ทดลองอ่าน
หน้าปก

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

我亲爱的厨神先生
เชฟคนนี้มีรักมาเสิร์ฟ!

时梧
สืออู๋

Lucky Luna แปล

"ผมชอบคุณ ผมยอมรับได้ในทุกอย่างของคุณ
แน่นอนว่าขอให้คุณโปรดยอมรับข้อบกพร่องของผมด้วยนะครับ"

ค�ำน�ำ
สวัสดีคะ่ นักอ่านทีร่ กั วันนีแ้ จ่มใสมีนยิ ายแนวใหม่ ร้อนๆ หอมกรุน่ กลิน่ รัก
มาเสิร์ฟค่ะ
With Love เป็นแบรนด์น้องใหม่ของแจ่มใส แต่ประสบการณ์การคัดสรร
และสร้างสรรค์นิยายรักนั้นไม่ใช่มือใหม่แน่นอนค่ะ With Love มีความมุ่งมั่น
ที่จะมอบประสบการณ์ความสุขที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทุกๆ เรื่องราวเรา
ได้คัดสรรด้วยความรักและความปรารถนาดีที่จะส่งต่อความสนุกนี้ไปถึงมือ
ของนักอ่านทุกๆ ท่าน เพื่อให้นักอ่านของเราได้รับความสุข ความสนุก
รวมไปถึงได้ซาบซึ้งกับความรักของเหล่าตัวละครในเรื่อง
ส�ำหรับ 'เชฟคนนี้มีรักมาเสิร์ฟ!' ที่อยู่ ในมือของทุกท่านตอนนี้เป็น
นิยายแปลจีนรักร่วมสมัยที่เราภูมิ ใจเสนอมากๆ ค่ะ นี่เป็นเรื่องราวของ
'เจียงเหมยอิ่ง' นักตัดต่อและบล็อกเกอร์อาหารเพื่อสุขภาพชื่อดังของเว็บไซต์
เวยป๋อผูม้ แี ฟนคลับติดตามกว่าห้าแสนคน ทว่าเพราะค�ำสัง่ ของหัวหน้าทีต่ อ้ งการ
เรียกเรตติ้งให้ช่องท�ำให้เธอตัดรายการที่ 'หานต้ง' ทายาทบริษัทเครือข่าย
ด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ระดับไฮคลาสที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศภาพลักษณ์เสียหาย
และถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ เธอจึงได้มาเยือนร้านบะหมีข่ องเขาเพือ่ ขอโทษต่อเรือ่ งราว
ที่เกิดขึ้น และนั่นเองท�ำให้เธอได้พบเรื่องสุดช็อกสองประการ หนึ่ง หานต้งคือ
คนเดียวกับเจ้าของเบอร์ โทรศัพท์คนเก่าที่ ไม่ยอมไปท�ำเรื่องยกเลิกเบอร์
ให้เรียบร้อย ท�ำให้เธอที่เปิดเบอร์นี้ใช้ต้องเดือดร้อนเพราะมีสายโทรก่อกวน
มาตลอดสามปีเต็ม สองคือเธอสามารถกินอาหารฝีมอื ของเขาได้โดยไม่อาเจียน!
ความลับอย่างหนึ่งที่เจียงเหมยอิ่งซุกซ่อนไว้หลายปีคือเธอป่วยด้วย
โรคเบือ่ อาหาร...การเจออาหารทีก่ นิ ได้นนั้ ราวกับได้พรจากสวรรค์ ทว่าหานต้ง
กลับมีอคติกบั เธอ แล้วเจียงเหมยอิง่ จะท�ำอย่างไรต่อไปในเมือ่ อาหารฝีมอื ของ
ชายหนุ่มเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เธอกินได้ ขอเชิญนักอ่านทุกท่านร่วมเอาใจช่วย
ไปพร้อมๆ กันได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

แนะน�ำ

ตัวละคร
เจียงเหมยอิ่ง	นักตัดต่อสาว หนึ่งในทีมงานโพสต์โปรดักชั่นของบริษัทภาพยนตร์
แห่งหนึง่ รูปร่างเล็กผอมบาง ดวงตากลมโต เวลายิม้ กว้างดวงตาคูน่ นั้
จะโค้งเป็นจันทร์เสี้ยว เจียงเหมยอิ่งเป็นเจ้าของบล็อกสูตรอาหาร
ลดน�้ำหนัก ทว่าความลับความผอมของเธอคือจริงๆ แล้วเธอเป็น
โรคเบื่ออาหาร
หานต้ง		เจ้าของร้านบะหมี่โหย่วเจียนที่โด่งดังในอินเตอร์เน็ต รูปร่างสูงใหญ่
ใบหน้าหล่อเหลา หางตาลู่ลงเล็กน้อยท�ำให้ดวงตาดูอ่อนโยน ทว่า
แววตาแฝงไว้ด้วยความเย็นชา เขาคือทายาทเพียงคนเดียวของ
ธุรกิจร้านอาหารในเครือซานเว่ยฟาง ทว่าไม่ชอบการท�ำธุรกิจของ
ตระกูลจึงเลือกมาเปิดร้านด้วยตัวเอง
เซียวอิ่นจาง	จิตแพทย์และพีช่ ายข้างบ้านของเจียงเหมยอิง่ เขาคอยดูแลเจียงเหมยอิง่
อย่างดีมาตลอดเพราะแอบชอบเธออยู่
เจิ้งหลินเทียน	ลูกศิษย์ของหานต้ง เป็นเด็กหนุม่ อายุยสี่ บิ ต้นๆ มีนสิ ยั ไม่คอ่ ยเอาไหน
ไม่ชอบเรียนหนังสือ แต่กลับมีฝีมือด้านการท�ำอาหารอย่างมาก
จึงหนีเรียนมาฝึกทักษะท�ำอาหารกับหานต้ง
หวงหรูหรู		พนักงานเสิรฟ์ และแคชเชียร์ของร้านบะหมี่โหย่วเจียน เธอเป็นเด็กที่
เก่งและฉลาด เรียนอยู่มหาวิทยาลัยใกล้ร้านบะหมี่ของหานต้ง
เหมียวเหมี่ยว	นักวาดการ์ตูนสาวผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มเปล่งประกายราวกับดอกไม้
รับแสงอาทิตย์ ร่าเริงมีพลังงานเหลือล้น เหมียวเหมี่ยวเช่าห้องพัก
ที่ชั้นบนในร้านบะหมี่โหย่วเจียนของหานต้ง
เซี่ยเหอจิน	ชายหนุ่มเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายของเจียงเหมยอิ่ง เพราะฐานะ
ทางบ้านดีจึงชอบอวดรวยและชอบท�ำตัวให้เป็นจุดสนใจ
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บทน�ำ

