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  หลายคนในวัย 50 ปขึ้นไป       คงจาํการแขงขันหมากรุกชิงแชมปโลกครั้งยิ่งใหญ
ระหวางชาวอเมริกนั  Bobby Fischer กบั  Boris Spassky ในป 1972 ได     ชยัชนะตกเปนของ 
Fischer ในวัย 29 ป      แตนับจากนั้นเปนตนมาชีวิตของเขาก็ไมเปนปกต ิ     เขาหายไปจากสังคมและ
มีพฤติกรรมที่คนอเมริกันรับไมได       ถึงแมเขาตายไปแลวในป 2008     แตชวีิตเขาก็มิไดลดความ
อื้อฉาวลงเลย 
  การแขงขันครั้ง นั้นที่ไอซแลนดเปนขาวใหญโตเพราะปกติคนรัสเซยีครองแชมป                   
มาตลอด      นาน ๆ จะมีคนจากโลกตะวันตกมาสูกับโลกคอมมูนิสต        เกมสนั้นจึงเปนตวัแทนของ
สงครามเยน็ที่กาํลังระอุหนัก   และจบลงดวยชยัชนะของโลกตะวันตก 
  เ ม่ือ  Fischer ชนะแทนที่เขาจะหาเงินคาโฆ ษณาสินคาตาง  ๆ  ตามที่ทํากนั                
เขากลับหายตวัไปเงียบ ๆ และปฏิเสธตาํแหนงแชมปโลกในอีก 3 ปตอมา      เขาโผลมาอีกครั้งดวย
ความอื้อฉาวในป 1992 เพราะเขาฝาฝนกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่หามยุงเกี่ยวกับประเทศ
ยโูกสลาเวีย  เพราะรัฐบาลอเมริกนัตอตานเนื่องจากทําสงครามกบับอสเนีย       แตถึงแมเขาจะไดรับ
จดหมายเตอืนแตเขาก็ไมแครและถมน้ําลายรดจดหมายใหสาธารณชนด ู
  ครั้งนั้นเขาแขงขันกบั Spassky อีกครั้งและกช็นะไดเงินไปกวา 100 ลานบาท     และ
ตั้งแตนั้นเปนตนมาเขาเปนศตัรกูับรัฐบาลอเมริกนัเพราะทําสิ่งซึ่งตองหาม      เขาไปไกลกวานั้นดวย
การปฏิเสธความเปนยิวที่ถายทอดมาจากพอแม      ดารัฐบาลอเมริกนัและประเทศแมของเขา    และ
เม่ือเกดิเหตกุารณตึกเวิลดเทรดในป 2001    เขาออกมาพดูวามันเปน   “Wonderful Day”  
  แชมปโลกหมากรุกที่ถอืกันวายิ่งใหญที่สุดคนหนึ่งในประวัตศิาสตร    ยิ่งมีพฤตกิรรม
แปลกขึ้นทุกวัน       เขาระเหเรรอนรอนแรมไปพกัอาศยัในหลายประเทศที่กฎหมายสหรัฐอเมริกาไปไม
ถงึหรือไมทันกบัการเขาออกประเทศของเขา      เขาเขาออกฟลิปปนส     ฮงัการี      ไอซแลนด     ญ่ีปุน  
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เยอรมัน   ฯลฯ      และที่ญีปุ่นเขาถูกกักบรเิวณ 2 ป     สุดทายก็ไดสัญชาตจิากไอซแลนด    สถานที่ซึ่ง
เขายงัเปนฮโีรและพกัอาศัยในบั้นปลายชีวิต 65 ปของเขา 
  ความอื้อฉาวกับประเทศของเขาเปนเรื่องหนึ่ง   แตอีกเรื่องหนึ่งกค็ือชีวิตรกัของเขาที่มี
ผูหญงิเอเชียจากสองชาตมิาพวัพนัในเวลาเดียวกนัจนกลายเปนปญหากฎหมายเม่ือเขาตายไปแลว   
เรื่องราวมันเหมือนละครตอนหัวค่ําของไทยมาก 
  ชวิีตของ  Fischer ตอนเดก็  ๆ นั้นไมปกตนิัก     ในประวัติระบวุาพอเขาเปน
นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน      แมเขาเปนยิวจากโปแลนดแตเตบิโตในสหรัฐอเมริกา    แตขอเท็จจริงก็
คอืแมเขามีสัมพนัธกบัชายอื่นคอืนักฟสิกสชาวฮังการียวิจนทองเขาขึ้นมา     มีหลักฐานวาสามีของแม
เขาไมเคยเดนิทางมาสหรัฐอเมริกาเลย    และพอจริงของเขามาเยี่ยมเขาบอย  ๆ จนตายไปเม่ือเขามี
อายุ 9 ป 
  กอนแตงงาน ในทศวรรษ 1930 แมเขาเคยเปนนักศกึษาแพทยที่สหภาพโ ซเวียต               
และเปนคอมมิวนิสตตวัเอ       เม่ืออพยพมาอเมริกากย็ังคงมี กจิกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง                             
พยายามเรียนพยาบาลและแพทยตอจนจบ     แมเขาแทบไมอยูบานเลย ในชวงที่เขาเตบิโตขึ้น                     
สวนใหญพี่สาวและเขาอยูกนัตามลําพงั  เม่ือเขาอายุ 6 ขวบ     พี่สาวกบัเขาซื้อชุดหมากรุกจากราน
