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'ยอดเชฟเทพนักปรุง' นอกจากตัวเอก 'โชมินจุน' ท่ีเป็นคนเกาหลีแล้ว 

ก็แทบจะไม่มีอะไรบ่งบอกว่านี่เป็นนิยายเกาหลีเลย ขนาดตอนทำารายการ 

ฮังเกอร์ทริปที่เหล่าตัวละครต้องเดินทางไปตระเวนชิมทั่วโลกก็ยังไม่ยอมแวะ

เกาหลีให้ กลายเป็นมาปักหมุดท่ีไทยเราซะอย่างน้ัน

จนกระท่ังเล่มห้านี่ล่ะ มินจุนถึงได้กลับบ้านเกิดเสียที โดยมีคาย่าและ

ครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยกัน งานนี้พ่อแม่ของมินจุนกับของ

คาย่าจะได้เจอกัน คงพอจะเดาได้ใช่มั้ยล่ะว่าหัวข้อพูดคุยของพวกผู้ใหญ ่

จะส่อเค้าไปในทางไหน

และมาเกาหลีทั้งทีจะพลาดเรื่องอาหารประจำาชาติไปได้ยังไง เล่มนี ้

ก็อร่อยอีกแล้ว มาชิดตะ!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

"ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ 

ตอนน้ีก็ชอบ 

อนาคตก็ยังจะชอบ 

เหมือนกับทุกท่านท่ีกำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้ชอบนั่นแหละ"

Yangchigi-jari
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จากใจนักแปล

แรงบันดาลใจคือสิ่งสำาคัญ คือสิ่ง ท่ีช ่วยขับเคลื่อนความฝันของ 

การดำารงอยู่ในฐานะมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ถึงแม้เรื่องราวจะดำาเนินไปตาม 

แก่นหลักท่ีบอกเล่าเก่ียวกับการทำาอาหารก็จริง แต่ทว่าตัวเอกของเรื่อง 

กลบัให้ข้อคิดในการดำาเนินชวิีตกับเราได้ดีพอสมควร การเลอืกเดนิตามความฝัน 

ทำาในสิ่งท่ีเราชอบ หรือเลือกตามครรลองท่ีครอบครัวได้วางกรอบไว้ให้  

การตัดสินใจแต่ละแบบจะนำามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน

จะมีสักก่ีคนท่ีได้รับโอกาสในการแก้ไขแบบโชมินจุน แต่เมื่อเขา 

ได้รับโอกาส เขาก็ทำามันออกมาได้ดี สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและ 

ความพยายามได้เป็นอย่างดี

เรื่องนี้สอนให้เราได้รู ้ว่าโอกาสน้ันมีค่ามากแค่ไหน หากได้เลือกทำา 

ในสิ่งท่ีเรารัก ผลลัพธ์มักจะออกมาดีเสมอ แต่ถ้าหากเราคิดจะหันหลังให้มัน 

เราก็ควรแน่ใจว่าเราจะไม่เสียใจกับสิ่งท่ีเราเลือก 

หวังว่านิยายนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความฝันของ 

ใครหลายคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอให้มีความสุขในทุกวัน

Parama
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks

Pre ���������������� 5.indd   6 22/1/2563 BE   09:43



Yangchigi-jari 7

"แอนเดอร์สนั เคยได้ยินมัย้ว่าเวลาท่ีทุกอย่างถูกท�านายเอาไว้แล้ว 

ย่ิงเราพยายามด้ินรนให้หลุดพ้นจากค�าท�านายนั่นเท่าไหร่ มันก็ย่ิง 

ดิ้นไม่หลุดและท�าให้เราต้องมีชีวิตในแบบท่ีถูกก�าหนดไว้มากเท่าน้ัน"

"พูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลย"

"เราออกก�าลงักายก็เพราะอยากให้ร่างกายแขง็แรงขึน้ แต่มนัอาจ

ท�าให้สขุภาพของเราแย่ลงก็ได้ การออกก�าลงักายหนกัท�าให้มเีวลานอน

น้อยลง ร่างกายเลยอ่อนเพลียมากข้ึนเพราะไม่มีเวลาให้ร่างกายได ้

พักผ่อนฟื้นฟู งานก็ยังต้องท�า ร่างกายต้องแย่ลงอยู่แล้ว..."

"พูดอะไรเยอะแยะ เงียบไปเลย ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

แค่เท่าน้ันจะไปท�างานในครัวได้ยังไง อย่าส�าออยไปหน่อยเลย และ

อย่าบอกนะว่าจะคาร์ดิโอแบบเหยาะแหยะอีก"

น�้าเสียงต่อว่าของแอนเดอร์สันท�าให้มินจุนยกบาร์เบลต่อโดย 

ไม่ตอบอะไร ขมับมีเส้นเลือดขึ้น ขาก็สั่นพ่ับๆ แอนเดอร์สันมองมินจุน

แล้วถอนหายใจ

1

รสชาติแห่งสุขภาพ
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 5

"ก็บอบบางแบบนี้ไงล่ะถึงได้มีอาการเวียนหัว ถ้านายเป็นอะไรไป

มันจะท�าให้คนอื่นเดือดร้อนแค่ไหนรู้มั้ย ฉันไม่ได้เป็นห่วงหรอกนะ  

แต่โมโหมากกว่า"

"รู้แล้วน่า นายน่ากลัวขนาดน้ี ฉันไม่กล้าเป็นอะไรหรอก"

"อย่าลืมสิว่าการล้มลงในครัวมันมีความหมายยังไงกับอาจารย์ 

นายจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากกว่านี้"

มนิจนุท�าหน้าบดูบึง้ราวกับไม่พอใจแล้วยกบาร์เบลต่อ แอนเดอร์สัน 

เห็นดังน้ันจึงพูดให้ก�าลังใจด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

"เวลายกน�า้หนกัคนเรามกัคดิล่วงหน้าว่าท�าไม่ได้ พอลงมอืท�าจรงิ

ก็เลยยกน�า้หนกัได้น้อยกว่าทีต่วัเองสามารถยกได้ นายต้องเชือ่ในตวัเอง  

ร่างกายนายไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดจะยกน�้าหนักแค่นี้ไม่ไหวหรอก"

มินจุนร้องฮึบแล้วกางเข่าออก ถึงแม้จะบ่นไม่หยุดแต่มินจุนก็ 

ยอมท�าแต่โดยดี เพราะมนิจนุไม่ใช่คนชอบบ่น แค่ไม่ถนดัการออกก�าลงักาย 

แบบเวตเทรนนิง่เท่านัน้ แต่แอนเดอร์สนัจะปล่อยไว้แบบนัน้ไม่ได้ ไม่ใช่

เพราะเรเชลบอกว่าช่วงนีม้นิจนุดเูหนือ่ยและขอร้องแอนเดอร์สนัให้ช่วย

ดูแลเท่านั้น แต่เพราะมินจุนเป็นเพ่ือนท่ีมีความส�าคัญต่อแอนเดอร์สัน 

แม้จะรูจ้กักันมาแค่ประมาณหนึง่ปี แต่ในช่วงหน่ึงปีน้ีพวกเขาพูดคยุกัน

หลายเรื่องมาก ล้มลุกคลุกคลานด้วยกันมาก็หลายครั้ง ช่วยเหลือกัน 

มาก็หลายหน มีทั้งเรื่องท่ีดีและเรื่องท่ีน่าอึดอัดใจผสมปนเปกัน

"อย่าป่วยไปล่ะ คนรอบตัวจะเดือดร้อน"

"ไม่ป่วยหรอกน่า อย่าห่วงเลย"

"ไม่ใช่ว่าพอหันมาเห็นอีกทีก็อาการหนักแล้วล่ะ"

"เอาเป็นว่าต่อไปนีฉ้นัจะหักโหมให้น้อยลงก็แล้วกนั ไม่ต้องห่วงนะ"

"ไอ้ค�าว่า 'น้อยลง' ของนายน่ะไว้ใจไม่ได้จริงๆ"
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Yangchigi-jari 9

แอนเดอร ์สันขมวดคิ้ว  เพราะในค�าพูดน้ันสุดท ้ายแล ้วก็

หมายความว่ามินจุนจะหักโหมต่อไป แต่แอนเดอร์สันก็พูดอะไร

มากกว่าน้ีไม่ได้แล้ว เพราะมินจุนไม่ได้โกหก คืนวันน้ันมินจุนอาบน�้า

แล้วเข้านอนเลยทั้งที่ปกติแล้วเวลาน้ันเป็นเวลาที่มินจุนมักนั่งอยู่ท่ีโต๊ะ

ในครวัเพ่ือคดิสตูรอาหาร น่ีเป็นเรือ่งทีน่่ายินดสี�าหรบัคาย่า เพราะเธอเอง 

ก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกัน 

"เป็นไปได้ยังไงเน่ีย อาบน�้าแล้วมานอนบนเตียงเลยแบบนี้"