ฤดูร้อนปี 2012 งานกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงลอนดอนได้เปิดตัวอย่าง
ยิ่งใหญ่อลังการ
โรงพยาบาลสหภาพประจ�ำปักกิ่ง แผนกจิตเวชขนาด 1,205 เตียง
โทรทัศน์จอแก้วที่แขวนอยู่บนผนังก�ำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันว่ายน�้ำ
ท่ า ผี เ สื้ อ ระยะทางสองร้ อ ยเมตรชาย ช่ า งน่ า เสี ย ดายที่ เ ฟลป์ ส พลาด
เหรียญทองไป
ณ ห้องพักผู้ป่วยเดี่ยว ผู้ป่วยชื่อว่าเจียงเหมยอิ่ง
เจียงเหมยอิ่งยื่นมือออกไป กระดูกบนหลังมือปูดโปน อีกทั้งร่างกาย
ยังผอมแห้งจนน่าใจหาย เธอคล�ำหารีโมตที่วางอยู่บนชั้นข้างหัวเตียง
คุณแม่เจียงเปิดประตูหอ้ งพักผูป้ ว่ ยเข้ามา พอเห็นการเคลือ่ นไหวของ
เจียงเหมยอิ่ง จึงหยิบรีโมตส่งให้เธอแล้วเอ่ยถาม "จะเปลี่ยนช่องเหรอลูก"
บนผิวบริเวณข้อมือด้านในของเจียงเหมยอิง่ ถูกแทงด้วยสายน�ำ้ เกลือ
เพราะเจาะเข้าไปในเส้นเลือดโดยตรง จึงท�ำให้บริเวณรอบๆ ที่เจาะเข็มมี
รอยช�้ำเล็กน้อย
เธอพยักหน้า ไม่พูดจา มุดอยู่ใต้ผ้าห่ม มีเพียงดวงตาคู่หนึ่งโผล่พ้น
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ออกมา มองดูเฟลป์สที่ตกอันดับในจอโทรทัศน์
คุณแม่เจียงพยายามชวนเธอคุย ถามว่า "นี่คงเป็นนักกีฬาที่ลูกชอบ
ที่สุดสินะ แพ้แล้วเหรอ"
เจียงเหมยอิ่งส่ายหน้า ก่อนจะหดตัวเข้าไปในผ้าห่มโดยไม่หือไม่อือ
คุณแม่เจียงถอนหายใจอย่างไร้สมุ้ เสียง คุยกับเจียงเหมยอิง่ ตัง้ หลายประโยค
ล้วนแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ เธอจึงเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่า "เหมยอิ่ง ลูก
คิดอะไรอยู่ก็บอกกับแม่ได้นะ แม่จะพยายามช่วยลูกให้ได้ อย่ามัวแต่
กลุ้มใจหลบอยู่ในผ้าห่มเลย"
เจียงเหมยอิ่งค่อยๆ โผล่ศีรษะออกมาจากผ้าห่ม ท่าทางซึมกะทือ
เธอไม่ได้มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษ ถึงจะบอกแบบนั้น แต่เธอก็ยังอด
หงุดหงิดตัวเองไม่ได้
เธอมองออกไปนอกหน้าต่าง ในช่วงฤดูร้อน ท้องฟ้าของเมืองหลวง
เป็นสีครามสะอาดตา แม้จะร้อนอบอ้าวอยูบ่ า้ ง แต่กส็ มั ผัสได้ถงึ บรรยากาศ
ครึกครื้นที่อยู่นอกหน้าต่าง
เจียงเหมยอิง่ ขยับริมฝีปาก เปล่งเสียงออกมาจากล�ำคอเบาๆ ไม่กคี่ ำ�
"หนูอยากออกไปข้างนอกค่ะ"
ในโทรทั ศ น์ ก� ำ ลั ง ฉายภาพบั น ทึ ก เทปพิ ธี เปิด กี ฬ าโอลิ ม ปิก
ณ กรุงลอนดอนอีกครั้ง
พิธีการด�ำเนินไปจนถึงช่วงปล่อยนกพิราบแห่งสันติภาพ จักรยานที่
ประดับด้วยปีกนกทยอยเข้าสู่สนามทีละคันๆ ขี่ล้อมรอบสนาม เปรียบดัง
การสยายปีกบินของนกพิราบแห่งสันติภาพ
หานต้งดูโทรทัศน์ด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ ทว่าในใจกลับเป็นกังวล
พ่อของหานต้งเอ่ยถาม "จัดของเสร็จแล้วเหรอ"
หานต้งพยักหน้า
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"งั้นก็ไปเรียนที่ร้านสาขาใหญ่ซะ" น�้ำเสียงของนายท่านหานไม่ได้
แสดงความโมโห ทว่าเคร่งขรึม
หานต้งระบายลมหายใจด้วยความเหนื่อยหน่าย เขาหยัดกายลุกขึ้น
แล้วคว้ากุญแจรถเตรียมออกไปข้างนอก นายท่านหานมองตามหลังเขาไป
หานต้งก้าวเท้าไปได้เดี๋ยวเดียวก็หันกลับมามองพ่อของตนเอง
เขาเอ่ยถาม "พ่อ พ่อเคยกินอาหารที่ร้านแผงลอยหรือเปล่า"
นายท่านหานไม่รวู้ า่ จูๆ่ เขาถามค�ำถามนีอ้ อกมาหมายความว่าอย่างไร
บนใบหน้าปรากฏท่าทีสะอิดสะเอียน "เราท�ำภัตตาคารหรู จะไปเคยกิน
ของโลว์คลาสพรรค์นั้นได้ยังไงกัน"
หานต้งเหม่อไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้าแล้วเอ่ยปาก "ผมรู้แล้ว"
พูดแค่นั้น แล้วก็ออกจากประตูไป
ทันทีที่ออกจากประตูอาคารผู้ป่วย อากาศร้อนระอุด้านนอกก็ปะทะ
เข้ามา เจียงเหมยอิ่งอยู่แต่ ในห้องพักผู้ป่วยที่มีเครื่องปรับอากาศมา
เกือบเดือน เธอเบิกตากว้าง พลันรู้สึกว่าตนเองขนลุกชันไปทั่วทั้งร่าง
รอบนอกโรงพยาบาลการจราจรแน่นขนัด เสียงดังจอแจ อึกทึกครึกโครม
ความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองหลวงช่างต่างจากภายในห้องพักผู้ป่วย
เมื่อห้านาทีก่อนหน้านี้ราวกับโลกคนละใบ
ส�ำหรับเจียงเหมยอิ่งแล้ว เหมือนอยู่คนละโลกเลยด้วยซ�้ำ
หานต้งอยู่ระหว่างทางไปภัตตาคารสาขาใหญ่ รถขยับไปได้ทีละนิด
ติดมากว่าครึง่ ทางแล้ว เขาเงยหน้า มองเห็นอาคารสูงใหญ่เรียงรายเป็นแนว
หนาแน่น โลกในป่าปูนท�ำให้คนหายใจล�ำบากจริงๆ
พอหันหน้ามองตรอกเล็กๆ ด้านข้างกลับดูคึกคักเป็นพิเศษ ผู้คน
ตามร้านรวงคุยกันอย่างออกรสออกชาติ พากันกินอาหารตามร้านแผงลอย
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นี่สินะปักกิ่ง เมืองที่มีทั้งความขัดแย้งและความลงตัว
จอแอลอีดบี นตึกฝัง่ ตรงข้ามก�ำลังฉายภาพการแข่งขันทีเ่ ฟลป์สพลาด
ต�ำแหน่งแชมป์ ไปแค่เอื้อม รถของหานต้งขยับไปข้างหน้าได้ไม่กี่เมตร
ก็หยุดลงอีกครั้ง เขาถอนหายใจพลางมองดูความพ่ายแพ้ของเฟลป์สที่
ปรากฏอยู่บนจอ
วันที่สี่เดือนสิงหาคม ปี 2012 นักกีฬาว่ายน�้ำชาวอเมริกัน เฟลป์ส
ผู้เป็นนักกีฬาในต�ำนานเลือกที่จะถอนตัว และวันต่อมาเฟลป์สก็ ได้รับ
เหรี ย ญทองโอลิ ม ปิ ก เป็ น เหรี ย ญที่ สิ บ แปดในชี วิ ต ของเขา กลายเป็ น
นักกีฬาที่ได้รบั เหรียญรางวัลรวมไปถึงเหรียญทองมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
โอลิมปิก
เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตของเจียงเหมยอิ่ง แต่เธอกลับน�้ำตา
คลอหน่วย อารมณ์แปรปรวนผิดปกติ ทว่าไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟาย ท�ำให้
แม่ของเธอสะเทือนใจเป็นอย่างมาก จับมือเธอไว้และไม่พูดอะไร
นี่น่าจะเป็นท็อปปิกระดับโลก แต่กลับไม่มีความเกี่ยวข้องอะไร
ในซานเว่ยฟาง ภายในโถงก�ำลังบรรเลงเปียโนโซโล่อันไพเราะจับใจ
บรรดาลูกค้าที่แต่งกายอย่างพิถีพิถันชนแก้วกันเบาๆ แล้วจิบไวน์แดง
อึกหนึ่ง พูดคุยกันเสียงเบา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้หรือ
เทรนด์ในต่างประเทศ บ้างก็แลกเปลี่ยนรอยยิ้มจอมปลอมพอเป็นมารยาท
เรือ่ งกีฬาโอลิมปิกและเฟลป์สไม่ได้เป็นทีพ่ ดู ถึงในภัตตาคารระดับมิชลิน
และก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหานต้งที่อยู่ในฐานะเจ้าของร้าน เขาก็เหมือน
กับมาสคอตตัวหนึ่ง ยืนอยู่ในโถง คอยทักทายบรรดาลูกค้าผู้มีเกียรติที่
มาเยือน หรือไม่ก็คอยรับค�ำสรรเสริญเยินยอ
เขาควรอยู่ที่ซานเว่ยฟาง ไม่ต้องใช้ทักษะการท�ำอาหารของตัวเอง
แล้วแสร้งใช้ชีวิตไฮโซอย่างนี้จริงเหรอ
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ดนตรีที่ซานเว่ยฟางมีมาแต่แรกคือเพลงบรรเลงจากนักเปียโน
ความทรงจ�ำของหานต้งนึกย้อนไปถึงร้านอาหารแผงลอยในตรอกที่
รูมเมตเคยพาเขาไปกินก่อนหน้านี้ เสียงกระทบกันของหม้อชามทัพพี
ความรื่นรมย์ของการชนแก้วเบียร์ เสียงครื้นเครงของผู้คนที่พูดคุยกัน
เรื่องสัพเพเหระ เขารู้สึกว่านั่นต่างหากที่เป็นความจริง นั่นแหละคือชีวิต
โทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงสั่นครืดคราดอย่างเริงร่า หานต้ง
รับโทรศัพท์
เพื่อนๆ สมัยมหาวิทยาลัยส่งเสียงดังโหวกเหวกอยู่ในสาย "หานต้ง
พวกเราจะไปกินปิ้งย่าง!"
คุณแม่เจียงพาเจียงเหมยอิง่ ไปดูภาพยนตร์เรือ่ งใหม่ลา่ สุดทีเ่ พิง่ เข้าโรง
เจียงเหมยอิ่งท่าทางสงบนิ่งคล้ายกับไม่มีอารมณ์ร่วมเลยสักนิด
"ไม่สนุกเหรอ" คุณแม่เจียงถาม
เจียงเหมยอิ่งส่ายหน้า "สนุกค่ะ"
เธอชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ย "แม่คะ เราไปกันเถอะ"
ปักกิ่งเป็นเมืองที่ ไม่เคยหลับใหล แหงนหน้ามองฟ้าไม่เห็นดาว
แสงไฟส่องสว่างผืนฟ้ายามราตรี ทั่วทั้งเมืองต่างก็ใช้ชีวิตกันอย่างฟุ้งเฟ้อ
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
ร้านแผงลอยเริ่มเปิดขายตั้งแต่พลบค�่ำไปจนถึงฟ้าสาง แสงสียาม
ค�่ำคืนเพิ่งจะมาเยือน หานต้งก็นั่งลงข้างโต๊ะตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้น กลิ่นควัน
บริเวณร้านฉุนเป็นพิเศษ เทียบกับกลิ่นน�้ำหอมไฮคลาสของซานเว่ยฟาง
แล้วต่างกันราวฟ้ากับเหว
อันว่า 'ดื่มสุราสามจอก'* ไม้เสียบที่อยู่บนโต๊ะก็ถูกวางเรียงกันเป็น
* มาจากส�ำนวนเต็มว่า 'ดื่มสุราสามจอก ชิมอาหารห้ารส' หมายถึงมื้ออาหารด�ำเนินมาถึงตอนท้ายแล้ว
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สามชั้น
หานต้งโยนความกังวลและเรื่องคิดไม่ตกที่อยู่ ในใจทิ้งไว้ข้างหลัง
อาหารเลิศรสและความรื่นรมย์รวมกันเป็นหนึ่งเดียว นี่ต่างหากถึงจะเป็น
โลกแห่งอาหารเลิศรสที่เขาต้องการ
จู่ๆ รูมเมตคนหนึ่งก็ชี้ไปยังคนสองคนที่เดินข้างกันมาแล้วพูดว่า "เฮ้
อากาศร้อนอย่างนี้ท�ำไมสาวน้อยคนนั้นถึงยังใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
อยู่อีก ห่อซะมิดชิดเชียว"
อีกคนก็กล่าวอย่างสงสัย "ใส่หมวกแล้วก็เห็นไม่ชัด แต่เธอผอม
มากเลย เฮ้อ"
หานต้งมองไปยังทิศทางที่พวกเขาชี้นิ้วไป สาวน้อยคนนั้นผอมแห้ง
มากจริงๆ ข้างๆ มีผู้หญิงคนหนึ่งตามติดไม่ห่าง เขาขมวดคิ้ว รู้สึกว่า
มีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องตกใจ
เมื่ อหั น หน้ า ไปก็พบว่าหญิง สาวคนนั้น คุกเข่าอยู่ตรงมุมก�ำแพง
เสียงอาเจียนอันทรมานและน่าสงสารดังมาถึงตรงที่เขานั่ง ตามด้วยเสียง
ไอโขลกรุนแรง
หญิงวัยกลางคนที่เดินมาด้วยกันกล่าวอะไรบางอย่างเสียงเบาเพื่อ
ปลอบเธอ แล้วค่อยๆ ประคองแผ่นหลังของเธอ
"ขอโทษ แม่ ผิ ด เองที่ อ ยากพาลู ก กลั บ โรงพยาบาลทางลั ด ..."
คุณแม่เจียงพูดอย่างรูส้ กึ ผิด ในน�ำ้ เสียงเจือด้วยเสียงสะอืน้ ไห้อนั เจ็บปวดใจ
นี่ เ ป็ น ตรอกเล็ ก ๆ ที่ อ ยู ่ ข ้ า งโรงพยาบาล จากตรอกนี่ ไ ปจนถึ ง
โรงพยาบาลนั้นใกล้มาก แต่คุณแม่เจียงลืมไปว่าในตรอกมีร้านแผงลอย
เยอะมาก เจียงเหมยอิ่งแค่ได้กลิ่นพวกนี้ก็อาเจียนออกมาแล้ว
นานมากกว่าเจียงเหมยอิ่งจะค่อยยังชั่วขึ้น เธอส่ายหน้าแล้วพูด
อย่างอ่อนแรงว่า "ไม่เป็นไรหรอกค่ะ...แม่ หนูจะดีขึ้นเอง หนูจะต้องดีขึ้น"
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ร้านปิง้ ย่างบรรยากาศดีมาก ไม่เหมือนกับความหรูหราของซานเว่ยฟาง
เลยสักนิด
หานต้งจ้องมองเนื้อแกะย่างเสียบไม้ที่อยู่ในมือ ในใจลอบวางแผน
เขาเอ่ยกับรูมเมตสมัยมหาวิทยาลัยที่อยู่ข้างๆ ว่า "ฉันเพิ่งตัดสินใจได้"
"หือ?"
"ฉันจะเปลี่ยนแปลงซานเว่ยฟาง"
วันที่ห้าเดือนสิงหาคม ปี 2012 ทั่วทั้งโลกต่างให้ก�ำลังใจเฟลป์สที่
ประกาศถอนตัว
ณ โรงพยาบาลสหภาพขนาด 1,250 เตียง สามีภรรยาคู่หนึ่งก�ำลัง
จับมือของลูกสาวที่ร่างกายผอมแห้ง อิงแอบกันแล้วถอนหายใจ หวังว่า
จะพอช่วยบรรเทาความเจ็บจากรอยเข็มของสายน�ำ้ เกลือบนข้อมือของเธอ
ที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้บ้าง
ในตรอกถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยอาหารเลิศรส ในหมู่คนที่จ้อกแจ้ก
จอแจ มีเก้าอี้พลาสติกล้อมรอบโต๊ะพลาสติกสีขาว เจ้าของซานเว่ยฟางที่
รูปร่างสูงใหญ่และใบหน้าเย็นชานิง่ ขรึมจ้องมองเนือ้ ย่างเสียบไม้ทอี่ ยู่ในมือ
ขมวดคิ้วน้อยๆ เสียงพูดคุยของเพื่อนๆ ในหัวข้อกีฬาโอลิมปิกดังอยู่ข้างหู
คนที่หลงทางใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอย่างโดดเดี่ยวไร้การช่วยเหลือ แม้
ข้างกายจะมีญาติสนิทมิตรสหาย แต่มรสุมกลับพัดโหมในใจจากรอบด้าน
พัดโหมจนเริ่มผุกร่อนแตกร้าว
ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้พบกัน ไม่ได้โอบกอดกันและกัน เขาและเธอ
ต่างก็เป็นคนหนึ่งที่ ใช้ชีวิตอย่างราบเรียบ มีทั้งทุกข์และสุขท่ามกลาง
หมู่คนมากมาย
ใครจะรูว้ า่ หลังจากทีพ่ วกเขาได้พบกัน โชคชะตาจะเกิดการพลิกผันที่
ใหญ่โตขนาดนี้
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บทที่