ใกลบานในบรูกลินด     นิวยอรก    และหัดเลนเองจากการอานหนังสือ 
  เขาหลงใหลเกมสหมากรุกและเลนไดเกงมาก     เอาชนะใครตอใครหมด   จนอาจารย
หมากรุกหลายคนรบัเขาเขาคลับและบมเพาะเขาเปนเวลาหลายป  จนไดเปนแชมปของประเทศเมื่อ
อายุยงัไมถึง 15 ปเตม็    ซึ่งเปนสถิติที่ยงัไมเคยมีใครลบไดในประวัติศาสตร   ความเปนอัจฉริยะและ
ความบากบั่น    เรียนรูของเขาคือกุญแจสําคญัของความยิ่งใหญในกีฬาชนิดนี ้
  อยางไรก็ดใีนชีวิตจริง     เขาพายแพเกือบตลอดชีวิต    ไมสามารถมีชวีิตที่ปกตสิุขได        
เม่ือตอนที่เขาถูกกกัตัวในญี่ปุนเขากแ็ตงงานกับ Miyoko Watai แชมปหมากรุกสี่สมัยของญี่ปุนและเคย
เปนนายกสมาคมหมากรุกญี่ปุน   โดยหวังวาจะชวยใหเขาพนโทษ 
  ในป 2005 เขาอพยพไปอยูในไอซแลนดและอยูกินอยางเปดเผยกบั Miyoko Watai     
ซึ่งบนิไปมาระหวางญ่ีปุนกบัไอซแลนด      อยางไรก็ดกีอนหนานั้นในป 2000     เขาก็กอเรื่องขึ้นเม่ือไป
ฟลปิปนสและพบรักกบัสาวฟลิปปนสชื่อ Marilyn Young  และเธอกไ็หกําเนิดเด็กสาวนารักชื่อ Jinky  
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  Fischer รักลู กสาวคนนี้เพราะมีเพยีงคนเดยีว   แมและลูกสาวไปมาหาสูเขาที่
ไอซแลนดหลายคร้ัง     ในขณะเดยีวกับที่ Miyoko อยูบานอีกหลังหนึ่ง      ในที่สุดเขาก็ปวยและตาย            
ในป 2008    และสงครามแยงสมบตัิกเ็กดิขึ้น 
  ถงึแมหนาตา Jinky  จะไมมีเชื้อฝรั่งเลย    แต Marilyn ก็ยนืยันวาเปนลูกของ Fischer 
แนนอน     เธอมีรูปถาย  3 คนพอลูกพสิูจน    พรอมกบัลายเซ็นวาจาก  Daddy แตเพื่อนฝูงตลอดจน 
Miyoko ไมเชื่อ     ดงันั้นจงึสูกนัในศาล        ผูพพิากษาสั่งใหขุดศพเขาขึ้นมาพิสูจน  DNA วาเปนพอ 
Jinky จริงหรือไม    ขณะนี้ยงัไมมีขาวออกมาวาผลไปในทิศทางใด 
  ถาเปนลูกจริง  Jinky กจ็ะไดมรดกไป  3 ใน 4 ของมูลคาประมาณ  60 ลานบาท             
ที่เหลือ ก็เปนของ  Miyoko       ถาไมใชลูก      Miyoko กไ็ดไปทั้งหมด ถาศาลยอมรับการแตงงาน
(หลังจากปฏิเสธไปแลวหนึ่งครัง้)      ถาศาลไมยอมรับ    ผูรับมรดกกค็อื เดก็หนุมสองคนลูกชายของ
พี่สาว Fischer  
  เพื่อน ๆ เชื่อวาที่เขาไมเขียนพนิัยกรรมเพราะเขาไมเชื่อวาเขาจะตาย     เนื่องจากเขา
ไมเหมือนคนปกติอื่น ๆ      ความมีสมองเปนเลิศแตเตบิโตขึ้นมาอยางไมเปนขั้นตอน      ทําใหเขามี
ความคิดและมีชวีิตที่ผิดแปลกจากคนทั่วไป 
  การแขงขัน ที่ มีแพมีชนะตลอดเวลากวา  20 ปกอนหนาเกมสประวัติศาสตร               
อาจทําใหเขาเบื่อหนาย     ระอาการแขงขัน       ผสมกบัความเกลียดชงัแมที่ทอดทิ้งเขา  (เขาเกลียด             
สิ่งที่แมรักคือคอมมูนิสตและสหภาพโซเวี ยตอยางสุดใจ)     ทําใหเขากลายเปนคนที่มีชีวิตแปรผัน      
ตอตานประเทศแมของตนเองและกลายเปน “ตวัตลก”  และเปนที่เกลียดชังของคนอเมริกันบางสวนไป 
  ถาเขาเลนหมากลอมหรือโกะที่คณุกอศักดิ ์ ไชยรศัมีศักดิ ์  CEO ของ CP ALL (บริษัท
แมของ 7-11)  ทําใหเปนที่รูจักแพรหลายกนัในบานเราแทนที่จะเปนหมากรุก     เขาอาจมีบุคลิกภาพที่
แตกตางไปกไ็ด   เพราะหมากลอมมิใชเกมสที่มุงแพชนะเปนหลัก     หากแสวงหาความสมดุลระหวาง
การสูญเสียกับการไดมาของแตมในเกมสเปนสําคญั 
  “บคุลิกอุปนิสัยคือชะตากรรม”   เปนเรื่องจริงดงัเห็นไดจากกรณขีอง Bobby Fischer  
สุดยอดแชมปหมากรุกในประวัตศิาสตรโลก 
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เครื่องเคียงอาหารสมอง   
- “นี่สมชาย    ฉันวาจดหมายลาปวยของเธอ    เธอเปนคนเขียนเอง    ไมใชพอเธอแน”     