"ฉันคิดได้น่ะว่าถ้าใจร้อนเกินไปอาจท�าให้พลาดส่ิงที่ส�าคัญจริงๆ 

ไปก็ได้ และฉันไม่อยากท�าให้คนอื่นต้องเป็นห่วงด้วย"

"ก็ดีท่ีรู้ตัว ท้ังโชเร็กจาโน่ ท้ังคาสซูเลต์มันไม่ส�าคัญเลย แค่นาย

แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่ดีท่ีสุดแล้ว"

"เธอก็เป็นห่วงฉันเหมือนกันเหรอ"

"จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงล่ะ ก็นายมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการท�าอาหาร

ทุกวันแบบน้ัน ฉันรู้ดีว่าการไม่หยุดพักเลยมันเป็นยังไงและล�าบาก 

แค่ไหน เพราะฉันเองก็เคยท�างานจนไม่มีเวลาพักเหมือนกัน"

มินจุนใช้น้ิวกดลงไปที่หางตาของคาย่า คนที่เคยเห็นในทีวี คนท่ี

อยู่บนท่ีสูงจนไม่คิดว่าจะเอ้ือมถึง คนท่ีก�าลังสยายปีกอย่างสง่างาม

แบบเธอก�าลังอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้ และยังเป็นแฟนของเขาอีกด้วย 

พอคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็รู ้สึกว่าความเหน่ือยล้าทุกอย่างได้ถูกลบ 

ออกไป 

"ท�าไมย้ิมแบบน้ัน"

"เปล่า"

"ค�าว่าเปล่าเนี่ย พวกผู้ชายเขาเอาไว้ใช้ตอนที่ไม่อยากอธิบาย

อะไรไม่ใช่เหรอ"
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 5

"เหรอ ฉันไม่เห็นรู้เลย"

"อย่ามาแกล้งท�าเป็นไม่รู้หน่อยเลย นับวันจะย่ิงเจ้าเล่ห์ขึ้นนะ"

"แล้วไม่ชอบเหรอ"

"ไม่ชอบ เมื่อก่อนนายเป็นคนซื่อจะตาย"

"ฉันเน่ียนะซื่อ"

มินจุนหัวเราะราวกับไม่อยากจะเชื่อ คาย่าจึงใช้นิ้วกดมุมปาก 

ของมินจุนให้ลงมา

"อย่าหัวเราะ นายเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ"

"ฉันเป็นแบบนั้นตอนไหน"

"ก็เวลาอยู่ต่อหน้าฉันนายมักจะต่ืนเต้นนี่"

มินจุนไม่เข้าใจค�าพูดของคาย่า เขาเคยตื่นเต้นแบบน้ันจริงเหรอ 

"ผู ้หญิงน่ะรู ้สึกได้หมดนั่นแหละ ต่อหน้าผู ้หญิงผู ้ชายมักจะ 

พูดเยอะกว่าปกติ ท�าน�้าเสียงขรึมๆ ชอบเป็นห่วงอะไรไม่เป็นเรื่อง  

มีสัญญาณบ่งบอกตั้งหลายอย่าง แล้วฉันจะไม่รู้ได้ไงว่านายชอบฉัน"

"ฉันเน่ียนะเป็นแบบนั้น"

"นายถึงได้หลงรักฉันก่อนไง ถ้ารู ้แล้วก็ท�าตัวดีๆ อย่าเอาแต ่

แกล้งฉันแบบนั้น"

พอพูดจบคาย่าก็ปิดโคมไฟท่ีหัวเตียง เมื่อความมืดมาเยือน 

มือของคาย่าก็ขยับมาลูบไล้ใบหน้าของมินจุน คาย่าย้ิมแล้วพูดว่า

"หล่อจริงๆ เลย แฟนฉัน"

"เป็นอะไรของเธอเน่ีย"

"ขอบคุณนะ ถ้าต้องพูดแบบเห็นหน้าฉันคงพูดไม่ออก ดังนั้น 

ขอพูดแบบน้ีก็แล้วกัน ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างฉันตลอด ขอบคุณ 

ที่นึกถึงฉันตลอด ขอบคุณที่คอยสนับสนุน ช่วยอยู่เคียงข้างฉันแบบน้ี
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Yangchigi-jari 11

ไปตลอดนะ ไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์"

เสียงเปิดไฟดังขึ้นแทนเสียงตอบรับของมินจุน คาย่าจึงตกใจ

เพราะอาย 

"อะไรเนี่ย เปิดไฟท�าไม"

"อยากเห็นสีหน้าของเธอในเวลาแบบนี้"

"น่าอายน่า รีบปิดไฟเดี๋ยวน้ีนะ"

"ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ"

มินจุนลูบผมของคาย่าเบาๆ แล้วพูดต่อด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 

"ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอต่อไป อย่าห่วงไปเลยนะ ฉันไม่ไปไหน

หรอก"

"...ฉันจะเชื่อนาย"

คาย่าจูบหน้าผากของมินจุนแล้วดับไฟอีกครั้ง มินจุนจึงจ้องมอง

ความมืดอย่างเหม่อลอยพลางคิดว่า

ก็เพราะแบบนี้ไงถึงปล่อยให้ตัวเองเป็นหวัดไม่ได้

แม้จะรู้สึกหนักใจ แต่ก็เป็นความหนักใจท่ีท�าให้รู้สึกดี

"วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสินะครับ"

"ใช่ ขอบคุณมากนะมินจุน"

"ท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆ หวังว่าจะมีซีนดีๆ ไป 

ออกอากาศนะครับ"

"มีซีนดีๆ เยอะมากเลย"

ตากล้องย้ิมอย่างอารมณ์ดี มันเป็นรอยย้ิมที่ปะปนไปด้วย 

ความโล่งใจและความเสียดาย การถ่ายท�าที่ท�าให้ทีมงานย้ิมได้แบบนี้

มักจะได้ผลตอบรับท่ีดีเสมอ ตากล้องพูดด้วยน�า้เสียงต่ืนเต้นเมื่อนึกถึง
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12 ยอดเชฟเทพนักปรุง 5

สิ่งที่ก�าลังจะได้ออกอากาศเร็วๆ น้ี 

"ถ้ารายการออกอากาศ คนดูจะมองคุณในแง่ดีมากๆ"

"น่ันเป็นเพราะทีมงานตัดต่อออกมาดีต่างหาก"

"ไม่ใช่หรอก มันออกมาดีโดยท่ีแทบจะไม่ต้องตัดต่ออะไรเลย  

คุณน่ะดูดีทุกซีน บทสัมภาษณ์คนรอบตัวก็เหมือนกัน"

ไม่มีใครพูดถึงมินจุนในแง่ลบเลยสักคน แม้แต่เจเน็ตที่เป็นคน 

แข็งกระด้างยังพูดว่ามินจุนเป็นคนที่ขยันและนิสัยดี ระหว่างน้ันเสียง

นุ่มนวลก็ดังแทรกข้ึนมา 

"แล้วไม่สัมภาษณ์ฉันเหรอคะ"

"เอ่อ ขอโทษนะครับ คุณชื่ออะไรนะครับ"

"เดโบร่าห์ค่ะ ครั้งหน้าห้ามลืมนะคะ"

มินจุนหันไปมองเดโบร่าห์โดยไม่พูดอะไร

"จ้องท�าไม"

"เมื่อไหร่ร้านคุณจะเสร็จครับเน่ีย"

"พูดเหมือนอยากให้ฉันรีบกลับไปเร็วๆ เลยนะ"

"เปล่าซะหน่อย"

"ฉันจะอยู่จนคุณร�าคาญเลยล่ะ"

แม้จะฟังดูเหมือนพูดเล่น แต่เบื้องหลังค�าพูดนั้นมีความหนักใจ

และอึดอัดใจซ่อนอยู่ หลายครั้งที่เธอมายืนหน้าเคาน์เตอร์เพ่ือพยายาม

จะท�าอาหารออกมา แต่ส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการถอนหายใจเพราะ

ตรงหน้าน้ันยังคงว่างเปล่า และวันไหนท่ีเธอท�าอาหารเมนูใหม่ส�าเร็จ 

ก็มักจะเห็นเธอเดินหน้าเศร้าออกมาจากออฟฟิศของเรเชลราวกับได้ฟัง

ค�าวิจารณ์แง่ลบ บางครั้งก็เห็นเธอนั่งสะอ้ืนพลางกินอาหารท่ีเหลือ 

จากท่ีเอาให้เรเชลชิมอยู่เพียงล�าพัง
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"ถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะครับ พอเสร็จช่วงดินเนอร์แล้ว 

ผมยินดีจะช่วย"

"ช่างเถอะ ถ้าท�าแบบนั้นแฟนคุณอาจจะมาฆ่าฉันก็ได้"

"เรื่องนี้ผมเองก็ไม่กล้ารับประกันครับ"

"ท่ีจริงฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าที่ผ่านมาคุณดูหักโหมเกินไป แต่

