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อาหารสมอง
ยอดแชมปหมากรุกผูอ ือ้ ฉาว
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
หลายคนในวัย 50 ปขึ้น ไป

คงจํา การแขง ขัน หมากรุกชิงแชมปโลกครั้งยิ่งใหญ

ระหวางชาวอเมริกนั Bobby Fischer กับ Boris Spassky ในป 1972 ได

ชัยชนะตกเปน ของ

Fischer ในวัย 29 ป แตนับจากนั้นเปนตนมาชีวิตของเขาก็ไมเปนปกติ เขาหายไปจากสังคมและ
มีพฤติกรรมที่คนอเมริกันรับ ไมได

ถึงแม เขาตายไปแลวในป 2008

แตชวี ิตเขาก็มิไดลดความ

อื้อฉาวลงเลย
การแขงขัน ครั้ง นั้น ที่ ไ อซ แ ลนดเ ปน ขา วใหญโตเพราะปกติคนรัส เซีย ครองแชมป
มาตลอด

นาน ๆ จะมีคนจากโลกตะวันตกมาสูกับโลกคอมมูนิสต

เกมสนั้นจึงเปนตัวแทนของ

สงครามเย็นที่กาํ ลังระอุหนัก และจบลงดวยชัยชนะของโลกตะวันตก
เมื่อ Fischer ชนะแทนที่เ ขาจะหาเงิน คา โฆ ษณาสิน คา ตา ง ๆ ตามที่ทํา กัน
เขากลับหายตัวไปเงียบ ๆ และปฏิเสธตําแหนงแชมป โลกในอีก 3 ปตอมา

เขาโผลมาอีกครั้ง ดวย

ความอื้อ ฉาวในป 1992 เพราะเขาฝา ฝน กฎหมายของสหรัฐ อเมริก าที่หา มยุงเกี่ย วกับ ประเทศ
ยูโกสลาเวีย เพราะรัฐบาลอเมริกนั ตอตานเนือ่ งจากทําสงครามกับบอสเนีย

แตถึงแม เขาจะไดรับ

จดหมายเตือนแตเขาก็ไมแครและถมน้ําลายรดจดหมายใหสาธารณชนดู
ครั้งนั้นเขาแขงขันกับ Spassky อีกครั้งและก็ชนะไดเงินไปกวา 100 ลานบาท
ตั้งแตนั้นเปนตนมาเขาเปนศัตรูกับรัฐบาลอเมริกนั เพราะทําสิ่ง ซึ่ง ตองหาม
การปฏิเสธความเปนยิวที่ถา ยทอดมาจากพอแม

และ

เขาไปไกลกวานั้นดวย

ดารัฐบาลอเมริกนั และประเทศแมข องเขา และ

เมื่อเกิดเหตุการณตึกเวิลดเทรดในป 2001 เขาออกมาพูดวามันเปน “Wonderful Day”
แชมปโลกหมากรุกที่ถอื กันวายิ่งใหญที่สุดคนหนึ่งในประวัตศิ าสตร ยิ่งมีพฤติกรรม
แปลกขึ้นทุกวัน

เขาระเหเรรอนรอนแรมไปพักอาศัยในหลายประเทศที่กฎหมายสหรัฐอเมริกาไปไม

ถึงหรือไมทันกับการเขาออกประเทศของเขา

เขาเขาออกฟลิปปนส ฮังการี ไอซแลนด ญี่ปุน
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และที่ญป่ี นุ เขาถูกกักบริเวณ 2 ป สุดทายก็ไดสัญชาติจากไอซแลนด สถานที่ซ่งึ

เขายังเปนฮีโรและพักอาศัยในบั้นปลายชีวิต 65 ปของเขา
ความอื้อฉาวกับประเทศของเขาเปนเรื่องหนึ่ง แตอีกเรื่องหนึ่งก็คือชีวิตรักของเขาที่มี
ผูหญิงเอเชียจากสองชาติมาพัวพันในเวลาเดี ยวกันจนกลายเปน ปญหากฎหมายเมื่อเขาตายไปแลว
เรื่องราวมันเหมือนละครตอนหัวค่ําของไทยมาก
ชีวิต ของ Fischer ตอนเด็ก ๆ นั้น ไมป กตินัก