1

ทัวร์ชิมร้านบะหมี่โหย่วเจียน

1
โทรศัพท์มอื ถือดัง 'ติง๊ ' ขึน้ มา เจียงเหมยอิง่ ยืน่ แขนออกมาจากผ้าห่ม
คล�ำหาโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนตู้ข้างหัวเตียง เธอหยิบมันมาแล้วลืมตา
ดูขณะสะลึมสะลือ แต่แล้วก็พลันตื่นเต็มตา
'คุณหานต้งที่เคารพ ฉันเอาทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นกองมาท�ำเป็นแป้ง
เอากิจการที่ประสบความส�ำเร็จ ความสุข และความยินดีมาเป็นเนยและ
น�้ำตาล เอาใจบริการที่ซื่อสัตย์ของเรามาอบเป็นเค้กวันเกิดที่แสนหวาน
สุขสันต์วันเกิดนะคะ! จากธนาคารแห่งประเทศจีน'
ความหงุดหงิดพลุง่ พล่านขึน้ มาในใจ เจียงเหมยอิง่ กลอกตา ปิดเสียง
โทรศัพท์แล้วโยนไปทีข่ า้ งหมอน อย่างทีค่ าด วันนีม้ ขี อ้ ความอวยพรวันเกิด
จากธนาคารต่างๆ และจากบริษัทหลักทรัพย์อีกประมาณเจ็ดแปดข้อความ
หานต้ง!
ชือ่ เชยๆ นีเ่ ป็นเหมือนวิญญาณทีต่ ามติดเจียงเหมยอิง่ มาตลอดสามปี
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คอยเตือนเธออยู่ตลอดเวลาว่าบนโลกนี้มีคนคนนี้อยู่
ช่วงเวลานอนอันแสนสุขถูกท�ำลายลง ท�ำให้เจียงเหมยอิง่ นอนไม่หลับ
เธอลุกขึ้นมาพร้อมกับหัวที่ยุ่งเป็นรังนก พ่นลมหายใจออกมาอย่างแรง
เฮือกหนึ่ง แล้วก็ลากสลิปเปอร์เข้าห้องน�้ำไป
เจียงเหมยอิ่งในกระจกมีรอยคล�้ำใต้ตาทั้งสองข้างเข้มชัด บ่งบอกว่า
เหตุ การณ์ เ มื่ อ คื น ท� ำให้ เ ธอหั ว เสี ย จนหลั บ ไม่ ล ง ใบหน้ า ของเธอเล็ ก
มีขนาดไม่ถึงฝ่ามือ คางแหลม ตาโต เจียงเหมยอิ่งเป็นคนหน้าตาดี ทว่า
ในตอนนี้ผมตรงสีน�้ำตาลสั้นเท่าติ่งหูนั่นดูยุ่งเหยิง
เจียงเหมยอิ่งในวันนี้หุ่นผอมบางมาก
เธอขยิบตาและยิ้มกว้างให้กับตัวเองในกระจก ดวงตาทั้งคู่พลันโค้ง
เป็นจันทร์เสี้ยวสองดวง เจียงเหมยอิ่งตบแก้มตัวเอง ค่อยๆ พรูลมหายใจ
กระตุ้นตัวเองให้ตื่น แล้วล้างหน้าแปรงฟัน
เจียงเหมยอิ่งผูกผมเป็นเปียเล็กๆ เปลี่ยนเป็นชุดออกก�ำลังกาย เธอ
มักจะออกไปวิ่งช่วงเช้าตรู่ประมาณครึ่งชั่วโมงในสวนสาธารณะเล็กๆ
รุ่งเช้าของเดือนมีนาคมอากาศบริสุทธิ์สดชื่นที่สุด ในอากาศยังมี
ไอเย็นเจืออยู่ ทว่าฤดู ใบไม้ผลิมาเยือนแล้ว พืชพรรณในสวนสาธารณะ
ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียวชอุ่ม เจียงเหมยอิ่งมองแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจ
เธอเปิด เพลงของ ONE OK ROCK วงดนตรี ร็ อ กแอนด์ โ รล
สัญชาติญี่ปุ่น นี่เป็นซิงเกิลที่เจียงเหมยอิ่งเจอมาเมื่อไม่นานนี้ และมัน
เหมาะกับการวิ่งที่สุด
"We'll fight fight till there's nothing left to say...ติ๊ง..."
เพลงด�ำเนินไปจนถึงท่อนพีค เลือดร้อนของเจียงเหมยอิ่งก�ำลัง
พลุง่ พล่าน ทว่าดนตรีทกี่ ำ� ลังเล่นในหูฟงั กลับถูกเสียงแจ้งเตือนข้อความดัง
ขัดจังหวะ
การวิ่งของเจียงเหมยอิ่งถูกท�ำให้เสียจังหวะ ลมหายใจสะดุด เธอ
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หยุดฝีเท้าลง ผ่อนลมหายใจยาว ก่อนจะเปิดโทรศัพท์ดู
'คุณหานต้งที่เคารพ วันนี้เป็นวันเกิดของคุณ เนื่องในโอกาสอันดีนี้
ธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีนขออวยพรให้ชวี ติ คุณประสบแต่ความสุข
สุขสันต์วันเกิดนะคะ'
แค่เห็นข้อความเจียงเหมยอิ่งก็โมโห ทีวันเกิดของเธอล่ะ ธนาคาร
ไม่เห็นจะส่งข้อความมา! แต่กลับมีข้อความอวยพรวันเกิดของคนที่ชื่อ
หานต้งส่งมาที่มือถือของเธอเต็มไปหมด!
คงเป็นเพราะว่าเธอใช้เบอร์เก่าของคนอื่นที่ไม่ใช้แล้วสินะ!
หลังจากสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบครัวของเจียงเหมยอิ่งก็ย้ายมา
ที่ปักกิ่ง และเธอก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสื่อสารมวลชนปักกิ่ง
เจียงเหมยอิ่งจ�ำได้ว่าวันนั้นเป็นเช้าก่อนวันสอบปลายภาคปีสาม
เธอมือลื่น ท�ำโทรศัพท์มือถือตกลงไปในท่อน�้ำโดยไม่ทันระวัง นอกจาก
เจียงเหมยอิง่ จะสอบตกวิชานัน้ แล้ว เธอยังเสียไปทัง้ ไอโฟนและซิมโทรศัพท์
อีกด้วย นั่นเป็นวันที่แย่สุดๆ ไปเลย
สุดท้ายเธอก็ ไปห้างเพื่อเลือกซื้อโทรศัพท์อย่างพิถีพิถัน แถมยัง
จ่ายเงินซื้อเบอร์สวยๆ ที่ตรงกับวันเกิดไอดอลของตัวเอง ช่างมีความสุข
เหลือเกิน
ผลคื อ วั น ที่ ส องหลั ง เปลี่ ย นซิ ม มื อ ถื อ เธอก็ รู ้ สึ ก เสี ย ใจซะแล้ ว
เจียงเหมยอิ่งต้องรับสายที่เอาแต่โทรมารบกวน แต่เพราะจ่ายค่าโทร
ล่วงหน้าไปแล้วห้าร้อยหยวน ท�ำให้ไม่สามารถท�ำการโอนย้ายได้ เธอ
จึงเปลี่ยนเบอร์ ไม่ได้ชั่วคราว! ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการที่ตัวเองยอมจ่ายเงิน
เพื่อซื้อเบอร์สวยๆ แถมยังเป็นเบอร์ซึ่งตรงกับวันเกิดไอดอลของตัวเอง
ที่หายากด้วย
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เธอคิดว่าตัวเองถูกหลอกแล้วล่ะ แต่ก็ท�ำอะไรไม่ได้ แถมยังตัดใจ
เปลี่ยนไม่ลงด้วย ท�ำได้แค่พยายามกดปฏิเสธสายที่น่าร�ำคาญเหล่านั้น
แล้วแบล็กลิสต์พวกเขาซะ
หลังจากนั้นเธอก็ใช้เบอร์นี้มาเป็นเวลาสามปีแล้ว
ปัจจุบันเจียงเหมยอิ่งย้ายกลับมาท�ำงานที่เมืองฝูเฉิง และเพราะเธอ
ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้จนชินแล้วก็เลยขี้เกียจจะเปลี่ยน
"..." เจียงเหมยอิ่งอ่านข้อความจบก็เก็บโทรศัพท์อย่างเงียบๆ แล้ว
เตะก้อนหินที่อยู่ข้างเท้า
เธอไม่วิ่งแล้ว! หงุดหงิด!
กลับถึงอพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วเจียงเหมยอิ่งก็อาบน�้ำ หยิบสลัด
ผักที่เหลือจากเมื่อคืนวานออกมาจากตู้เย็น บีบน�้ำมะนาวใส่นิดหน่อย
เป็นสลัดมังสวิรัติที่ไม่ ใส่แม้แต่น�้ำสลัด กินไปไม่กี่ค�ำ พอเจียงเหมยอิ่ง
ดูเวลาปุ๊บ ก็เริ่มแต่งตัวอย่างเร่งรีบ
ลงรองพื้น ตบแป้ง ทาอายแชโดว์ กรีดตาเป็นเส้นบางๆ นิดหน่อย
เจียงเหมยอิ่งมองกระจกอีกครั้ง ผู้หญิงใบหน้ารูปไข่ คางแหลม งดงาม
ละเมียดละไมก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า
เจียงเหมยอิ่งพอใจกับตัวเองที่เหมือนนางฟ้าในกระจก ราวกับ
เรื่องฉลองพระองค์ชุดใหม่ของพระราชา* ที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลก
ท�ำให้เธอมั่นใจขึ้นเป็นร้อยเท่าในทันที ความหงุดหงิดจากการถูกวันเกิด
หานต้งรบกวนก็มลายหายสิ้น
2
พอออกจากประตู เธอเปิดไดเร็กต์เมสเสจในเวยป๋อ เห็นข้อความที่
* ฉลองพระองค์ชุดใหม่ของพระราชา เป็นนิทานเรื่องสั้นที่เขียนโดยฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน ชาวเดนมาร์ก
ในที่นี้เปรียบถึงการหลอกตัวเอง
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'เชฟแคป' ส่งมา
'รา้ นของผมอยูใ่ ต้อพาร์ตเมนต์ฮยุ่ ตูทอี่ ยูต่ รงย่านธุรกิจเกาซิน ร้านบะหมี่
โหย่วเจียน คุณจะมาเยี่ยมชมสักหน่อยก็ได้'
วันเสาร์นี้เดิมทีเจียงเหมยอิ่งวางแผนไว้ว่าจะเขียนสูตรอาหารใหม่
อยู่ที่บ้าน แต่เพราะข้อความที่เชฟแคปส่งมาเมื่อคืนก่อน เธอจึงต้อง
เปลี่ยนแผน
เจียงเหมยอิง่ มีเวยป๋อระดับวีไอพีทมี่ แี ฟนคลับติดตามกว่าห้าแสนคน
ได้รบั การขนานนามว่าเป็น 'นกั ลดน�ำ้ หนักทีอ่ ยากกินของอร่อย' โพสต์เวยป๋อ
ของเธอที่ ปั ก หมุ ดไว้ เล่าถึง กระบวนการทางจิตตั้งแต่ตัวเองน�้ำหนัก
เจ็ดสิบกว่ากิโลกรัมแล้วลดเหลือสี่สิบกิโลกรัมภายในครึ่งปี ทุกสัปดาห์
ตามวันเวลาที่ก�ำหนด เธอจะโพสต์เมนูลดน�้ำหนักที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ
ประมาณสองรายการ ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นวงกว้าง
บรรดาเพื่อนร่วมงานของเธอเองก็รู้ว่าเธอเข้มงวดกับตัวเองแค่ไหน
หมั่นวิ่งจ๊อกกิ้งทุกวันตอนเช้า กินแค่เมนูลดน�้ำหนักที่ตัวเองท�ำ รักษา