พอได้เห็นว่าพักหลังคุณเริ่มพักผ่อนบ้างฉันก็โล่งใจ รักษาสุขภาพให้ดี

ล่ะ ถ้าเป็นอะไรไปจะไม่ใช่แค่ตัวคุณเอง แต่มันจะท�าให้คนอื่นล�าบาก

ไปด้วย"

"ผมจะดูแลตัวเองให้ดีครับ"

"เชฟมินจุน ใกล้ถึงเวลาต้องเตรียมมื้อเย็นแล้วค่ะ"

"อ้อ โอเคๆ เอาไว้เจอกันนะครับ"

"อืม"

มินจุนเดินเข้าไปในครัวเพราะเสียงเรียกของมายา เดโบร่าห ์

มองตามเขาแล้วย้ิมออกมา ตอนแรกเธอรู้สึกว่าการมีตัวตนของเขา 

เป็นสิ่งท่ีไม่คาดคิด แต่ตอนนี้เธอรู้สึกขอบคุณและเอ็นดู เพราะเขาช่วย

สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรเชลผู ้สูญเสียความตั้งใจในการท�าร้าน

อาหารจนสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่า แต่

ตัวตนของเขามีอิทธิพลกับเรเชลมากกว่าท่ีคิด ดูอย่างโชเร็กจาโน ่

หรือคาสซูเลต์สิ เดโบร่าห์ยังคงจ�าค�าพูดท่ีเรเชลเคยพูดได้อย่างชัดเจน 

'เด็กคนนั้นดีกว่าฉันซะอีก'

'แหม ถึงเขาจะเก่ง แต่เขาจะดีกว่าอาจารย์ได้ยังไงกันคะ'

'ฉันท�าอาหารท่ียืมมาจากแดเนียล ถึงแม้ฉันจะท�าอาหารของฉัน

เอง แต่ฉันก็ยังสงสัยว่ามันเป็นอาหารของฉันจริงหรือเปล่า แต่มินจุน

ไม่ใช่ เด็กคนน้ันไม่เคยเห็นอาหารของแดเนียล แต่สามารถท�าอาหาร 
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14 ยอดเชฟเทพนักปรุง 5

ที่คล้ายกับของแดเนียลออกมาได้ สองคนนั้นมีจิตวิญญาณและ

พรสวรรค์ท่ีคล้ายกัน'

'ไม่เห็นจ�าเป็นต้องพูดว่าเป็นอาหารท่ียืมมาเลยนี่คะ อาจารย ์

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชฟแดเนียลต่างหาก จะเรียกว่ายืมมาก็ 

ไม่ถูกนะคะ'

'ฉนัคอยช่วยเวลาเขาท�าอาหาร ตลอดเวลาเขาคือพระเอก ส่วนฉนั 

ก็แค่เป็นตัวประกอบในครัว ไม่ใช่ตัวเอก แต่เด็กคนน้ัน...'

เรเชลพูดไว้แค่น้ัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะเดาว่าประโยคต่อไป

คืออะไร เดโบร่าห์จึงพูดต่อด้วยน�้าเสียงท่ีอ่อนโยนและฟังดูทรมานใจ

เล็กน้อย

'มนิจุนคงจะมคีวามสขุทีไ่ด้รบัทัง้ความเชือ่ใจและความรกัแบบนี'้

หลังจากนั้นเรเชลพูดว่าอะไรต่อนะ เดโบร่าห์น่ังย้อนคิดอยู่บน

โซฟาในห้องพัก แล้วตอนนั้นเองประตูห้องพักก็ถูกเปิดออก จัสติน 

เดินเข้ามาพร้อมใบหน้าท่ีซีดเผือด เขาไปค้นหาอะไรบางอย่างในล้ินชัก

ที่อยู่มุมห้อง เดโบร่าห์จึงถามด้วยความตกใจ

"จัสติน มีอะไรเหรอ"

"เอ่อ เชฟ"

ตอนเดนิเข้ามาจสัตนิไม่ทนัสงัเกตว่าเดโบร่าห์ก�าลงัน่ังอยู่ เหงือ่ผดุ 

เต็มหน้าผากของเขาจนเดโบร่าห์อดเป็นห่วงไม่ได้ 

"เกิดอะไรข้ึน"

"คือว่า..."

สีหน้าของจัสตินเต็มไปด้วยความกังวลใจ ไม่ใช่ว่าเขาล�าบากใจ

ที่จะตอบ แต่ดูเหมือนเขาก�าลังช็อกจนพูดไม่ออกมากกว่า 

"เชฟมินจุนหมดสติไปครับ"
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"ว่าไงนะ"

เดโบร่าห์ตกใจมาก เมื่อครู่ก่อนมินจุนยังพูดคุยกับเธอด้วยสีหน้า

และท่าทางที่ปกติดีอยู่เลย แต่สีหน้าของจัสตินดูไม่เหมือนคนท่ีก�าลัง

พูดเล่น 

"อยู่ๆ มายาก็ร้องกรี๊ดขึ้นมา พอว่ิงไปดูก็เห็นเชฟมินจุนนอน 

หมดสติอยู่ท่ีพ้ืนครับ แล้วก็..."

เดโบร ่าห ์รีบ ว่ิงออกไปจากห้องพักก ่อนที่จัสตินจะพูดจบ 

บรรยากาศที่ห้องอาหารดูแตกต่ืนมาก

"เชฟมินจุนหมดสติไปเหรอ" 

"น่าจะใช่นะ" 

เสียงพูดคุยด้วยความตกใจของลูกค้าดังขึ้นท่ัวห้องอาหาร  

เหล่าพนักงานเสิร์ฟรวมถึงแอนี่จึงต้องรีบท�าให้ลูกค้าสงบลง

พอเดโบร่าห์วิง่มาถึงครวัก็เป็นจงัหวะเดยีวกับทีแ่อนเดอร์สนัก�าลงั

แบกมินจุนที่หมดสติไว้บนหลัง โดยข้างๆ กันน้ันมีเรเชลยืนอยู่ 

"อย่าห่วงเลยค่ะอาจารย์"

เรเชลไม่ตอบ ใบหน้าของเธอซีดเผือด และเดโบร่าห์พอเดาได้ว่า

ดวงตาของเธอก�าลังจ้องมองอะไรอยู่ เดโบร่าห์จึงดึงเธอเข้ามากอด 

เอาไว้แน่น ร่างท่ีผอมบางท�าให้รูส้กึเหมอืนก�าลงักอดเดก็ผูห้ญิงคนหน่ึง 

ร่างนั้นทั้งเย็นและสั่นด้วยความหวาดกลัว พออาการส่ันบรรเทาลง 

เสียงของเรเชลก็ดังขึ้น

"ตอนน้ีโอเคแล้ว ปล่อยได้แล้วล่ะ"

เป็นน�้าเสียงท่ีเด็ดขาดและหนักแน่น แต่ก็ไม่ยากที่จะรับรู ้ถึง 

ความกังวลใจที่ซ่อนอยู่ข้างใน เรเชลก�ามือแน่นแล้วหันไปมองในครัว 

แอนเดอร์สันพามินจุนไปที่รถของจัสตินแล้วเดินกลับมาที่ครัวพร้อมกับ
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เหง่ือท่ีไหลเต็มหน้า เรเชลมองทุกคนแล้วตะโกนด้วยน�้าเสียงเด็ดขาด

"ท�างานที่ค้างอยู่กันต่อเถอะ ลูกค้าก�าลังรออยู่!"

"ครับ/ค่ะเชฟ!"

เพ่ือนร่วมงานหมดสติไปตรงหน้า ถ้าบอกว่าไม่รู้สึกตกใจก็คงจะ

โกหก แต่ทุกคนพยายามอย่างมากท่ีจะไม่แสดงอาการออกมา เพราะ

ถ้าจะมีใครที่ก�าลังว้าวุ ่นใจที่สุดก็เห็นจะเป็นเรเชล ขนาดมายาเอง 

ยังพยายามกลัน้น�า้ตาเอาไว้ ส่วนเดมีเ่ชฟคนอืน่ๆ ย่ิงไม่ต้องพูดถึง เรเชล

เหลือบมองในครัวแล้วถอนหายใจ

"ยังโชคดีนะท่ีเอลล่าไม่อยู่ ถ้าเด็กตัวเล็กๆ ต้องมาเห็นภาพ 

แบบนี้ล่ะก็ คงจะติดตาแล้วกลายเป็นแผลในใจแน่ๆ"

"แล้วอาจารย์ไม่เป็นอะไรเหรอคะ"

"เธอเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะ รู้จักเป็นห่วงความรู้สึกฉันด้วย"

"ก็ฉันเป็นห่วงอาจารย์นี่คะ"

เดโบร่าห์พยายามพูดด้วยน�า้เสยีงสดชืน่ เห็นได้ชดัว่าเธอพยายาม

เปลี่ยนบรรยากาศที่หนักอึ้งให้ดีขึ้น 

"อย่ามัวแต่พูดจาไร้สาระอยู่เลย ไปช่วยดูส่วนอาหารโมเลกูลาร์

หน่อย"