“ครเูห็นอยางนั้นกเ็พราะพอผมยมืปากกาผมไปเขียนครบั” 
- แมพดูกับลูกชาย  “วันนี้ลูกเรียนอะไรจากโรงเรียนจะ”     “ไมรูครับ      รูแตวามันยงั

ไมพอเพราะพรุงนี้ผมตองไปโรงเรียนอีก” 
- “เวลาครูถามคําถาม    ขอใหทุกคนตอบพรอมกนั     เอาละ 6 บวก 4 เปนเทาใด”     

“พรอมกัน”   เสียงเด็กตอบ 
- คนรัสเซยี       คนอเมริกนั     และสาวผมบลอนด (วากนัวาเปนหญิงไมฉลาด )                    

คยุทับกนั       คนรัสเซียคยุวา “พวกเราเปนคนแรกในอวกาศ”         คนอเมริกันบอกวา “เราเปนคนแรก
ที่เหยียบพระจนัทร”          สาวผมบลอนดบอก “แลวเปนไง       พวกเราจะไปเหยยีบพระอาทิตยเปน              
คนแรก”         สองหนุมหัวเราะกนักลิ้ง      “โธเอย     เธอจา      มันสวางและรอนอยางนั้นใครจะไปได”     
“พวกเราจะไปกันตอนกลางคนื”    เธอตอบ 

- ลูกชายตวัเล็กชอบกัดเล็บจนแมโมโห ตองขูวาถากดัเล็บอยางนี้ ตัวจะพองขึ้น  ๆ                
จนแตกในที่สุด        2 วันตอมาขณะที่อยูบนรถเมล    เจาตัวนอยก็เหลือบไปเห็นหญิงทองจึงจองมอง
อยางสนใจ       หญิงทองกถ็ามวา “หนูรูจกัฉันหรือ”      เจาหนูตอบเสียงดงัฟงชดัทั่วรถเมลวา    “ผมไม
รูจักนาหรอกครบั     แตผมรูวานาไปทาํอะไรมา” 

- “ทําไมเตาจึงมีลูกนอยมาก”     อาจารยถามนักศกึษา     “กเ็พราะกวาตวัผูจะเดินไป
ถงึตวัเมียมันใชเวลานานมาก     จนลืมไปหมดแลววาจะเดนิไปทําอะไร” 

⊙.............................................................⊙ 
   

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  
  Character is more important than intellect. 

Ralph Waldo Emerson 
(นักปรัชญาชาวอเมริกนัคนสําคญัของโลก ค.ศ. 1803-1882) 

  บคุลิกอุปนิสัยสําคัญกวาความรูและสตปิญญา 
--------------------------------------------------- 