รูปร่าง อีกทั้งยังสอนเพื่อนๆ ว่าควรควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
เพื่อนร่วมงานต่างก็ชอบสูตรอาหารของเธอมาก ขณะเดียวกันกระแส
ลดน�้ำหนักรักษาหุ่นในบริษัทก็ค่อยๆ ฮิตขึ้นมา ปาร์ตี้มื้อใหญ่หลังเลิกงาน
ของบริษัทก็ลดน้อยลง
คืนเมื่อวานซืนในขณะที่เธอก�ำลังศึกษาสูตรอาหารใหม่อย่างเต้าหู้
แซลมอนผสมผัก ก็ได้รับไดเร็กต์เมสเสจจากเชฟแคปคนนี้
'สวัสดีครับ คุณต�ำรวจตัวกลม ผมเป็นเชฟ อยากจะขอให้คุณช่วย
อะไรหน่อยได้ไหมครับ'
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เจียงเหมยอิ่งเพิ่งอ่านประโยคแรกจบ อีกฝ่ายก็ส่งข้อความใหม่มา
'ผมอยากจะท�ำเมนูอาหารลดน�้ำหนักเพื่อสุขภาพให้กับคนแถวๆ
ฟิตเนส ผมชอบสูตรอาหารของคุณมาก จะแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณ
สักหน่อยได้ไหมครับ'
แต่ ไ รมาคนที่ ส ่ ง ข้ อ ความหาเจี ย งเหมยอิ่ ง เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ
มีมากมายจนนับไม่ถ้วน เจียงเหมยอิ่งไม่เคยตอบกลับไป แต่กับคนนี้
ไม่เหมือนกัน
อาชีพการงานของเจียงเหมยอิง่ คือเป็นทีมงานโพสต์โปรดักชัน่ * ของ
บริษัทภาพยนตร์แห่งหนึ่ง หน้าที่หลักคือตัดต่องาน เพราะ 'เรื่องเล็กน้อย'
เธอก็เลยทะเลาะกับเชฟแคปคนนี้นิดหน่อย ดังนั้นพอเห็นว่าเชฟแคปหา
แอ็กเคาต์เวยป๋อของเธอที่ดังในอินเตอร์เน็ตแอ็กเคาต์น้ีเจอ เจียงเหมยอิ่ง
จึงรู้สึกแปลกใจมาก
คนจะเจอก็ย่อมต้องเจออยู่วันยังค�่ำ
เดิมทีจะไปพบเชฟแคปคนนี้ที่ร้านอยู่แล้ว เจียงเหมยอิ่งเกิดลังเลใจ
ขึ้นมา แล้วก็ตอบเขา
ต�ำรวจตัวกลม : สวัสดีค่ะ คุณอยากให้ฉันช่วยอะไรเหรอคะ
เชฟแคป : ผมคิดว่าผมสามารถอิงสูตรอาหารของคุณแล้วท�ำเมนู
ลดน�้ำหนักออกมาชุดนึง แล้วน�ำไปใช้ในร้านอาหารของผมได้หรือเปล่า
ผมจะให้ค่าตอบแทนกับคุณ
* โพสต์โปรดักชั่น คือกระบวนการผลิตหลังจากการถ่ายท�ำวิดีโอหรือภาพยนตร์ เช่น การล�ำดับภาพและเสียง
การตัดต่อ การแต่งภาพหรือเพิ่มเทคนิคพิเศษ
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เมนูอาหารของเจียงเหมยอิ่งโพสต์อยู่บนเวยป๋อ เดิมทีมันก็เป็นแค่
แหล่งข้อมูลสาธารณะที่แชร์ ให้กับทุกคนและไม่ได้ต้องการค่าตอบแทน
หลังจากมีกิจการด้านอาหารมากมายน�ำเมนูของเธอไปปรับ และท�ำเป็น
อาหารวางจ� ำ หน่ า ย นี่ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ เ จี ย งเหมยอิ่ ง เจอคนที่ จ ะมอบ
ค่าตอบแทนให้เธอ
ดูๆ ไป เชฟแคปคนนี้ก็ไม่เลวแฮะ
เจียงเหมยอิ่งรู้สึกผิดในใจอยู่บ้าง เธอติดหนี้เขาก้อนหนึ่ง แม้จะ
บอกว่าเขาไม่รู้ว่าต�ำรวจตัวกลมเป็นใคร แต่ก็ยังอยากจะซื้อสูตรอาหาร
จากเธอ ในเมื่อเธอติดค้างอีกฝ่าย อย่างนั้นก็จะท�ำให้เต็มที่ ช่วยเขา
สักหน่อยก็แล้วกัน
ต�ำรวจตัวกลม : ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรอกค่ะ ถ้ามีเวลาฉันจะไป
ที่ร้านคุณ หาแรงบันดาลใจสักหน่อย แล้วเขียนสูตรอาหารที่เหมาะกับ
ร้านของคุณให้คุณก็แล้วกัน
เชฟแคป : คุณรู้เหรอครับว่าร้านผมอยู่ที่ไหน
เจียงเหมยอิ่งชะงัก รีบตอบกลับไป
ต�ำรวจตัวกลม : งั้นร้านคุณอยู่ที่ไหนล่ะคะ
เกือบแบไต๋ไปแล้ว
อีกฝ่ายส่งที่อยู่มาให้และบอกว่า
'ถ้าไม่ต้องการค่าตอบแทน ผมก็ต้องเขียนชื่อคุณไว้บนเมนูนะครับ
เมนูอาหารเป็นของเชฟก็เหมือนกับที่บทความเป็นของนักเขียน มันมี
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ความทุ่มเทของเชฟอยู่ในนั้น ผมคงขโมยเอาไปใช้ตามใจไม่ได้'
ถ้อยค�ำและท่าทีจริงจังเหมือนกับในรายการไม่มผี ดิ เพีย้ น เดิมทีเขาก็
นิสัยเข้มงวดจริงจัง พิถีพิถัน และมีหลักการเป็นพิเศษแบบนี้อยู่แล้ว ทว่า
เธอกลับท�ำเรื่องผิดพลาด ท�ำให้เขาถูกคนอื่นเข้าใจผิด ก่อเรื่องวุ่นวาย
ไม่น้อยเลยทีเดียว
เจี ย งเหมยอิ่ ง คุ ย กั บ เชฟแคปสั ก พั ก เมื่ อ นั ด วั น กั น เสร็ จ แล้ ว จึ ง
ปิดอินเตอร์เน็ต
เรื่องเกี่ยวกับเชฟแคปคนนี้คงต้องพูดกันยาวเลยทีเดียว
ชือ่ จริงของเชฟแคปคือหานต้ง ไม่ผดิ ชือ่ แซ่เดียวกันกับเจ้าของคนเก่า
เบอร์โทรศัพท์มือถือของเธอ
ต้นเดือนก่อน ทีมงานรายการ 'ทัวร์ชิมทั่วจีน' โยนไฟล์วิดีโอมาให้
ชุดหนึ่ง และพูดกับเจียงเหมยอิ่งที่อยู่ในห้องสตูดิโอว่า "นี่เป็นไฟล์ต้นฉบับ
ของรายการสัปดาห์ถัดไป รีบท�ำให้เสร็จด่วน"
ทีมผูก้ ำ� กับยังมีขอ้ เรียกร้องอืน่ อีกว่า "ช่วงนีเ้ รตติง้ ผูช้ มลดลง พยายาม
ท�ำคอนเทนต์ที่สไตล์ต่างกันหน่อย ลุยเลย แย่งซีนให้ได้"
ข้ อ เรี ย กร้ อ งนี้ จ ะว่ า ยากก็ ไ ม่ ย าก แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส บายเลยสั ก นิ ด
เจียงเหมยอิ่งพอได้ยินก็หัวเสีย
ฟางเข่อเข่ออ่านข้อมูล พูดกับเจียงเหมยอิ่งเสียงเบา "ร้านนี้ฉันรู้จัก
เป็นร้านบะหมี่ร้านเล็กๆ ในเมืองฝูเฉิงเรา เป็นร้านที่ดังมากในเน็ต เถ้าแก่
หล่อมาก"
ปกติแล้วเจียงเหมยอิ่งชอบตัดต่อรายการอาหารที่สุด โดยเฉพาะ
รายการ 'ทัวร์ชิมทั่วจีน' รายการนี้
ส�ำหรับคนนอก รายการนี้เป็นรายการแนะน�ำอาหารเลิศรสเพียง
อย่างเดียว นานๆ ทีจะมีการแนะน�ำเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
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ผสมผสานกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม เรตติ้งไม่เลวทีเดียว
แต่ส�ำหรับเจียงเหมยอิ่งแล้ว นี่เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆ
เธอมีอาการของโรคเบื่ออาหารอยู่บ้าง แค่เห็นอาหารที่มันเลี่ยน
นิดหน่อยก็จะอาเจียนแล้ว ปกติเธอมักจะท�ำอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆ และ
รสอ่อนกินเอง การดูวิดีโอหรือดูรูปแม้จะไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น แต่
ในด้านจิตใจก็ยังคงมีความกดดัน
เจียงเหมยอิ่งไม่ค่อยพูดเท่าไรนัก ฟางเข่อเข่อเองก็ ไม่ได้กังวล
ยังคงถามเสียงจ้อกแจ้กต่อว่า "ไว้เราค่อยไปกินที่ร้านนั้นดูไหม"
"ไม่เอา" เจียงเหมยอิ่งปฏิเสธทันควัน
แน่นอนว่าไม่ได้เด็ดขาด! เห็นแก่การท�ำมาค้าขายของคนอื่นเขา
จะไปไม่ได้! ไม่อย่างนั้นถ้าคนอื่นเห็นเธออาเจียนเอาของอร่อยออกมาล่ะก็
จะต้องส่งผลต่อความอยากอาหารของลูกค้าคนอื่นแน่ๆ
เจียงเหมยอิ่งชะงัก กลัวว่าท่าทีของตนเองจะแข็งกระด้างเกินไป
จึงยกยิ้มแล้วบอกว่า "เธอก็รู้ว่าฉันชอบอยู่บ้าน ไม่ค่อยชอบออกไป
ข้างนอก"
เธอเห็นว่าที่อยู่ของร้านบะหมี่โหย่วเจียนอยู่ไกลจากอพาร์ตเมนต์
ของตน ห่างกันคนละมุมเมือง
ฟางเข่อเข่อท�ำปากพองลม พูดอย่างเข้าใจว่า "ใครใช้ให้บา้ นเธออยูไ่ กล
ขนาดนัน้ ล่ะ นี่ งัน้ ฉันไปเจอเถ้าแก่หานต้งคนนัน้ เองดีกว่า คงจะหล่อจริงๆ"
เจียงเหมยอิ่งสั่นสะท้านไปทั้งร่าง จ้องมองอีกฝ่ายอย่างตกตะลึง
"เป็นอะไรไป" ฟางเข่อเข่อถามอย่างสงสัย
"เธอบอกว่าเถ้าแก่คนนั้น...ชื่อหานต้ง?"
"อื้ม ถูกต้อง"
ในใจของเจียงเหมยอิ่งพลันรู้สึกสับสนปนเป
ถึงจะบอกว่าทั่วประเทศมีคนชื่อหานต้งตั้งมากมาย แต่พอนึกถึง
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งานทีต่ อ้ งตัดต่อ เจ้าของร้านบะหมีร่ า้ นนัน้ ชือ่ หานต้ง เธอจึงรูส้ กึ ไม่สบายใจ
ขึ้นมา
ความไม่สบายใจแบบนี้ กระทั่งตัดต่อรายการเสร็จแล้วมันก็ยังคงอยู่
3
มือเรียวยาวสะอาดสะอ้านจับด้ามกระทะไว้แน่น กระดกกระทะ
อย่างนิ่มนวลและช�ำนาญ ขณะที่เขาเทเหล้าปรุงอาหารลงไป ในกระทะ
ก็ มีไฟลุ ก โชนขึ้นมาราวกับร่า ยเวทมนตร์ ทว่าเปลวไฟก็พลันหายไป
ในระหว่างการเคลื่อนไหวของเขา
"ว้าว..."
ฟางเข่อเข่อและเจียงเหมยอิง่ มองหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตะลึงงัน
เปล่งเสียงอุทานออกมาพร้อมกันด้วยความตื่นเต้น