"คิดจะใช้งานฟรีๆ เหรอคะ"

"เดี๋ยวจะบอกค�าตอบให้"

"ค�าตอบอะไรเหรอคะ"

ดวงตาของเดโบร่าห์เบิกกว้าง เรเชลจึงพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

โดยไม่หันไปสบตาว่า 

"เดีย๋วจะบอกให้ว่าต้องท�ายังไงเธอถึงจะหลดุพ้นจากความตกต�า่"

"หืม? แบบน้ีฉันจะปฏิเสธข้อเสนอได้ยังไงล่ะคะ"
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เดโบร่าห์ยักไหล่ สหีน้าและท่าทางของเธอยังดเูกินจรงิเหมอืนเดมิ 

เรเชลจึงถอนหายใจแล้วพูดว่า

"แล้วก็เลิกปลอบใจฉันได้แล้ว มันมากไปจนท�าให้รู ้สึกอึดอัด 

ซะมากกว่า ฉนัไม่เป็นไรหรอก ฉนัเคยเจบ็มามาก คนทีเ่ขยีวช�า้ไปท้ังตวัน่ะ  

ถ้าโดนตีอีกสักทีก็คงไม่ล้มลงไปหรอก จริงมั้ย"

เมื่อเรเชลพูดถึงขนาดนั้น เดโบร่าห์จึงเดินไปที่เคาน์เตอร์ของ 

มินจุน แต่ก็อดนึกสงสัยขึ้นมาไม่ได้ 

ถ้าโดนตีท่ีเดิมซ�้าๆ มันจะไม่เจ็บมากกว่าเดิมหรอกเหรอ

"ความเหนื่อยล้าเหรอครับ"

จัสตินและตากล้องถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจ ตอนแรก 

มนิจนุยังดูปกติดี แล้วอยู่ๆ ก็หมดสติไป พวกเขาจงึคดิว่าเขาป่วยเป็นอะไร 

ร้ายแรงหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นเพราะความเหนื่อยล้า แค่พักผ่อนให ้

เพียงพอก็คงจะดีขึ้น จัสตินเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างหมดแรง 

"โชคดีไปนะครับ"

"จะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ถูกนักนะครับ น่าจะต้องใช้เวลาพักผ่อน

อย่างจริงจังสักระยะหนึ่ง ไม่รู้ว่าท�างานหนักขนาดไหนร่างกายถึงได้

ทรุดโทรมขนาดน้ี"

หลังจากท่ีหมอบ่นอยู่พักใหญ่กว่าจะเดินจากไป จัสตินก็หันไป

ตัดพ้อกับตากล้อง

"คนที่หักโหมคือเชฟมินจุน แต่ท�าไมผมถึงเป็นคนถูกบ่นล่ะเน่ีย"

"ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละครับ บางครั้งก็มีเรื่องท่ีเราไม่เข้าใจและ

รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม"

"แต่ก็โชคดีมากนะครับที่เชฟมินจุนไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไร"
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18 ยอดเชฟเทพนักปรุง 5

"ดูท่าทางคุณคงจะชอบมินจุนมาก พอหมอบอกว่าไม่เป็นอะไร 

คุณดูโล่งใจมากเลย"

"แน่นอนสิครับ เชฟมินจุนดูแลผมดีท่ีสุดในบรรดาเดมี่เชฟ"

น�้าเสียงของจัสตินไม่มีความเสแสร้งเลย เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นห่วง

และเคารพมินจุนอย่างจริงใจ แล้วตากล้องก็ค่อยๆ หันเลนส์กล้อง 

ไปทางมินจุน ภาพที่มินจุนก�าลังนอนหลับโดยมีสายน�้าเกลืออยู่ที่แขน

ท�าให้นึกถึงเจ้าหญิงนิทรา 

"หมอบอกว่าจะตื่นเมื่อไหร่เหรอครับ"

"เห็นบอกว่าให้นอนพักอย่างเต็มที่ครับ ถ้าตื่นขึ้นมาก็ต้องให้ 

นอนต่ออีก"

น�้าเสียงของจัสตินยังคงเต็มไปด้วยความเป็นห่วง หมอบอกว่า 

รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย 

เหมือนชาวนาที่เวลาท�างานในฤดูร้อนดูแข็งแรงดี แต่พอถึงช่วงฤด ู

ใบไม้ร่วงที่ได้หยุดพักส่วนใหญ่จะเริ่มป่วย เวลาท่ีความตื่นเต้นคลายลง 

ความเหนื่อยล้าท่ีสะสมมานานก็จะถาโถมเข้ามา ตากล้องจึงพูดด้วย

น�้าเสียงสับสนว่า

"ถ้าหยุดพักแล้วความเหนื่อยล้ามันระเบิดออกมา สู้หักโหมต่อไป

ไม่ดีกว่าเหรอครับ"

"ถ้าเป็นแบบน้ันความเหนื่อยล้าก็จะย่ิงสะสมมากข้ึน แล้วถ้ามัน

ระเบิดออกมาก็คงจะหนักกว่าตอนน้ีมาก แบบนี้ยังถือว่าโชคดีครับ  

ว่ากันว่าถ้าป่วยหนักสักครั้งแล้วจะไม่เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ไปอีก 

พักใหญ่ครับ"

"แต่ผมเคยได้ยินว่าถ้าป่วยเพราะความเหนื่อยล้า ข้างในก็จะป่วย

อยู่ตลอดเวลานะครับ"
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หลังจากนั้นเรื่องท่ีมินจุนหมดสติก็แพร่สะพัดไปทั่วอินเตอร์เน็ต 

ตอนแรกรายการจะหยุดการถ่ายท�าอยู่แล้ว แต่กระแสที่ร้อนแรงท�าให้

โปรดิวเซอร์มีค�าสั่งให้ถ่ายท�าต่อ ซึ่งถ้าจะถ่ายท�าต่อความจริงต้องรอให้

มินจุนฟื้นแล้วขออนุญาต แต่ก็ไม่น่ามีเหตุผลอะไรที่มินจุนจะปฏิเสธ 

ต่อให้ปฏิเสธก็ค่อยไปลบส่วนท่ีถ่ายเพ่ิมเอาก็ได้ 

แต่ย่ิงเวลาผ่านไปตากล้องก็อยากจะล้มเลิกความคิดเพราะมัน

เป็นซีนที่ดีเกินกว่าจะต้องมาถูกลบท้ิงทีหลัง เมื่อคนที่มารวมตัวกัน 

ไม่ธรรมดาเลย นอกจากคาย่า โคลอี้ มาร์โค่ แอนเดอร์สัน เรเชล...หรือ

แม้แต่เอมิลี่กับเซร่าที่เคยถ่ายรายการด้วยกันมา มันยังมีทั้งพิธีกรชื่อดัง 

สตาร์เชฟในแอลเอ ดารานักร้อง หรือแม้แต่ซีอีโอของบริษัทยักษ์ใหญ่

ก็แวะเวียนมาเย่ียมจนห้องผู้ป่วยแน่นขนัด บางคนได้แต่ชะเง้อคอมอง

อยู่หน้าประตูเพราะเข้าไปไม่ได้ 

"หมดสติเพราะความเหนื่อยล้า สาเหตุธรรมดามากๆ แต่กลับ 

มีคนมารอเย่ียมมากมายขนาดนี้"

อีกอย่างคนส่วนใหญ่ที่มาเย่ียมก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ท่ีพิเศษ

อะไรกับมินจุน แล้วคนท่ีให้ความกระจ่างแก่ตากล้องก็คือเดโบร่าห์

"อาชพีเชฟเป็นอาชพีทีม่คีนมาเย่ียมเยอะท่ีสดุเวลาเข้าโรงพยาบาล 

ค่ะ"

"ท�าไมล่ะครับ"

"เพราะเราอาจจะลืมคนท่ีเคยพูดดีๆ กับเรา แต่ไม่อาจลืมคนท่ี 

ท�าอาหารดีๆ ให้เราได้ค่ะ อาหารอร่อยที่ได้กินไม่ว่าจะในช่วงท่ีสุข 

หรือทุกข์คือพรท่ีหอมหวานประเสริฐกว่าพรใดๆ ในโลก ส�าหรับคนท่ี

มอบพรแบบนัน้กบัเรา ถงึแม้ว่าเราจะไมไ่ด้รูจ้ักมกัจีอ่ะไร แต่มนักท็�าให้

เรารูส้กึดีๆ กับเขาได้ค่ะ ตอนทีฉ่นัเข้าโรงพยาบาลเมือ่ปีก่อนก็ยังมลีกูค้า
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ที่ฉันจ�าหน้าไม่ได้มาเย่ียมฉันเลย"

เดโบร่าห์หยุดพูดแล้วหันไปมองคนมาเย่ียมท่ีเอาตะกร้าผลไม้ 

มาวางที่ข้างหัวเตียง

"พวกเขาแค่เอาดอกไม้หรือผลไม้มาให้แล้วก็กลับไป เหมือนกับ

คนเมื่อสักครู่น้ี"

