอยกมาบางเรื อง ซึงโดยส่วนตัวอาจไม่

เห็นด้ วยในบางประเด็นแต่คดิ ว่าเป็ นอาหารสมองทีมีคณ
ุ ค่า
สิงทีเขาเขียนชือ “I’M 83 AND TIRED”

เขา SPEAK HIS MIND เช่นเดียวกับ

คนสูงอายุจํานวนมากทีไม่แคร์ ใครแล้ วเอาความจริ งมาพูดกันโดยไม่เกรงหน้ าอินทร์ หน้ าพรหม
BILL บอกว่า

เขาทํ างานหนักตังแต่
D อายุ 17 ปี อาทิตย์ ละ 50 ชัวโมง สร้ างตัวเอง

ขยันขันแข็งไม่เคยได้ รับมรดกอะไรจากใครไม่วา่ เป็ นเงินหรื องาน
เขา “เหน็ ด เหนื& อ ยและเบื& อ หน่ าย” กั บ การถู ก สั& งให้ “กระจายความมั& งคั& ง”
(SPREAD THE WEALTH) ให้ เหล่ าคนที&ขาดความขยันหมั&นเพียรไม่ มีความบากบั&นมานะ
เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” กับการถูกสัง ให้ เอาเงินของเขาไปให้ คนเหล่านี Dทีขี Dเกียจ
ไม่ทํางาน

-3เขา “เหน็ ดเหนื อยและเบื อหน่าย” กับการถูกบอกว่าต้ องช่วยเหลื อพวกติดยาเสพติด
ต้ องให้ เงินไปช่วยคนเหล่านี Dทีไม่มีใครบังคับให้ ติดยา

เมือเจ็บป่ วยเพราะติดยาภาระก็เป็ นของสังคมที

ผู้คนเขาขยันทํามาหากินกันและไม่ได้ เลือกทีจะติดยา
เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” พวกทีคิดว่าการเป็ นคนจนหรื อคนรวยนันD ทําให้
เขามี สิทธิ พิเศษบางอย่างติดตัวมา

พวกเศรษฐี จากการเป็ นนักกี ฬา

นักแสดง

นักการเมื อง

ชอบพูดว่าความผิดพลาดทีเกิดขึ Dนเป็ นความผิดพลาดทีไร้ เดียงสา (INNOCENT MISTAKES ฟั งดูค้ นุ หู
สําหรับคนไทย) ทังD ๆ ทีคนเหล่านี Dรู้วา่ ความผิดพลาดก็คือการถูกจับได้
เขา “เหน็ดเหนือยและเบือหน่าย” คนทีไม่รับผิดชอบชีวิตและการกระทําของตัวเอง และ
เบือหน่ายมาก ๆ ทีได้ ยินเขาเหล่านี Dโทษภาครัฐ

โทษการกี ดกันผิวหรื อชาติพนั ธุ์

ฯลฯ จนทําให้

คนอืน ๆ ทีไม่ร้ ูอีโหน่อีเหน่ต้องแบกรับภาระแทน
BILL บอกว่ า เขาเบื อ ที จ ะเห็ น คนรุ่ น หนุ่ม สาวในวัย รุ่ น หรื อ ต้ น ยี สิ บ ปี สักกัน เต็ ม ตัว
มีต้ มุ หูเกียวบนหน้ า

จนทําให้ ไม่มีใครกล้ าจ้ างทํางาน และก็ต้องมาขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐใน

ทีสดุ
สุดท้ ายเขาบอกว่า

เขาเหนื อยมาก

โอกาสได้ เห็นโลกทีผ้ คู นเหล่านี Dกําลังสร้ างมันขึ Dนมา
ในวันข้ างหน้ า

แต่ก็ดีใ จที มีชีวิตอยู่ถึง 83 ปี

และจะไม่มี

เขารู้ สึกเสียใจแทนหลานปู่ หลานตาและลูกหลาน

ขอบคุณพระเจ้ าที I’M ON THE WAY OUT AND NOT THE WAY IN
BILL COSBY มีการมองโลกทีแตกต่างจากคนทีเชือว่าคนไม่ได้ เลือกทีจะยากจนหากแต่

สิ ง แวดล้ อ ม และสถานะของการเกิ ด ทํ า ให้ เ ขาเป็ นเช่ น นันD
รับผิดชอบของพ่อแม่

ความขยันขันแข็งทํามาหากิน

แต่ BILL ก็ มี ป ระเด็ น ในเรื อ งความ

การรับผิดชอบชีวิตและการกระทําของตัวเอง

จนไม่เป็ นภาระของผู้อืน
ถ้ าใครถกเถียงว่าทีคนเหล่านี Dไม่รับผิดชอบชีวิตและไม่ขยันขันแข็ง ก็เพราะสิงแวดล้ อม
อีกเช่นกันแล้ วละก็เราคงไม่ต้องทําอะไรกันแล้ วกระมัง

นอกจากก้ มหน้ าก้ มตาทํางานและถูกเก็บภาษี

มาอุ้มชูคนไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองกันไปชัว ชีวิต
....................................................