ราวกับงานศิลปะ งดงามและมีจิตวิญญาณ เจียงเหมยอิ่งไม่เคยรู้ว่า
แค่การผัดผัก ถึงกับเคลื่อนไหวได้สวยงามขนาดนี้
ฟางเข่อเข่อกลับไปยังทีน่ งั่ ของตัวเอง เร่งเจียงเหมยอิง่ "เร็ว เธอรีบตัด
เดี๋ยวฉันท�ำไฟนอล"
เห็นเธอตื่นเต้นขนาดนี้ เจียงเหมยอิ่งก็ไม่ชักช้า เริ่มเร่งท�ำงานอย่าง
เชื่อฟัง
ตัดต่อมาจนถึงส่วนครึ่งหลัง เจียงเหมยอิ่งก็คุ้นเคยกับบุคคลหลัก
ไม่กี่คนที่อยู่ในวิดีโอแล้ว
หานต้งที่เป็นทั้งเจ้าของร้านและเชฟ ว่ากันว่าเขาเป็นเชฟจากปักกิ่ง
เปิดร้านบะหมี่อยู่ที่ย่านธุรกิจเกาซิน นอกจากบะหมี่แล้ว ของกินอื่นๆ
ก็ครบครัน น�้ำพะโล้ของร้านเขาเคี่ยวโดยไม่ดับไฟมาตลอดสามปี ดึงดูด
นักชิมมากมายเข้ามาลิ้มรส
ลูกศิษย์ของหานต้งชื่อเจิ้งหลินเทียน เป็นเด็กหนุ่มที่ ไม่เอาไหน
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อายุยี่สิบต้นๆ แต่กลับไม่เรียนหนังสือ หนีมาเรียนทักษะการท�ำอาหารกับ
หานต้ง เรื่องฝีมือด้านการท�ำอาหารถือว่ามีพรสวรรค์มาก
ในร้านยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยในละแวกนี้มาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
และแคชเชียร์ ชื่อว่าหวงหรูหรู เป็นเด็กผู้หญิงที่เก่งและฉลาด
นักข่าวถามว่า "ร้านของคุณท�ำไมบรรยากาศดีขนาดนี้"
หวงหรูหรูที่อยู่ในวิดีโอใช้รอยยิ้มร่าเริงสดใสมองกล้อง มองนักข่าว
และพูดว่า "เพราะว่าเราคือครอบครัวยังไงล่ะคะ!"
เจียงเหมยอิ่งเปิดฉากนี้ดูวนอยู่สี่ห้ารอบ ขมวดคิ้วอยู่นาน ก่อนจะ
ถามฟางเข่อเข่อว่า "เธอว่ารายการของสัปดาห์นี้ เราจะท�ำ...ให้ไม่ซีเรียส
จริงจังขนาดนั้นได้ไหม"
รายการทัวร์ชิมทั่วจีนของสัปดาห์ที่แล้วใช้บรรยากาศที่เคร่งเครียด
เหมือนกับสารคดีวิชาการ แนะน�ำอาหารและเกร็ดความรู้เรื่องวัฒนธรรม
อย่างจริงจัง ดึงดูดผู้ชมที่เป็นนักชิมได้จ�ำนวนหนึ่ง
แต่ในสัปดาห์นี้ตัวหลักทั้งสามล้วนเป็นคนหนุ่มสาว วัยรุ่นหน้าตาดี
ผูช้ ายทัง้ หล่อทัง้ สมาร์ต ส่วนผูห้ ญิงก็ทงั้ สวยทัง้ น่ารัก ดูอย่างไรก็ไม่เหมาะกับ
บรรยากาศแบบวิชาการจนเกินไป
ฟางเข่อเข่อขยับเข้าจ้องมองคนที่ยุ่งอยู่กับการเปิดร้านในวิดีโออยู่
นานสองนานแล้วจึงเอ่ย "ไม่งั้นเราก็ตัดต่อตามใจตัวเองไปก่อน ให้ผู้ก�ำกับ
ดูว่าใช้แนวตลกเสียดสีได้หรือเปล่า"
เจียงเหมยอิ่งครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้า และเริ่มลงมือตัดต่อ
เธอเอาค�ำพูดของหวงหรูหรูวางไว้ต้นรายการ ปักธงเอาไว้ จากนั้นก็
เริ่มตัดต่อเรียบเรียงเนื้อหาข้างหลัง ใช้การน�ำเสนอว่าจริงๆ แล้วพนักงาน
สามคนในร้านนีไ้ ม่ได้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน แต่กลับมีความขัดแย้งกัน
เยอะมาก ตรงกลางก็แทรกค�ำพูดของหวงหรูหรูทวี่ า่ 'เพราะว่าเราคือครอบครัว
ยังไงล่ะคะ~' มาตบหน้าไม่หยุด
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วิดีโอที่น�ำเสนอความขัดแย้งไม่ลงรอยกันในไฟล์ต้นฉบับนั้นมีเยอะ
และหาได้ง่ายมาก ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่หานต้งจัดมาให้ทั้งนั้น
หานต้งเป็นคนที่เข้มงวดเป็นพิเศษ อย่างเช่นตอนเริ่มวิดีโอ เขาก็
ต�ำหนิผมของเจิ้งหลินเทียน
"บอกไปแล้วไม่ ใช่เหรอว่าห้ามย้อมผม นายก็ไปย้อมมาอีกแล้ว"
เขาขมวดคิ้วอันน่ามอง ดูเคร่งเครียดและไม่พอใจ แววตาเต็มไปด้วย
ความไม่เห็นด้วย
เจิ้งหลินเทียนบ่นอุบ "ผมไปตัดผมที่ร้าน ก็ถูกพวกเขาจับย้อมจน..."
น�้ำเสียงของหานต้งไม่ค่อยดีนัก "ฉันบอกไปตั้งกี่รอบแล้วว่าเป็น
พ่อครัวจะต้องรักษาสุขอนามัยของตัวเอง ห้ามไว้ผมยาว ห้ามย้อมผม
นายดูผมนายซิ นี่เรียกว่าตัดแล้วงั้นเหรอ จะถึงติ่งหูอยู่แล้ว"
เจิ้งหลินเทียนได้ยินก็รีบวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน "อาจารย์! อย่าโกนหัวผม
นะครับ! ผมไม่อยากหัวเกรียน! หัวผมไม่ได้ทรงสวยเหมือนของอาจารย์
สักหน่อย!"
หานต้งตะคอก "หยุดนะ!"
เจิ้งหลินเทียนมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันที เงาร่างหยุดอยู่ตรงประตู
เขาเบะปากและหันไปมองอีกฝ่ายอย่างน้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจ พูดตะกุกตะกักเสียงเบา
"อะ...อาจารย์..."
"ตอนบ่ายฉันจะพานายไปตัดผม"
"อ๊าก!" เจิ้งหลินเทียนกุมศีรษะไว้ นั่งลงโอดครวญ
ยกตัวอย่างอีกเช่นว่าตอนเจิ้งหลินเทียนนวดแป้ง เขาก็เอามือไป
จับหมวกโดยไม่ทันระวัง พอหานต้งเห็นเข้าก็ตีมือเขา อีกทั้งก�ำชับว่า
ต้องใส่ผ้าปิดปากให้ดี ตอนนวดแป้งห้ามมือบอนไปแตะของสกปรก
เจิง้ หลินเทียนน้อยใจมาก คิดว่าเสือ้ ผ้าของตนเองไม่ได้สกปรกสักหน่อย
แต่หานต้งก็ยังอบรมเขาไปยกหนึ่ง
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ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบ หานต้งล้วนอบรมสั่งสอนเจิ้งหลินเทียนตลอด
แม้จะบอกว่าท�ำเพื่อสุขอนามัยของอาหารหรือเพื่อรสสัมผัสของอาหาร
แต่ดูแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะท�ำให้คนรู้สึกว่าท�ำเกินกว่าเหตุไปบ้าง
เนือ้ หาพวกนีถ้ า้ จะตัดต่อเข้าไป อาจจะไม่เป็นผลดีตอ่ พวกเขาเท่าไรนัก
แต่พอคิดถึงความต้องการของทีมผูก้ ำ� กับแล้ว...คอนเทนต์และสไตล์ทตี่ า่ งกัน
แย่งซีนให้ได้ เจียงเหมยอิ่งกัดฟันแล้วตัดต่อมันเข้าไป
เดิมทีใบหน้าด้านข้างก็พสิ จู น์ให้เห็นถึงความจริงจังและความรับผิดชอบ
ของหานต้งที่มีต่อลูกค้าแล้ว ก็แค่ให้ดูเข้มงวดมากขึ้นอีกสักหน่อย ที่เธอ
ตัดต่อเข้าไปก็คงไม่เลวมั้ง
ฟางเข่อเข่อได้รับวิดีโอตัวอย่างที่เธอตัดต่อ ดูไปรอบหนึ่งก็ขมวดคิ้ว
แล้วพูดว่า "หานต้งเข้มงวดจริงๆ เลย"
เจียงเหมยอิ่งกุมศีรษะ เอ่ยเสียงเบา "จะเพิ่มเรตติ้งได้หรือเปล่า"
แววตาน่ากลัวของฟางเข่อเข่อมองมาทีเ่ ธอ "เถ้าแก่สดุ หล่อทีเ่ ข้มงวด
แบบนี้ ด่าคนด้วยเสียงน่าฟังขนาดนี้"
"?"
"เธอคิดว่าจะเพิ่มเรตติ้งไม่ได้เหรอ"
"..."
เจียงเหมยอิง่ รายงานความคืบหน้าของทีมโพสต์โปรดักชัน่ ของพวกเธอ
ให้ทีมผู้ก�ำกับทราบ ถามว่าสามารถใช้ท็อปปิก 'เถ้าแก่ที่เข้มงวดจนถึงขั้น
จู้จี้จุกจิก' มาท�ำเป็นไฮไลต์ของสัปดาห์นี้ได้หรือไม่
บรรดาหัวหน้าดูวดิ โี อแล้ว เพือ่ เพิม่ เรตติง้ นัน้ ไม่มปี ญั หาอะไร แต่วา่ ...
"เราถามความยินยอมจากเจ้าตัวก่อนเถอะ ไม่งนั้ ถ้าเขาเอาเรือ่ งขึน้ มา
คงไม่ดีแน่"
ดังนัน้ ผูช้ ว่ ยผูก้ ำ� กับจึงเริม่ ถามความเห็นของผูก้ ำ� กับต่อหน้าเจียงเหมยอิง่
ผลที่ได้รับกลับมากลับกลายเป็นว่า "ตามใจพวกเขาก็แล้วกัน"
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ใบหน้าผู้ช่วยผู้ก�ำกับเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วน "ดูเหมือนว่า
ที่ร้านของพวกเขาจะยุ่งมาก ก็เลยบอกว่าตามใจพวกเรา ไม่เป็นไร"
เจียงเหมยอิ่งก�ำลังจะพูด "งั้น..."
"งัน้ ก็ทำ� ตามกระบวนการของเธอตอนนีเ้ ถอะ" ผูก้ ำ� กับท�ำการตัดสินใจ
พูดแบบนี้แล้ว เจียงเหมยอิ่งก็เดินกลับห้องสตูดิโอไปกับฟางเข่อเข่อ
อย่างอารมณ์ดี ก้มหน้าก้มตาท�ำงานต่อไป
ไม่นานเทป 'ทวั ร์ชมิ ร้านบะหมีโ่ หย่วเจียน' ของรายการ 'ทวั ร์ชมิ ทัว่ จีน'
ก็ออนแอร์อย่างเป็นทางการ
หลังจากออนแอร์ เรตติง้ ของรายการก็พงุ่ พรวดอย่างทีค่ ดิ ไว้ ทีมผูก้ ำ� กับ
หัวเราะชอบอกชอบใจ ทว่าหลังจากนั้นไม่เกินสองวัน ทั้งทีมท�ำรายการ
รวมไปถึงทั้งบริษัทต่างก็ยิ้มไม่ออก
รายการสัปดาห์นี้ท�ำให้เกิดประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ความเห็น
แตกออกเป็นสองเสียง และศูนย์กลางของการโต้เถียงอันรุนแรงนี้ก็คือ
หานต้ง
มีคนบอกว่าหานต้งเป็นคนมีสปิริตในการท�ำงานและพิถีพิถัน จึงไป
กินอาหารที่ร้านบะหมี่ของเขาได้อย่างสบายใจ
แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ต�ำหนิหานต้งว่าท�ำเกินกว่าเหตุ จู้จ้ีจุกจิก
ปฏิบัติกับลูกศิษย์อย่างจอมเผด็จการและกดขี่ข่มเหงพนักงาน
ถึงขั้นมีคนไปค้นหาเวยป๋อของหานต้งและโพสต์ด่าเขา
อืม โชคร้ายที่เวยป๋อนั่นก็คือเชฟแคปนั่นเอง
เจียงเหมยอิ่งและฟางเข่อเข่อในฐานะคนตัดต่อและท�ำไฟนอลจึง
ถูกกดดันอย่างหนัก เนื้อหาต้นฉบับยาวมาก ข้อบกพร่องในนิสัยของ
หานต้งที่ถูกเปิดเผยออกไปไม่ใช่การปล่อยหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็น
สิ่งที่ทีมงานเบื้องหลังทั้งสองคนจงใจท�ำ หานต้งก็เหมือนกับพวกเผด็จการ
ไม่ใช่หรือไงกัน
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ทีมผู้ก�ำกับทั้งยินดีทั้งกังวล ด้านหนึ่งคิดว่าการที่รายการดังขึ้นมา
เป็นเรือ่ งดี อีกด้านหนึง่ ก็กลัวว่าจะเป็นการสร้างความวุน่ วายให้กบั ทางหานต้ง
เพราะพวกเขาได้ยนิ มาว่าเบือ้ งหลังครอบครัวของหานต้งไม่ธรรมดา ดังนัน้
จะไปตอแยด้วยไม่ได้
4
วันหนึ่งขณะที่เจียงเหมยอิ่งก�ำลังกินสลัดที่ตัวเองท�ำเป็นมื้อกลางวัน
แขกไม่ได้รับเชิญท่านหนึ่งก็มาเยือนถึงประตู
เด็กหนุ่มสวมเสื้อแจ็กเก็ตและสวมหมวกกันน็อก หิ้วกล่องส่งอาหาร
ใบหนึ่งเข้ามาในบริษัทอย่างเหนื่อยหอบ เพียงเอ่ยถามก็หาโรงอาหารเจอ
ผู้ก�ำกับก�ำลังกินสามชั้นตุ๋นน�้ำแดง พอเห็นคนมา เนื้อหมูที่อยู่
ในตะเกียบก็หล่นลงไปในชาม เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มตาหยี "อ้าว พ่อหนุ่ม
มาได้ยังไงเนี่ย"
เจียงเหมยอิ่งมุงดูอยู่ด้านข้าง รู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้คุ้นตามาก แต่
ใบหน้าเขามีหมวกกันน็อกบังไว้จึงมองเห็นไม่ชัด
"ผูก้ ำ� กับ พวกคุณท�ำให้อาจารย์ผมเจอหายนะแล้ว!" รอยยิม้ อันอ่อนโยน
บนใบหน้าผูก้ ำ� กับยังไม่ทนั จางหายก็ได้ยนิ เด็กหนุม่ คนนัน้ โอดครวญออกมา
ทันใด เสียงดังไปทั่วทั้งโรงอาหาร
รอยยิม้ บนใบหน้าผูก้ ำ� กับแข็งค้างไป เขายกมุมปากด้วยความอับอาย
มองดูเพือ่ นร่วมงานทีม่ งุ อยูร่ อบๆ สุดท้ายสายตาก็ตกไปอยูท่ เี่ จียงเหมยอิง่
เจียงเหมยอิ่งรู้สึกหนาวไปถึงกระดูก และมีลางสังหรณ์แปลกๆ
"อ่ะแฮ่ม พ่อหนุ่ม คุณรอเดี๋ยวนะ เราเปลี่ยนที่คุยกันดีกว่า" ผู้ก�ำกับ
พูดก่อนจะส่งจานอาหารให้กับเพื่อนร่วมงานที่กินข้าวด้วยกัน ให้เขาช่วย
จัดการ จากนั้นก็พาชายหนุ่มคนนั้นออกจากโรงอาหารไป
ตอนเดินผ่านเจียงเหมยอิ่ง เขากดเสียงต�่ำแล้วพูดว่า "อ่ะแฮ่ม
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เสี่ยวเจียง เธอมากับฉัน"
เจียงเหมยอิ่งเบิกตาโพลงอย่างไม่อยากจะเชื่อ "ฉัน?"
ฟางเข่อเข่ออยู่ด้านข้างมองผู้ก�ำกับ มองเจียงเหมยอิ่ง แล้วก็มอง
เด็กหนุม่ ทีด่ เู หมือนจะมาส่งอาหารคนนัน้ สุดท้ายก็เบิกตากว้าง เผลออุทาน
ออกมาด้วยความตกใจ
ผู ้ ก� ำ กั บ สั ง เกตเห็ น เธอ ขณะก� ำ ลั ง จะพู ด ฟางเข่ อ เข่ อ ก็ รี บ ยก
จานอาหารแล้วกระซิบว่า "กินเสร็จแล้ว ฉันจะรีบไปท�ำเอฟเฟ็กต์ เหมยอิ่ง
ฉันไปนะ"
จากนั้ น ก็ ผ ละไปจากสถานการณ์ อั น ไม่ เ ป็ นมงคลนี้ ทั น ที ทิ้ ง ให้
เจียงเหมยอิ่งมองดูเธอโบกมือลาอย่างโดดเดี่ยวเคว้งคว้าง
ผู้ก�ำกับเหลือบตามองเจียงเหมยอิ่ง "เธอกินเสร็จหรือยัง"
เจียงเหมยอิ่งไหนเลยจะกินลงอีก ปกติก็ไม่ค่อยอยากอาหารอยู่แล้ว
เธอปิดฝากล่องทัปเปอร์แวร์แล้วเก็บกลับเข้าไปในถุง เธอยืนขึ้นและ
เอ่ยเสียงเบาว่า "เสร็จแล้วค่ะ"
เธอหลุบตาลง พูดเสียงอุบอิบ และไม่มองเด็กหนุ่มส่งอาหารคนนั้น
เพียงก้มหน้าก้มตาคางชิดอก เมื่อมีคนนอกที่ไม่คุ้นเคยกัน เธอก็มักจะ
เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหน ท�ำให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของเธอน้อยที่สุด
ผู้ก�ำกับพาทั้งสองคนเข้าไปในห้องท�ำงานของตนเอง เชิญเด็กหนุ่ม
ส่งอาหารคนนั้นให้นั่งลง
เด็กหนุ่มคนนั้นยังไม่ยอมนั่ง ดูท่าทางรีบร้อน "ไม่ดีกว่าครับผู้ก�ำกับ
ผมยังต้องไปส่งอาหารอีก อาจารย์รอผมอยู่ ตอนนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วน
ยุ่งมากเลย"
"..."
เจียงเหมยอิ่งได้ยินเสียงก็รู้สึกคุ้นๆ พอกวาดตามอง ในที่สุดก็เข้าใจ
แล้วว่าท�ำไมเมื่อกี้สีหน้าของฟางเข่อเข่อถึงได้แปลกไป
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นี่ก็คือศิษ ย์ของเถ้าแก่หานต้งของร้านบะหมี่ โหย่วเจียนร้านนั้น
เจิ้งหลินเทียนนั่นเอง
นายตัวป่วนคนนัน้ เป็นเด็กหนุม่ ไม่เอาถ่านทีอ่ ยูใ่ นรายการทีเ่ จียงเหมยอิง่
ตัดต่อ เขามักจะถูกอาจารย์ของตนอบรมสัง่ สอนบ่อยๆ ทว่าตอนนีต้ วั เป็นๆ
ปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว และดูเหมือนว่าจะมาร้องทุกข์อีกด้วย
ความรู้สึกนี้แปลกประหลาดมาก
เจียงเหมยอิ่งมีลางสังหรณ์ว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่
ผู้ก�ำกับกระแอมเบาๆ แล้วถามอย่างเก้อกระดาก "นั่น...เสี่ยวเจิ้ง
ใช่ไหม เสี่ยวเจิ้ง คุณมีธุระอะไรเหรอ"
"ผู้ก�ำกับ รายการของพวกคุณท�ำเราเกือบตาย" เจิ้งหลินเทียนกล่าว
อย่างทุกข์ใจ "หลังจากรายการนั่นออนแอร์ ไป เราค้าขายดีขึ้นมาก แต่ว่า
ลูกค้าพวกนัน้ ทุกครัง้ หลังกินเสร็จก็มกั จะโต้เถียงกับอาจารย์ของผม บอกให้
เขาใจเย็นลงบ้าง อย่ารังแกผมอะไรท�ำนองนัน้ ไม่รวู้ า่ ใครปล่อยเบอร์มอื ถือ
และเวยป๋อของอาจารย์ออกไป คนมาต�ำหนิในเวยป๋อก็แล้วไป ยังปิดทิ้งได้
แต่โทรมากวนเขาสายแล้วสายเล่า ไม่หยุดกันสักที"
เจิ้งหลินเทียนคับอกคับใจมากจริงๆ ใบหน้าพลันแดงก�่ำ ดูเหมือนว่า
เพราะอาจารย์ท่ีรักยิ่งได้รับความเดือดร้อนจากการถูกก่อกวน ขอบตาจึง
แดงเรื่อขึ้นมา
"ผมได้ดรู ายการของสัปดาห์นนั้ มาแล้วนิดนึง ท�ำไมพวกคุณถึงตัดต่อ
แบบนี้ ดูๆ แล้วก็สนุก แต่อาจารย์ของผมไม่ได้มีนิสัยโอเวอร์ขนาดนั้น
สักหน่อย เขามีความรับผิดชอบมาก และก็อดทนกับผมมาก ไม่ได้ใจร้าย
เหมือนอย่างที่เห็นในรายการขนาดนั้นสักหน่อย" เจิ้งหลินเทียนพูดอย่าง
ไม่เห็นด้วย "เรื่องนี้พวกคุณต้องเคลียร์ปัญหาให้ผมนะ"
ในฐานะผู้ก�ำกับและเคยคลุกคลีกับหานต้งด้วยตัวเอง เขาย่อมรู้ดีว่า
หานต้งแค่มีนิสัยค่อนข้างเข้มงวดจริงจัง และก็ค่อนข้างพูดน้อยเย็นชา
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เท่านั้นเอง ไม่ได้เป็นพวกเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์ขนาดนั้นอย่างที่ได้ตัดต่อไป
เจียงเหมยอิง่ ยืนก้มหน้าอยูด่ า้ นข้าง ตัวแข็งทือ่ เหมือนเสา ไม่พดู ไม่จา
และก็ไม่นั่ง สักพักทุกคนก็ท�ำเหมือนเธอไม่มีตัวตนอยู่
ผู้ก�ำกับเหลือบตามองเธอครู่หนึ่ง ถอนหายใจพลางกล่าว "เสี่ยวเจิ้ง
เรื่องนี้น่ะเป็นเพราะพวกเราคิดไม่รอบคอบเอง ตอนนั้นเราคิดแค่ว่า
อยากได้เรตติ้ง ถึงจะถามความเห็นจากเถ้าแก่หานแล้ว และเถ้าแก่หาน
ก็ให้เราท�ำรายการได้ตามสบาย แต่เราก็ท�ำการล่วงล�้ำไป เรื่องนี้เราผิดเอง
ต้องขอโทษจริงๆ นะ"
คนมุทะลุอย่างเจิ้งหลินเทียนไม่ค่อยได้สัมผัสกับคนระดับหัวหน้าที่
ใช้ค�ำพูดค�ำจาอย่างเป็นทางการเท่าไรนัก พอได้ยินก็นิ่งอึ้งไป ทันใดนั้น
ก็เกาหน้าด้วยความเกรงอกเกรงใจ "นี่...จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของ
พวกคุณทั้งหมดหรอก..."
"เอาอย่างนี้ เราจะแถลงการณ์บนเวยป๋อของรายการ แล้วก็จะให้
ค�ำอธิบายผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย" ผู้ก�ำกับบอกวิธี จากนั้นก็แนะน�ำ
เจียงเหมยอิ่งให้เจิ้งหลินเทียนรู้จัก "อ้อใช่ นี่คือคนตัดต่อรายการของเรา
แซ่เจียง"
"อ้อ สวัสดีครับ" เจิ้งหลินเทียนรีบพยักหน้า ถอดหมวกกันน็อกของ
ตัวเองออกแล้วทักทาย