"เชฟช่างเป็นอาชีพที่ได้รับความรักมากเลยนะครับ"

"ค่ะ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเชฟท่ีเก่งด้วยนะคะ"

มนัเป็นค�าพูดทีอ่ยากเน้นว่าตวัเองก็เคยได้รบัดอกไม้จากคนไม่รูจ้กั  

ตากล้องไม่แน่ใจว่าเธอต้องการชมตัวเองหรือชมมินจุนกันแน่ 

"อยากรู้จังนะครับว่าตอนท่ีมินจุนฟื้นมาเห็นเขาจะคิดยังไง"

"ฉันกลับคิดว่าการที่เขานอนหลับสนิทแบบน้ีเป็นผลดีกับตัวเขา

มากกว่า"

ตากล้องก�าลังจะถามกลับว่าหมายความว่าอะไร แต่แล้วก็พอจะ

รู้ได้ด้วยตัวเองเพราะทั้งคาย่า เรเชล และเพ่ือนๆ ของมินจุนต่างยืนมอง 

มินจุนโดยไม่พูดอะไรกันเลย ความเงียบนั้นท�าให้รู้สึกขนลุก ตากล้อง

จึงคิดว่าการท่ีมินจุนนอนหลับอยู่แบบน้ีอาจจะดีกว่าจริงๆ ก็ได้ 

แล้วตอนนั้นเองทุกคนก็เริ่มแตกตื่นเพราะมินจุนเริ่มขยับตัว 

พร้อมท�าหน้ามุ่ย

"คาย่า...เปิดไฟทิ้งไว้ท�า..."

เสยีงแหบพร่าของเขาดงัขึน้ แต่เขาก็พูดไม่จบประโยคเมือ่ลมืตามา 

เห็นผู้คนท่ีรายล้อมตัวเขาอยู่ 

"...กู๊ดมอร์นิ่งครับ"

"เวลาน้ีคือตอนกลางคืน"

น�า้เสยีงทีเ่ยน็ยะเยือกท�าให้มนิจนุรูส้กึเสยีวสนัหลงัวาบ เขาค่อยๆ 

Page ���������������� 5.indd   20 30/1/2563 BE   15:50



Yangchigi-jari 21

พยุงตัวเองขึ้นมา โคลอี้ท�าท่าจะเข้าไปช่วยตามสัญชาตญาณ แต่คาย่า

กลับเร็วกว่า เธอกดไหล่ของเขาไม่ให้ลุกข้ึน 

"เป็นคนป่วยก็ต้องนอนพักสิ"

"น่ีฉันเป็นคนป่วยเหรอ"

"ใช่ เป็นคนป่วย เพราะฉะน้ันก็นอนอยู่แบบนัน้แหละ หมอบอกว่า 

นายต้องพักผ่อน"

"แต่ถ้านอนในบรรยากาศแบบนี้ฉันจะรู้สึกเขินจนไม่กล้าหลับนะ"

ค�าพูดของมินจุนท�าให้คาย่าเหลือบมองไปรอบๆ มีท้ังสมาชิก 

ในครวั เพ่ือนๆ และลกูค้าประจ�าอยู่เต็มไปหมด คาย่าจงึพูดด้วยน�า้เสยีง

เด็ดขาดว่า

"คนไหนท่ีไม่ได้เป็นคนสนิทถึงข้ันเคยกินเหล้าด้วยกันมาก่อน 

ช่วยออกไปด้วยค่ะ ขอบคุณมากที่เป็นห่วง แต่ตอนน้ีเขาต้องพักผ่อน"

ค�าพูดของคาย่าท�าให้โคลอี้รู ้สึกแปลกๆ เธอท�าท่าลังเลแล้ว 

กระซิบที่ข้างหูคาย่า

"มินจุนไม่กินเหล้านี่"

"เรื่องแค่นั้นยังไม่รู้ ถึงให้ออกไปก่อนไงล่ะ"

คาย่ากระซิบกลับไปเบาๆ ส่วนมินจุนยังคงท�าหน้าสับสนราวกับ

ยังเรียบเรียงสถานการณ์ไม่ได้ พอเห็นเขาท�าหน้าแบบนั้น คาย่าก็ 

ถอนหายใจแล้วหันไปมองแอนเดอร์สัน

"แอนเดอร์สัน นายอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังหน่อย ตอนน้ี 

ในหัวของฉันสับสนจนพูดอะไรไม่ออกแล้ว"

"ก็ยังเห็นพูดฉอดๆ อยู่เลยน่ี"

"หนวกหูน่า"

คาย่าตอบไปอย่างไม่สบอารมณ์แล้วจับมือของมินจุนเอาไว้แน่น 
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"นายหมดสติไปในครัวน่ะ"

"แล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้าง อาหารเสิร์ฟได้ไม่มีปัญหาใช่มั้ย"

"ในสถานการณ์แบบนี้ยังมัวเป็นห่วงเรื่องน้ันอยู่อีกเหรอ"

"จะมีอะไรส�าคัญกว่าเรื่องนั้นอีกล่ะ"

"สิ่งท่ีส�าคัญกว่าน้ันก็อยู่น่ีไง"

แอนเดอร์สันชี้ไปท่ีคนมากมายท่ีอยู่รายรอบ ดวงตาหลากส ี 

ทรงผมหลากหลาย ใบหน้าทีแ่ตกต่างกัน เสือ้ผ้าและรองเท้าคนละสไตล์ 

แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือความเป็นห่วงท่ีปรากฏอยู่บนสีหน้า  

แอนเดอร์สันเองก็ไม่ต่างกัน ทั้งสายตา น�้าเสียง และหมัดที่ก�าเอาไว้

แน่นท�าให้เห็นได้ชัดเจนว่าเขารู้สึกแบบน้ัน 

"ท�าให้คนเขาต้องเป็นห่วงกันแบบนี้ ถ้าตอนน้ีนายยังจะมาพูด

เรื่องร้านอาหารนายก็งี่เง่ามาก"

มินจุนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกท่ีซ่อนอยู่ในน�้าเสียงน้ัน เขาเหลือบไป

มองคาย่า แล้วค่อยๆ พยุงตัวขึ้นมา แม้เธอจะส่งสายตาดุมาให้ แต่ก็

ไม่ห้าม 

"ขอโทษนะ ขอโทษท่ีท�าให้ต้องเป็นห่วงนะครับ ทุกคนเลย"

"แล้วเป็นยังไงบ้าง"

"ตอนน้ีไม่ได้รู ้สึกไม่สบายตรงไหนแล้วครับ อาจเป็นเพราะ 

นอนหลับไปนาน ก็เลยเมื่อยเอวนิดหน่อย แต่..."

"ยังไงก็เพ่ิงฟื้น เอาไว้ค่อยบ่นทีหลังแล้วกัน"

"ขอฟังตอนนี้เลยได้มั้ยครับ ฟังทีหลังมันไม่ค่อยสบายใจ"

เรเชลลูบหัวของมินจุนเบาๆ

"พักผ่อนเถอะ ฉนัเอาแต่มองว่าเธอก�าลงัหัดเดนิอย่างสวยงาม แต่

ไม่ทันสังเกตว่าเธอก�าลังเดินเซ จนปล่อยให้เธอล้ม ต้องขอโทษด้วยนะ"
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"โธ่ อย่าพูดว่าขอโทษเลยครับอาจารย์ ผมขอร้อง ถ้าอาจารย ์

พูดแบบน้ันผมก็ย่ิงรู้สึกผิดนะครับ"

"ท่ีพูดก็เพราะอยากให้รู ้สึกแบบนั้นด้วยนั่นแหละ รีบรักษาตัว 

ให้หายเร็วๆ นะ สิ่งที่ฉันสามารถท�าได้ก็มีแต่..."