ในประวัติร ะบุวา พอ เขาเปน

นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน แมเขาเปนยิวจากโปแลนดแตเติบโตในสหรัฐอเมริกา แตขอเท็จจริงก็
คือแมเขามีสัมพันธกบั ชายอื่นคือนักฟสิกสชาวฮังการียวิ จนทองเขาขึ้นมา มีหลักฐานวาสามีของแม
เขาไมเคยเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเลย และพอ จริงของเขามาเยี่ยมเขาบอย ๆ จนตายไปเมื่อ เขามี
อายุ 9 ป
กอ นแตงงานในทศวรรษ 1930 แมเ ขาเคยเปน นักศึกษาแพทยที่ส หภาพโ ซเวีย ต
และเปน คอมมิวนิส ตตวั เอ

เมื่อ อพยพมาอเมริกาก็ยัง คงมี กิจ กรรมทางการเมือ งอยางตอ เนื่อ ง

พยายามเรียนพยาบาลและแพทยต อ จนจบ

แมเ ขาแทบไมอ ยูบา นเลย ในชวงที่เ ขาเติบ โตขึ้น

สวนใหญพ่สี าวและเขาอยูกนั ตามลําพัง เมื่อเขาอายุ 6 ขวบ

พี่สาวกับเขาซื้อชุดหมากรุกจากราน

ใกลบา นในบรูกลินด นิวยอรก และหัดเลนเองจากการอานหนังสือ
เขาหลงใหลเกมสหมากรุกและเลนไดเกงมาก เอาชนะใครตอใครหมด จนอาจารย
หมากรุกหลายคนรับเขาเขาคลับและบมเพาะเขาเปนเวลาหลายป จนไดเ ปนแชมปของประเทศเมื่อ
อายุยงั ไมถึง 15 ปเต็ม ซึ่งเปนสถิติที่ยงั ไมเคยมีใครลบไดในประวัติศาสตร ความเปนอัจฉริยะและ
ความบากบั่น เรียนรูของเขาคือกุญแจสําคัญของความยิ่งใหญในกีฬาชนิดนี้
อยางไรก็ดใี นชีวิตจริง เขาพายแพเกือบตลอดชีวิต ไมสามารถมีชวี ิตที่ปกติสุข ได
เมื่อตอนที่เขาถูกกักตัวในญี่ปนุ เขาก็แตงงานกับ Miyoko Watai แชมปหมากรุกสี่สมัยของญี่ปนุ และเคย
เปนนายกสมาคมหมากรุกญี่ปนุ โดยหวังวาจะชวยใหเขาพนโทษ
ในป 2005 เขาอพยพไปอยูในไอซแ ลนดแ ละอยูกินอย างเปดเผยกับ Miyoko Watai
ซึ่งบินไปมาระหวางญี่ปุนกับไอซแลนด

อยางไรก็ดกี อ นหนานั้นในป 2000 เขาก็กอเรื่องขึ้นเมื่อไป

ฟลปิ ปนสและพบรักกับสาวฟลิปปนสชื่อ Marilyn Young และเธอก็ไหกําเนิดเด็กสาวนารักชื่อ Jinky

-3Fischer รักลู ก สาวคนนี้เ พราะมีเ พียงคนเดียว แมแ ละลูก สาวไปมาหาสูเ ขาที่
ไอซแลนดหลายครั้ง ในขณะเดียวกับที่ Miyoko อยูบา นอีกหลังหนึ่ง

ในที่สุดเขาก็ ปว ยและตาย

ในป 2008 และสงครามแยงสมบัติกเ็ กิดขึ้น
ถึงแมหนาตา Jinky จะไมมีเชื้อฝรั่งเลย แต Marilyn ก็ยนื ยันวาเปนลูกของ Fischer
แนนอน เธอมีรูปถาย 3 คนพอลูกพิสูจน พรอ มกับลายเซ็นวาจาก Daddy แตเพื่อนฝูงตลอดจน
Miyoko ไมเชื่อ ดังนั้น จึงสูกนั ในศาล

ผูพพิ ากษาสั่งใหขุดศพเขาขึ้นมาพิสูจน DNA วาเปนพอ

Jinky จริงหรือไม ขณะนี้ยงั ไมมีขาวออกมาวาผลไปในทิศทางใด
ถา เปน ลูกจริง Jinky ก็จ ะไดม รดกไป 3 ใน 4 ของมูล คา ประมาณ 60 ลานบาท
ที่เ หลือ ก็เ ปน ของ Miyoko

ถา ไมใชลูก

(หลังจากปฏิเสธไปแลวหนึ่งครัง้ )

Miyoko ก็ไดไปทั้ง หมด ถา ศาลยอมรับ การแตง งาน

ถาศาลไมยอมรับ ผูรับมรดกก็คอื เด็กหนุมสองคนลูกชายของ

พี่สาว Fischer
เพื่อน ๆ เชื่อวาที่เขาไมเขียนพินัยกรรมเพราะเขาไมเชื่อวาเขาจะตาย เนื่องจากเขา
ไมเหมือนคนปกติอื่น ๆ