เจียงเหมยอิ่งมองเจิ้งหลินเทียน เปล่งเสียงตอบรับจากล�ำคอแล้ว
พยักหน้า
เขาไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จปฏิ กิ ริ ย าตอบรั บ อั น เย็ น ชาของเจี ย งเหมยอิ่ ง นั ก
แล้วมองผู้ก�ำกับ "ดังนั้นรายการนี้เธอเป็นคนตัดต่อ?"
เจียงเหมยอิง่ เป็นคนไม่เข้าสังคม แต่กพ็ อจะมองแววตาของคนอืน่ เป็น
เธอมองตาผู้ก�ำกับแล้วเอ่ยกับเจิ้งหลินเทียนว่า "รายการนี้ฉันตัดต่อ
เองค่ะ ต้องขอโทษด้วย เพราะความสะเพร่าของฉันเลยสร้างความวุ่นวาย
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ให้กับพวกคุณ"
เสียงของเจียงเหมยอิ่งเบามาก แต่ก็พูดชัดถ้อยชัดค�ำ เจิ้งหลินเทียน
ตั้งใจฟังก็เข้าใจ
เขารูส้ กึ ผิดนิดหน่อย "ไม่ตอ้ งหรอกครับ คุณเจียง ผมก็แค่มาฟีดแบ็ก
สถานการณ์ อันที่จริงส�ำหรับเราแล้วไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้น ไม่จ�ำเป็นต้อง
ขอโทษเลย"
เจียงเหมยอิ่งไม่กล่าวค�ำใดออกมา
ผูก้ ำ� กับพูดอีกไม่กปี่ ระโยคก็พาตัวเจิง้ หลินเทียนออกมาจากห้องท�ำงาน
โดยมีเจียงเหมยอิ่งตามหลัง
"เสี่ยวเจิ้ง กลับไปทักทายอาจารย์ของคุณแทนผมด้วยนะ" น�้ำเสียง
ของผู้ก�ำกับสุภาพอ่อนโยนมาก
เจียงเหมยอิง่ ไม่เข้าใจว่าท�ำไมเขาต้องเกรงใจเจ้าของร้านบะหมีเ่ ล็กๆ
ธรรมดาๆ ขนาดนั้น
"ได้เลยๆ อ้อ ผู้ก�ำกับ ในกล่องยังมีบะหมี่เนื้ออีกสองชาม อาจารย์
ลงมือท�ำเองเลยนะครับ ให้พวกคุณก็แล้วกัน พอดีว่ามาส่งดีลิเวอรี่แล้ว
เขายกเลิกไปสองรายการ" เจิ้งหลินเทียนบอกก่อนจะหยิบบะหมี่เนื้อ
สองชามออกมาจากกล่องส่งอาหารที่อยู่ตรงมุมผนัง
พอเจียงเหมยอิง่ เห็นการกระท�ำของเขาก็รบี หันหลัง ผ่อนลมหายใจยาว
ผู้ก�ำกับรับบะหมี่มาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย "เกรงใจจริงๆ
ขอบคุณนะครับ ขอบคุณ"
พอส่งเจิ้งหลินเทียนกลับ ผู้ก�ำกับก็หันกลับมามองเจียงเหมยอิ่ง
เอ่ยอย่างสงสัย "หันหลังให้ฉันท�ำไม"
เจียงเหมยอิง่ กระแอม เมือ่ ไม่มคี นแปลกหน้าอยู่ในห้อง เสียงของเธอ
จึงชัดเจนขึ้นมาก "ผู้ก�ำกับ ฉันท�ำผิดไปเหรอคะ"
"เฮ้อ แน่นอนว่าเธอท�ำผิด และแน่นอนว่าพวกเราก็ผิดด้วยกัน"
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เขากล่าวขณะวางบะหมี่ลงด้านข้าง นั่งบนเก้าอี้ของตนเองอย่างอ่อนแรง
และทอดถอนใจ "ไม่ทันระวังก็ไปล่วงเกินคนใหญ่คนโตเข้าให้แล้ว ถ้าเขา
ไม่ยกโทษให้ พวกเราจะท�ำยังไงกันดีล่ะ"
เจียงเหมยอิง่ ไม่รวู้ า่ ท�ำไมหัวหน้าถึงได้กงั วลขนาดนี้ แต่ดจู ากท่าทาง
ของเขาแล้ว หานต้งคนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ควรไปตอแยแน่ๆ
โชคดีทตี่ อนเธอมาอยูป่ กั กิง่ ก็ได้รว่ มงานกับผูก้ ำ� กับท่านนี้ เลยค่อนข้าง
คุ้นเคยกับความคิดความอ่านของเขา จึงกล่าวว่า "ผู้ก�ำกับหลิวคะ ถ้างั้น
ให้ฉันไปขอโทษหานต้งต่อหน้าที่ร้านบะหมี่โหย่วเจียนดีไหมคะ ถึงยังไง
ฉันก็เป็นคนตัดต่อ ฉันผิดเอง"
มีลูกน้องยอมรับผิดชอบนั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องดี แต่ผู้ก�ำกับไม่ใช่
คนแล้งน�้ำใจ จึงพยักหน้า "ดีๆๆ ฉันจะให้ฝ่ายการเงินเพิ่มโบนัสให้เธอ!"
"..." เจียงเหมยอิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วถามขึ้นมา "เพิ่มเท่าไหร่คะ"
"..."
เจียงเหมยอิ่งพูดอีกว่า "เอาอย่างนี้ ผู้ก�ำกับ บ้านฉันกับร้านบะหมี่
โหย่วเจียนอยู่ห่างกันคนละมุมเมือง ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงท�ำงานนอกสถานที่
ได้ไหมคะ"
"นี่มันเป็นการท�ำงานนอกสถานที่ที่ไหนกันเล่า!" ผู้ก�ำกับหลิวตะคอก
พลางตบโต๊ะ
ท้ายทีส่ ดุ เจียงเหมยอิง่ ก็ออกไปอย่างพึงพอใจ ผูก้ ำ� กับหลิวตะโกนเรียกเธอ
ให้หยุด แล้วชี้ไปที่บะหมี่บนโต๊ะ "เมื่อกี้เธอยังกินข้าวเที่ยงไม่เสร็จสินะ
เห็นวันๆ เธอเอาแต่กินอาหารลดน�้ำหนักอะไรนั่น ผอมขนาดนี้ไม่ต้อง
ลดน�้ำหนักแล้ว นี่ เมนูซิกเนเจอร์ของร้านบะหมี่โหย่วเจียน บะหมี่เนื้อติด
เหรียญทอง หยิบไปกินสักชามสิ"
เมื่อกี้เจียงเหมยอิ่งพยายามห้ามตัวเองไม่ ให้มองไปที่บะหมี่เนื้อ
มาโดยตลอด ไม่คิดว่าจะได้รับความห่วงใยจากผู้ก�ำกับ ในใจพลันรู้สึก
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สับสนปนเป
เธออยากปฏิเสธ แต่ก็ไม่รจู้ ะปฏิเสธอย่างไร ลังเลอยูน่ าน สุดท้ายแล้ว
ก็หยิบบะหมีก่ ลับไปทีห่ อ้ งสตูดโิ อ เชิดหน้าตลอดเวลา พยายามไม่ให้ตวั เอง
มองอาหารในมือ
การกระท�ำนีท้ ำ� ให้เพือ่ นร่วมงานทีเ่ ดินสวนกันระหว่างทางต่างก็สงสัย
ถามเจียงเหมยอิ่งว่านอนคอตกหมอนหรือเปล่า
พอกลับถึงห้องสตูดิโอ ฟางเข่อเข่อก็เข้ามาต้อนรับและถามด้วย
ความเป็นห่วง "เป็นอะไรไป ผู้ก�ำกับต�ำหนิเธอเหรอ เด็กนั่นเกี่ยวอะไร
กับเธอด้วย ท�ำไมต้องเรียกเธอเข้าไป"
เจียงเหมยอิ่งโยนบะหมี่ทิ้งไปด้านข้าง จ้องอีกฝ่ายอย่างโมโห "เธอ
ยังจะมาพูดอีก! เธอนี่ไร้มนุษยธรรมจริงๆ ผูก้ ำ� กับหลิวก็จะเรียกเธอ แต่เธอ
ดันหนีไปซะก่อน เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันยืนฟังค�ำด่าอยู่ตรงนั้นคนเดียว
อับอายแค่ไหน!"
"เอ่อ...โดนด่าจริงๆ ด้วยสินะ เพราะอะไรเหรอ" ฟางเข่อเข่อสงสัย
เจียงเหมยอิ่งน�ำค�ำพูดของเจิ้งหลินเทียนมาพูดอีกรอบ ฟางเข่อเข่อ
ปากอ้าตาค้าง "โห ก็แค่รายการวาไรตี้ไม่ใช่หรือไง ถึงกับมีคนมาระบาย
ความโกรธเพื่อผดุงธรรมเยอะแยะขนาดนี้เชียว ฉันยังนึกว่าเห็นหานต้ง
หน้าตาดีก็ให้อภัยได้ซะอีก"
เจียงเหมยอิ่งกลอกตา "เธอคิดว่าคนที่มาระบายอารมณ์กับเขาเป็น
ผู้ชายหมดเลยสินะ"
ฟางเข่อเข่อพิงโต๊ะท�ำงานของเจียงเหมยอิ่ง ก้มหน้าถามด้วยเสียง
หัวเราะคิกคัก "ท�ำไมล่ะ ต้องไปขอโทษจริงๆ เหรอ"
เจียงเหมยอิ่งเหล่ตามองเธอ "แล้วจะให้ท�ำไงล่ะ แต่หัวหน้าบอกว่า
จะเพิ่มโบนัสเดือนนี้ให้ฉันนะ"
"โธ่เว้ย!" ฟางเข่อเข่ออดบีบข้อมือด้วยความเสียดายไม่ได้ "รู้งี้ฉันไป
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ให้ด่าด้วยก็ดี!"
"เอ๊ะ แล้วนีเ่ ธอเอามาจากไหน สัง่ ดีลเิ วอรี?่ ไม่เคยเห็นเธอสัง่ ดีลเิ วอรี่
เลยนี่" ฟางเข่อเข่อสังเกตเห็นบะหมี่เนื้อที่ถูกเจียงเหมยอิ่งเอาวางไว้ไกลๆ
จึงถาม
"เจิ้งหลินเทียนเอามาส่งแล้วโดนยกเลิกออเดอร์ก็เลยยกให้ฉันกับ
ผู้ก�ำกับหลิว ให้เธอกินก็แล้วกัน" เจียงเหมยอิ่งกินของพวกนี้ไม่ได้
"อย่างมากฉันก็กินแค่เนื้อสักชิ้นแล้วซดน�้ำซุปสักอึก เมื่อกี้เพิ่งจะ
กินอิ่มมา"
ฟางเข่อเข่อลากเก้าอี้มานั่งข้างๆ เจียงเหมยอิ่ง ยกบะหมี่มาวางไว้
ตรงหน้าและเอ่ยอย่างตืน่ เต้นว่า "นีเ่ ป็นบะหมีเ่ นือ้ ซิกเนเจอร์ของร้านบะหมี่
โหย่วเจียนเชียวนะ ฉันขอกินดูหน่อย ถ้าอร่อยก็จะกินเยอะๆ แต่ถา้ ไม่อร่อย
เธอก็มากินซะ"
เจียงเหมยอิ่งเห็นฟางเข่อเข่อจะแกะห่ออาหารต่อหน้าตนเอง ก็รีบ
ลุกขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าต่างทันที
"เดี๋ยวสิ เธอจะไปไหน รีบมาดมสิ หอมฉุยเลย กลิ่นของอร่อย
ยั่วน�้ำลายทีเดียว!" ฟางเข่อเข่อกวักมือเรียกเธอ
เสียงกรอบแกรบดังมาจากตรงนั้น คาดว่าฟางเข่อเข่อคงจะเปิด
กล่องอาหารดีลิเวอรี่แล้ว ฟางเข่อเข่อยังพูดไม่ทันจบ เจียงเหมยอิ่งก็ได้
กลิ่นที่ปกติไม่เคยได้กลิ่นมาก่อน กลิ่นของเนื้อวัวที่คละเคล้ากับกลิ่นของ
แป้งสาลี อีกทั้งยังมีความสดใหม่ที่อธิบายไม่ถูกอีกด้วย เจียงเหมยอิ่ง
ไม่เคยได้กลิ่นบะหมี่เนื้อที่หอมขนาดนี้มาก่อน
แน่นอน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการที่ไม่ได้รู้สึกพะอืดพะอมหลังได้กลิ่น
ของกินเลย
เจียงเหมยอิง่ หันไปมองบะหมีช่ ามนัน้ ด้วยความตกตะลึง ห่างออกไป
สิบกว่าก้าว เธอมองเห็นบะหมี่ไม่ชัด ดังนั้นจึงเดินไปข้างหน้าทีละก้าว