เรเชลหยิบกระดาษออกมาแล้วย่ืนให้ ท่ามกลางตวัอักษรมากมาย 

มินจุนมองเห็นค�าหน่ึงเป็นอันดับแรก... 'พักร้อน' 

"ไม่มีการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น พักร้อนซะ จะคิดว่าเป็นการลงโทษ

หรือการพักผ่อนก็แล้วแต่เธอ"

"ผมจะคดิว่ามนัเป็นทัง้สองอย่างเลย ว่าแต่ต้องพักนานขนาดไหน

เหรอครับ"

"สิบห้าวัน แต่ถ้าหลังจากสิบห้าวันแล้วร่างกายยังอ่อนแออยู ่

ฉันก็ไม่ให้เข้าครัวหรอกนะ"

ค�าขู่ของเรเชลท�าให้มินจุนย้ิมแห้งๆ หลังจากนั้นเขาก็ทักทาย 

คนอื่นๆ ต่อ ถ้าคาย่าไม่ช่วยตัดบทเขาก็คงจะไม่ได้พักผ่อน

"พอเถอะค่ะ ขนืพูดจาถามไถ่ทีละคน คนป่วยอาจจะเป็นลมไปอกี

ก็ได้ เอาเป็นรวมๆ ทีเดียวดีกว่านะคะ"

"ถ้าจะให้พูดพร้อมกันทีเดียวก็ต้องคิดค�าไว้ก่อน เหมือนพวก

สโลแกนอะไรแบบนั้น"

"มินจุนสู้ๆ! น่าจะโอเคนะ"

"น่ีตั้งใจจะท�าให้ฉันเขินตายเลยใช่มั้ย"

มินจุนแย้งขึ้นมา แต่คาย่าไม่สนใจฟังแล้วชูนิ้วให้สัญญาณ  

จากน้ันทุกคนก็พูดขึ้นมาพร้อมกัน

"มินจุนสู้ๆ!"
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Ellie Foster : ถ้าเป็นอย่างในละคร เป็นลมไปแบบนั้นหมอ 

ต้องบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงแหงๆ

ㄴDavid Goldberg : พูดแบบน้ันกับคนท่ีก�าลังป่วยได้ยังไงกัน

ㄴEllie Foster : @David Goldberg นี่คิดว่าฉันพูดเพราะอยาก

ให้เขาเป็นโรคร้ายงั้นเหรอ ไม่ใช่ซะหน่อย

Bill Cosby : อยากให้เขารีบหายแล้วลุกขึ้นมาเร็วๆ จัง ฉันชอบ

อาหารของเขาจรงิๆ ตอนทีไ่ด้ยินว่าเขาหมดสตยัิงกังวลว่าจะเป็นอะไรไป 

เหมือนแดเนียลซะอีก โชคดีท่ีแค่ร่างกายอ่อนเพลีย เรเชลก็คงจะโล่งใจ

เหมือนกัน

ㄴNick Colson : อยากเห็นเขากลับมาท�าอาหารเร็วๆ ไม่ว่า 

ยังไงเขาก็เหมาะกับชุดเชฟมากกว่าชุดคนไข้

ㄴBill Cosby : @Nick Colson ถ้าชุดเชฟไม่เหมาะกับคนหนุ่ม

ท่ีทุ่มเทให้กับการท�าอาหารจนเป็นลมหมดสติไปก็คงไม่เหมาะกับใคร

อีกแล้ว ถ้าได้เห็นเขาในโรสไอส์แลนด์อีกครั้งก็คงดีสินะ

ㄴNick Colson : @Bill Cosby ฉันยังไม่เคยไปโรสไอส์แลนด ์

แต่ก็เคยกินโชเร็กจาโน่ที่เป็นสูตรของเขา ฉันชอบมากด้วย ถึงขนาดใส่

ในรายการสิ่งท่ีอยากท�าก่อนตายว่าต้องได้กินอาหารของเขา ฉันอยาก

ให้เขาสุขภาพแข็งแรง อย่างน้อยก็จนกว่าฉันจะได้ลองกินอาหารที่เขา

เป็นคนท�าเอง

"โชคดีท่ีไม่มีคอมเมนต์แย่ๆ เลย"

"จะมีใครพูดจาแย่ๆ ใส่คนท่ีหมดสติล่ะ"

"ถ้ามีคนอคติ ต่อให้ท�าดีแค่ไหนมันก็หาเรื่องมาพูดจาไม่ดีใส ่
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จนได้แหละ"

คาย่าพึมพ�าด้วยน�า้เสยีงเย็นชาแล้วย่ืนแก้วให้ ในแก้วเตม็ไปด้วย

ของเหลวสีแดงหน้าตาแปลกๆ 

[แพรรี่ออยสเตอร์]*

ความสดใหม่ : 98%

แหล่งทีม่า : (เน่ืองจากใช้วัตถุดบิหลายชนดิจงึไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมา)

คุณภาพ : สูง 

คะแนน : 5/10

"แพรรี่ออยสเตอร์..."

"รู้จักด้วยเหรอ ดื่มสิ"

"มันคืออะไรน่ะ"

"รู้จักชื่อ แต่ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องดื่มอะไรงั้นเหรอ"

คาย่ามองมินจุนอย่างประหลาดใจ ก่อนจะถอนหายใจแล้ว

อธิบายว่า

"เอาไว้กินแก้แฮงก์น่ะ ผสมน�า้มะเขือเทศ น�้าส้มสายชู ไข่ไก่ เกลือ 

พริกไทย แล้วก็ฮอตซอส แต่ฉันคิดว่าใส่แค่น้ันมันจะจืด ก็เลยใส่ซีอิ๊ว 

ลงไปด้วย"

"ตั้งใจจะให้ฉันกินน�้าจากเศษอาหารเหรอ"

"เป็นเศษอาหารท่ีดีต่อร่างกายนะ พวกเรามักกินเวลาเมา"

"แต่ฉันไม่ได้เมาน่ีนา"

"ถ้ามนัช่วยเรือ่งแฮงก์ได้ มนัก็ต้องดต่ีอร่างกายด้วยสิ ฉันเมือ่ยแขน 

* แพรรี่ออยสเตอร์ (Prairie Oyster) ค็อกเทลที่ท�ามาจากน�้ามะเขือเทศ ไข่ดิบ วูสเตอร์ซอส เกลือ  

พริกไทยด�า และซอสทาบัสโก
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แล้วนะ"

ช่างเป็นทฤษฎีทีแ่ปลกมาก แต่จะปล่อยให้แขนของคาย่าเป็นเหนบ็ 

ไปก็เท่าน้ัน ยังไงก็ต้องกินอยู่ดี มินจุนรับแก้วมาถือไว้อย่างช่วยไม่ได้ 

แล้วดื่มรวดเดียวหมด

"ไม่อร่อยเลย"

"ส่งมา"

คาย่ารับแก้วแล้วหันกลับไป ไม่นานก็เดินถือจานกลับมา กลิ่น

หอมมนัทีแ่ตะจมกูท�าให้มนิจนุกลนืน�า้ลาย แม้จะเพ่ิงดืม่น�า้ทีไ่ม่อร่อยไป  

แต่น�้าน่ันก็กระตุ้นลิ้นจนท�าให้น�้าลายสอ 

"ได้ยินว่าที่เกาหลีเวลาคนป่วยก็มักจะกินอาหารน้ี"

"ท�าเองเหรอ"

"เวลาฉันป่วยนายก็ท�าอาหารให้เหมือนกัน การตั้งใจท�าอาหาร 

ให้คนที่อยู่ข้างๆ มันมีความหมายมากเลยนะ" 

"ฉันก็คิดแบบนั้น"

มินจุนย้ิมมองโจ๊กสีเหลืองท่ีมีเน้ืออกไก่ฉีกสีขาวโรยอยู่ด้านบน  

ถ้าไม่ใช่โจ๊กที่ใส่ผงมาซาล่าก็คงจะเป็นโจ๊กฟักทอง แต่ว่าไม่ใช่ กล่ิน 

ของโจ๊กมันหอมหวานเกินกว่าจะเป็นผงมาซาล่าหรือฟักทอง ไม่ใช่แค่

หอมหวานเฉยๆ แต่กลิ่นของมันค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียว 

"ใส่หญ้าฝรั่นเหรอ"

"อือ"

"โห..."

แล้วมินจุนก็หัวเราะออกมาเหมือนไม่อยากเชื่อ หญ้าฝรั่นเป็น

เครื่องเทศท่ีแพงที่สุดในโลก เกิดจากการเอาเกสรตัวเมียของดอก

หญ้าฝรั่นมาตากแห้ง เป็นวัตถุดิบที่ฟุ่มเฟือยเกินไปส�าหรับการเอามา
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ท�าโจ๊ก พอเห็นมินจุนมองด้วยสายตาแบบน้ัน คาย่าก็พูดด้วยน�้าเสียง

เรียบเฉย

"เชฟเรเชลให้มา บอกให้นายกิน"

"แล้วต้องเอาไปใส่ในโจ๊กด้วยเหรอ"

"บ้านเกิดนายชอบอาหารต้มๆ ไม่ใช่เหรอ ฉันก็เลยเอามาใส่" 

"มันก็ใช่ แต่ปกติแล้วในโจ๊กจะไม่ใส่เคร่ืองเทศ แต่ใช้ข้าวกับ

วัตถุดิบอย่างอ่ืนเคี่ยวรวมกันให้ได้รสชาติที่แท้จริงออกมา"

"หนวกหนู่า กินซะ ฉนัเป็นคนท�านะ อย่าคดิว่ามนัเป็นโจ๊กธรรมดาส"ิ

"รู้แล้วๆ"

อาหารก็ท�าเสร็จแล้ว บ่นไปก็จะกลายเป็นการดูถูกคาย่าท่ีเป็น 

คนท�าและดูถูกหญ้าฝรั่นที่เรเชลให้มา มินจุนปัดอคติท่ีอยู่ในหัวแล้ว 

ตักโจ๊กเข้าปาก 

"อร่อยน่ี"

"แน่นอนสิ ก็ใครท�าล่ะ"