ความมีสมองเปนเลิศแตเติบโตขึ้นมาอยางไมเปนขั้นตอน

ทําใหเขามี

ความคิดและมีชวี ิตที่ผิดแปลกจากคนทั่วไป
การแขง ขัน ที่ มีแ พมีช นะตลอดเวลากวา 20 ป กอ นหนา เกมสป ระวัติศ าสตร
อาจทําใหเขาเบื่อหนาย ระอาการแขงขัน

ผสมกับความเกลียดชังแมที่ทอดทิ้งเขา (เขาเกลียด

สิ่งที่แมรักคือคอมมูนิสตแ ละสหภาพโซเวี ยตอยางสุดใจ)

ทําใหเ ขากลายเปนคนที่มีชีวิตแปรผัน

ตอตานประเทศแมของตนเองและกลายเปน “ตัวตลก” และเปนที่เกลียดชังของคนอเมริกันบางสวนไป
ถาเขาเลนหมากลอมหรือโกะที่คณ
ุ กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CEO ของ CP ALL (บริษัท
แมของ 7-11) ทําใหเปนที่รูจ ักแพรหลายกันในบานเราแทนที่จะเปนหมากรุก เขาอาจมีบุคลิกภาพที่
แตกตางไปก็ได เพราะหมากลอมมิใชเกมสที่มุงแพชนะเปนหลัก หากแสวงหาความสมดุล ระหวาง
การสูญเสียกับการไดมาของแตมในเกมสเปนสําคัญ
“บุคลิกอุปนิสัยคือชะตากรรม” เปนเรื่องจริงดังเห็นไดจากกรณีของ Bobby Fischer
สุดยอดแชมปหมากรุกในประวัตศิ าสตรโลก
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
- “นี่สมชาย ฉันวาจดหมายลาปวยของเธอ เธอเปนคนเขียนเอง ไมใชพอ เธอแน”
“ครูเห็นอยางนั้นก็เพราะพอผมยืมปากกาผมไปเขียนครับ”
- แมพดู กับลูกชาย “วันนีล้ ูกเรียนอะไรจากโรงเรียนจะ” “ไมรูครับ

รูแตวา มันยัง

ไมพอเพราะพรุงนี้ผมตองไปโรงเรียนอีก”
- “เวลาครูถามคําถาม ขอใหทุกคนตอบพรอ มกัน เอาละ 6 บวก 4 เปนเทาใด”
“พรอมกัน” เสียงเด็กตอบ
- คนรัส เซีย
คุยทับกัน

คนรัสเซียคุยวา “พวกเราเปนคนแรกในอวกาศ”

ที่เหยียบพระจันทร”
คนแรก”

คนอเมริกนั และสาวผมบลอนด (วา กัน วา เปน หญิง ไมฉ ลาด )
คนอเมริกันบอกวา “เราเปนคนแรก

สาวผมบลอนดบอก “แลวเปนไง

สองหนุมหัวเราะกันกลิ้ง

“โธเอย เธอจา

พวกเราจะไปเหยียบพระอาทิตยเปน
มันสวางและรอนอยางนั้นใครจะไปได”

“พวกเราจะไปกันตอนกลางคืน” เธอตอบ
- ลูกชายตัวเล็กชอบกัดเล็บจนแมโมโห ตอ งขูวาถา กัดเล็บ อยา งนี้ ตัวจะพองขึ้น ๆ
จนแตกในที่สุด
อยางสนใจ

2 วันตอมาขณะที่อยูบนรถเมล เจาตัวนอยก็เหลือบไปเห็น หญิง ทอ งจึงจองมอง
หญิงทองก็ถามวา “หนูรูจกั ฉันหรือ” เจาหนูตอบเสียงดังฟงชัดทั่วรถเมลวา “ผมไม

รูจักนาหรอกครับ แตผมรูวานาไปทําอะไรมา”
- “ทําไมเตาจึงมีลูกนอยมาก” อาจารยถามนักศึกษา “ก็เพราะกวาตัวผูจ ะเดินไป
ถึงตัวเมียมันใชเวลานานมาก จนลืมไปหมดแลววาจะเดินไปทําอะไร”
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Character is more important than intellect.
Ralph Waldo Emerson
(นักปรัชญาชาวอเมริกนั คนสําคัญของโลก ค.ศ. 1803-1882)
บุคลิกอุปนิสัยสําคัญกวาความรูและสติปญญา
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