คาย่ายักไหล่แล้วย้ิมกว้าง เขาไม่ได้พูดเพ่ือท�าให้คาย่าอารมณ์ดี 

ตอนแรกเขาคิดว่าโจ๊กจะท�าให้กลิ่นของหญ้าฝรั่นถูกเบียดบัง แต่มัน

กลับชัดเจนข้ึน คะแนนท�าอาหารที่ได้คือแปดคะแนน การท�าโจ๊กให ้

ออกมาได้รสชาติระดับน้ีคงต้องผ่านข้ันตอนยุ่งยากมากมาย เขาค่อยๆ 

อ่านสูตรอาหาร แล้วตอนน้ันเองเขาก็รู้สึกถึงความเอาใจใส่ของคาย่า 

"แกะเน้ือไก่ออกแล้วเอากระดกูไปเคีย่วเป็นน�า้ซปุ เน้ือไก่ท�าให้สกุ 

ด้วยวิธีซูวี ไม่ได้ใช้เครื่องซูวีก็เลยไม่สมบูรณ์แบบมาก แต่ก็ท�าให้รู้สึก

ว่านุ ่มขึ้นกว่าเดิม หลังเคี่ยวน�้าซุปก็กรองด้วยกระชอนและผ้าอีก 

หลายรอบ แล้วใส่ข้าวก่ึงสุกก่ึงดิบลงไปต้มอีกครั้ง...แค่ท�าโจ๊กท�าไม 

ขั้นตอนถึงได้ยุ่งยากขนาดนี้เน่ีย"
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"รู้ตัวมั้ยว่าบางครั้งนายก็เหมือนสัตว์ประหลาด"

"อย่าเรียกว่าสัตว์ประหลาดสิ มันเจ็บนะ"

คาย่านั่งลงข้างๆ แล้วพิงหัวลงบนไหล่ของเขาแทนการตอบ 

"หนักนะ เอาหัวออกไปเลย"

"บรรยากาศแบบน้ียังจะพูดแบบนี้อีกเหรอ"

"แล้วบรรยากาศแบบน้ีมันยังไงล่ะ"

"ไม่รู ้สึกว่ามันหวานๆ น่าหลงใหล น่าเอ็นดู แล้วก็รู ้สึกอยาก

ขอบคุณเหรอ"

"ก็รู้สึก"

"งั้นท�าไมถึงท�าท่าทางเฉยเมยขนาดนั้นล่ะ"

คาย่าบ่นเหมือนไม่พอใจ มินจุนจึงย้ิมแล้วขยับตัวไปจูบปาก 

คาย่า 

"คิดว่าแค่น้ีจะชดเชยได้เหรอ จูบของนายมันมีค่าขนาดนั้นเลย

หรือไง"

"ถ้างั้นให้ท�ายังไงดีล่ะ"

"ไปเท่ียวกัน"

เป็นค�าพูดที่คิดไม่ถึง ขณะท่ีมินจุนก�าลังเรียบเรียงเหตุผล 

หลายสิบอย่างท่ีไม่สามารถไปเที่ยวได้อยู ่ในหัว คาย่าก็หยิบอะไร 

บางอย่างออกมา ดวงตาของมินจุนสั่นไหวเมื่อได้เห็นสิ่งนั้น

"ฉันก็ได้พักร้อนเหมือนกัน ตั๋วมีสี่ใบ จะไปมั้ย"

"พูดจริงเหรอเนี่ย"

"ฉันไม่พูดเล่นหรอกน่า"

คาย่าสะบัดกระดาษท่ีอยู่ในมือไปมา ดวงตาของมินจุนขยับไป

ทางซ้ายและขวาราวกับถูกสะกดจิต เพราะส่ิงที่อยู่ในมือของคาย่า 
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คือตั๋วเครื่องบินไปเกาหลี 

เกาหลีเหรอ

ปีก่อนเขายังอยู่ท่ีน่ันอยู่เลย ไม่รู ้ว ่ามันกลายเป็นประเทศท่ี 

แปลกหน้าส�าหรับเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือเป็นเพราะหนึ่งปีน้ีเขายุ่ง

มาก ถึงขนาดรู้สึกว่ามันยาวนานกว่าเวลาสามสิบปีที่เขาเคยใช้ชีวิตมา

เสียอีก ปกติเขาไม่ค่อยมีอาการคิดถึงบ้านสักเท่าไหร่ แต่พอเห็นตั๋ว 

อยู่ตรงหน้าก็รู้สึกใจเต้น เพราะไม่ได้กลับไปนานแล้ว แต่ไม่นานเขาก็

เกิดความสงสัย

"ท�าไมถึงต้องสี่ใบล่ะ หรือว่าจะเป็นตั๋วไปกลับ?"

"เปล่า ฉันซื้อให้แม่กับเจมม่าด้วยน่ะ อีกไม่นานเจมม่าก็ต้อง 

ไปโรงเรียนแล้ว แม่ก็จะเริ่มท�างานด้วย ถ้าเป็นแบบนั้นครอบครัวเรา 

จะมีเวลาได้เที่ยวด้วยกันแบบน้ีสักเท่าไหร่กัน"

"ฉันเข้าใจ แต่อย่างน้อยก็น่าจะบอกกันก่อนบ้าง"

"เรื่องเซอร์ไพรส์ ถ้าบอกก่อนแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ได้ยังไงล่ะ"

มินจุนรับตั๋วที่อยู่ในมือของคาย่ามาดู วันเดินทางคือสามวัน 

หลงัจากนี ้เธอคงอยากให้เขาพักรกัษาตัวให้หายดก่ีอนแล้วค่อยเดนิทาง

ครอบครัว...

ค�าว่าครอบครวัท่ีคาย่าพูดถึงท�าให้เขาคดิถึงคนคนหน่ึงข้ึนมา บรซู 

พ่อของคาย่า ต๋ัวมีอยู่สี่ใบแต่เธอไม่ได้เอ่ยชื่อของบรูซ ถึงแม้ว่าจะได้

ปรับความเข้าใจกันแล้ว แต่ก็อาจจะยังมีความรู้สึกค้างคาหลงเหลืออยู่ 

คงล�าบากใจท่ีจะไปเที่ยวด้วยกันหน้าตาเฉยเหมือนไม่เคยมีอะไร 

เกิดขึ้น 

"จะต้องเป็นทริปที่ดีแน่ๆ"

"เธอเพ่ิงเคยไปเท่ียวครั้งแรกเหรอ"
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"ก็ไม่เชิง มันแล้วแต่จะเรียกน่ะ"

ถึงจะพูดแบบนั้นแต่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการเท่ียวครั้งแรก เพราะ

สถานะการเงนิของบ้านของคาย่าไม่ได้อยู่ในระดบัท่ีสามารถไปเท่ียวได้  

ไม่แน่ว่าการทีไ่ด้มาแอลเออาจเรยีกว่าเป็นการท่องเท่ียวส�าหรบัเธอก็ได้ 

"ก่อนไปนายก็พักผ่อนให้เต็มที่ล่ะ"

"เกาหลีน่าจะยังหนาวอยู่นะ"

เดือนมีนาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จริง แต่อากาศก็ไม่ต่างอะไรกับ 

ฤดูหนาวเลย 

"ไม่เป็นไร เพราะฉันมีเสื้อโค้ตท่ีซื้อไว้ตอนอยู่นิวยอร์ก"

"แล้วฉันล่ะ"

"บ้านท่ีเกาหลีไม่มีเสื้อโค้ตเก็บไว้เหรอ"

"ไม่รู้เหมือนกันว่ายังมีอยู่รึเปล่า"

เขาจากบ้านมาหน่ึงปีแล้ว แม้ว่าหลังจบรายการแกรนด์เชฟเขา

จะกลับไปเกาหลีพักหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ส�ารวจดูว่ายังมีเสื้อโค้ตอยู่รึเปล่า 

"ถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันซื้อให้เอง"

"เดี๋ยวน้ีหาเงินได้เยอะก็อวดใหญ่เลยนะ"

"กับคนอื่นฉันไม่ท�าแบบนี้หรอกน่า ท�าแค่กับนายเท่าน้ันแหละ"

"ท�าไมท�าแค่กับฉันล่ะ"

"ก็เพราะนายไม่เคยเข้าใจผิดไม่ว่าฉันจะพูดหรือจะท�าอะไร"

ความรู้สึกของเธอปรากฏให้เห็นในแววตาคู่น้ัน ความเชื่อใจที่เธอ

มีให้เขาอาจจะมากกว่าความเชื่อใจท่ีเขามีต่อตัวเองก็ได้ 

"โทรบอกแม่นายสิว่าเราจะไป"

"เวลาท่ีเกาหลีตอนน้ี...แต่แม่ก็น่าจะต่ืนอยู่นะ"

มินจุนท�าท่าลังเล แล้วไม่นานก็หยิบมือถือขึ้นมาต่อสาย
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"มินจุนเหรอ"

"ครับ ผมเอง"

"มีเรื่องอะไร ท�าไมถึงโทรมากลางดึกแบบน้ี อ้อ ท่ีน่ันเป็นตอนเช้า

สินะ"

"ผมจะไปเกาหลี ก็เลยโทรมาบอกแม่"

"พูดจาเพ้อเจ้ออะไร จะมาเกาหลีท�าไม โดนไล่ออกแล้วเหรอ"

"แม่..."

มนิจนุถอนหายใจออกมา ก่อนจะพูดด้วยน�า้เสยีงทีจ่รงิจงักว่าเดิม 

"ผมไม่ได้พูดเล่น ผมจะไปเกาหลีจริงๆ น่าจะอยู่ประมาณสิบวัน"

"จะมาจริงๆ น่ะ?"

"แม่ก็รู้น่ีว่าลูกชายแม่ไม่ใช่คนชอบพูดจาไร้สาระ"

"ไม่รู้สิ แม่ไม่ค่อยรู้จักลูกชายตัวเองหรอก ไม่รู้ว่าชอบท�าอาหาร

ขนาดนัน้ ไม่รูว่้ามปีระสาทรบัรสทีแ่ม่นย�า แล้วก็ไม่รูว่้าพูดภาษาองักฤษ

ได้เหมือนเจ้าของภาษา"

"แม่..."

"รู้แล้วๆ ว่าแต่มาเมื่อไหร่ล่ะ"

"อีกสามวันครับ"

"กะทันหันขนาดน้ีเลยเหรอ"

ลีฮเยซอนถามด้วยน�้าเสียงตกใจ ซึ่งมินจุนก็เข้าใจว่าท�าไมแม ่

ถึงตกใจแบบนั้น ไม่ว่าเป็นใครถ้าได้ยินว่าลูกตัวเองที่อยู่ต่างประเทศ

ก�าลงัจะกลบัมาบ้านในอกีสามวนัก็คงต้องตกใจท้ังน้ัน มนิจนุเหลอืบตา 

ไปมองข้างๆ คาย่าก�าลังเอาหูแนบมือถือทั้งๆ ที่ฟังไม่ออก มินจุนจึง 

กดให้เป็นวิดโีอคอลล์ คาย่าเลยรบีจดัผมเผ้าให้เข้าทีเ่ข้าทางอย่างตกใจ

"คาย่าซื้อต๋ัวเซอร์ไพรส์ แต่ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะ มีคาย่า  
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แม่ของคาย่า แล้วก็เจมม่าด้วย"

คาย่าเหมอืนรูว่้าก�าลงัพูดถึงตัวเองอยู่จงึย้ิมหวานใส่กล้อง ลีฮเยซอน 

ก็ส่งย้ิมกลับอย่างเอ็นดู 

"แหม แม่น่ีได้ลูกสะใภ้ดีจริงๆ มินจุน ถ้าจะพูดขอบคุณเป็น 

ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าไงนะ"

"แต๊งก้ิว" 

"อ้อ ใช่ๆ แต๊งก้ิว คาย่า"

"ฉันยินดีค่ะ"

พอได้ยินชื่อของตัวเองคาย่าก็รีบตอบออกไปทันควัน แต่ฮเยซอน

ฟังไม่ออก มินจุนจึงแปลให้ฟังเป็นภาษาเกาหลี

"เธอบอกว่ายินดีครับ"

"น่าเอ็นดูจริงๆ เมื่อก้ีบอกว่าแม่ของคาย่าก็จะมาใช่มั้ย ดีเลย 

ก�าลังคิดอยู่เลยว่าต้องคุยเรื่องสู่ขอ ถือโอกาสนี้..."

"เดี๋ยวแม่ สู่ขออะไรกัน ท�าไมอยู่ๆ ก็พูดเรื่องสู่ขอข้ึนมา ผมแค่จะ

ไปพักผ่อนเฉยๆ"

"ลูกเองยังมาแบบกะทันหัน แล้วแม่จะพูดเรื่องสู่ขอข้ึนมาอย่าง

กะทันหันบ้างไม่ได้เหรอไง"

"มันคนละเรื่องกันเลย แล้วอีกอย่างผมกับคาย่าก็ยังไม่ได้อยู่ใน

วัยที่จะแต่งงานด้วย ทางฝั่งนู้นเขาก็ต้องเตรียมตัว..."

การแต่งงาน...เขาคิดถึงเรื่องน้ีตลอด แต่ก็รู ้สึกว่ามันเป็นค�าท่ี 

ไกลตัว เหมือนเป็นเรื่องของอนาคต เมื่อเห็นว่าสีหน้าและน�้าเสียง 

ของมินจุนดูตกใจ คาย่าก็มองอย่างสงสัย แล้วลีฮเยซอนก็พูดด้วย 

น�้าเสียงเด็ดขาดว่า

"ก็เตรียมซะต้ังแต่ตอนนี้ มีเวลาต้ังสามวัน มัวแต่เก่ียงเรื่องอายุ 
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ถ้าหลุดมือไปแล้วจะมาน่ังเสียใจทีหลัง เวลาเจอคนที่ดีก็รักษาเอาไว้ให้

อยู่หมัด ดูแม่สิ พอจบมหาวิทยาลัยก็แต่งงานกับพ่อ แล้วก็ยังอยู่ 

ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้"

"เพราะแม่ท้องผมก็เลยแต่งงานไม่ใช่เหรอ"

"ใครบอก"

"คุณลุงบอกแบบน้ัน"

"เอาเถอะ ลกูสองคนอยู่ด้วยกันแล้ว ถ้าเป็นสมยัก่อนก็ไม่ต่างอะไร

กับสามีภรรยา ตอนท่ีลูกบอกพ่อกับแม่ว่าอยู่ด้วยกัน พ่อกับแม่ก็ไม่ได้

คัดค้านอะไรเพราะคิดว่าลูกสองคนยังไงก็จะแต่งงานกัน"

มินจุนไม่รู้ว่าจะแย้งอะไรออกไป เมื่อเห็นมินจุนเงียบ ฮเยซอน 

ก็เลยเบาเสียงลงแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่า

"ไม่ได้บอกว่าต้องแต่งกันทันที แต่ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ จะให ้

ท�าไม่รู้ไม่ชี้กับพ่อแม่ของคาย่าไปเรื่อยๆ ได้ยังไงกัน"

"เฮ้อ รู้แล้วครับ แต่ถึงแม่ของคาย่าจะไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ดี

ไม่ใช่เหรอ"

"อย่าห่วงเลย มีลูกสะใภ้เป็นชาวต่างชาติท้ังทีแม่ก็เลยลงเรียน

ภาษาอังกฤษเอาไว้แล้ว พ่อเองก็พูดเก่ง แม้จะออกเสียงแปลกๆ  

ไปหน่อยก็เถอะ แค่น้ีนะ"

"แม่! โอ๊ย...!"

ลีฮเยซอนวางสายไปทันที มินจุนจึงได้แต่มองหน้าจอด้วยสีหน้า

หมดหวัง 

"คุณแม่บอกว่ายังไงบ้างเหรอ เห็นคุยกันต้ังนาน"

"ก็ดีใจแหละ แล้วก็..."

มินจุนลังเลท่ีจะบอกว่าแม่คาดหวังว่าจะให้แต่งงานกัน แต่ 
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อีกสามวันคาย่าก็ต้องรู้อยู่ดี 

"แม่บอกว่าอีกไม่นานเราสองคนกจ็ะต้องแต่งงานกัน เลยอยากให้ 

พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้ท�าความรู้จักกัน"

"อะไรนะ"

คาย่าท�าหน้างง

"อย่าห่วงไปเลย ไม่ได้แต่งทันทีหรอก ก็แค่ให้เตรียมใจไว้ เฮ้อ ไม่รู้

จะพูดยังไงเลย"

"ฉันตกใจนะ แต่ก็ดีใจด้วย"

"ดีใจเหรอ"

"เคยคิดว่าแม่ของนายไม่ค่อยพอใจกับความสัมพันธ์ของเรา 

ซะอกี เพราะได้ยินมาว่าครอบครวัคนเอเชยีส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบลกูเขย

หรือสะใภ้ต่างชาติ ฉันก็เลยกังวล..."

"จะกังวลเรื่องแบบนั้นท�าไมกัน"

"สถานการณ์ของพวกเรามันไม่ธรรมดานี่ ฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงปกติ 

อะไรที่ไม่ปกติมันมักจะน่าเป็นห่วงเสมอ"

น�า้เสยีงหดหูข่องคาย่าท�าให้มนิจนุโอบไหล่ของเธอเอาไว้ บางครัง้

เขาก็ลืมไปว่าไหล่ของเธอเล็กเกินกว่าจะแบกภาระหนักๆ 

"ต่อไปฉันจะท�าให้เธอไม่ต้องกังวลอะไร ฉันจะช่วยแบกรับภาระ

ของเธอให้มากเท่ากับท่ีเธอช่วยแบกรับภาระของฉันเหมือนกัน"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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