33

34

เชฟคนนี้มีรักมาเสิร์ฟ!

อย่างระมัดระวัง บะหมีช่ ามนัน้ ค่อยๆ ขยายใหญ่ขนึ้ ปรากฏชัดอยูต่ รงหน้า
ฟางเข่อเข่อสูดเส้นบะหมี่ เห็นใบหน้าของเจียงเหมยอิง่ อยูเ่ หนือใกล้ๆ
ตนเอง จึงเงยหน้ามองเธอและกวักมือเรียก "กลับมาสิ มากินเร็ว"
เจียงเหมยอิ่งยกมือกุมหน้าอกของตนเอง อีกมือหนึ่งก็ค�้ำร่างเอาไว้
ในใจรู้สึกตื่นตะลึง
เธอซดน�้ำซุป ทันใดนั้นน�้ำตาก็เอ่อคลอ
แม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดเสียทีเดียว แถมยังอร่อยยิ่งกว่ารสชาติ
ที่อยู่ ในความทรงจ�ำ ทว่าความรู้สึกที่อบอุ่นนี้เป็นความรู้สึกเดียวกับที่
บะหมี่เนื้อซึ่งลืมไม่ลงชามนั้นได้มอบให้กับเธอ
5
เจียงเหมยอิ่งรู้ว่าตนเองจะต้องไปที่ร้านบะหมี่โหย่วเจียน
ไม่ว่าจุดประสงค์จะไปเพื่อแสดงความขอโทษ หรือจะไปหาสาเหตุว่า
ท�ำไมเธอถึงได้ไม่มอี าการคลืน่ ไส้กบั อาหารของร้านบะหมี่โหย่วเจียนก็ตาม
และตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลใหม่
เธอยังต้องช่วยหานต้งท�ำสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
หลังจากชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้าผ่านพ้นไป ร้านบะหมี่โหย่วเจียน
ก็เข้าสู่ช่วงเวลาว่างครั้งแรกของวันนี้ ในที่สุดหวงหรูหรูก็ได้พักสักที
หมู่เมฆปกคลุมดวงอาทิตย์ เมื่อคืนฝนตกทั้งคืน ในอากาศเจือไอชื้น
อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ ติดต่อกันในเดือนมีนาคมลดลงไปต�ำ่ กว่าสิบห้าองศาเซลเซียส
อย่างฉับพลัน
หวงหรูหรูเปิดประตูให้อากาศสดชื่นถ่ายเทเข้ามาในร้าน ใบการบูร
ที่อยู่นอกประตูถูกลมฝนพัดทั้งคืนจนร่วงลงมาเต็มพื้น เปียกแฉะไปด้วย
น�้ำฝนและเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วท่ามกลางอากาศชื้นแฉะในฤดูใบไม้ผลิ
เธอหยิบไม้กวาดกวาดใบไม้และขยะที่อยู่บนทางเท้าหน้าร้านใส่ลง
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ถังขยะ ใช้แรงจับไม้กวาดอัดใบไม้ลงไป เมื่อท�ำเสร็จเรียบร้อยแล้วและ
หันกลับไปก็เห็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่ง อายุประมาณยี่สิบกว่าปี
แต่งตัวดูดีมีสไตล์ มองมาที่ตนอย่างระแวดระวัง
ผมสั้นสีน�้ำตาลยาวเท่าติ่งหู แต่งหน้าได้เนี้ยบและดูดี สีลิปสติก
น่าจะเป็นสีชมพูนดู้ ทีฮ่ ติ กันในช่วงนี้ เธอใส่ตา่ งหูขนนกนุม่ ฟูคหู่ นึง่ กระโปรง
สีฟ้าครามที่ดูเรียบสวยบนตัวเธอช่วยขับเน้นให้ดูอ่อนโยนยิ่งขึ้น หญิงสาว
คนนี้สวยมาก ที่น่าดึงดูดที่สุดคือดวงตากลมโตเป็นประกายมีเสน่ห์คู่นั้น
ของเธอ จ้องมองมาอย่างเงียบเชียบไร้สุ้มเสียง กระทั่งหวงหรูหรูที่เป็น
ผู้หญิงก็ยังอดอุทานออกมาไม่ได้
เป็นดวงตาที่พูดได้จริงๆ
เจียงเหมยอิง่ เห็นหน้าหวงหรูหรูในวิดโี อต้นฉบับมานับร้อยนับพันครัง้
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้เจอตัวเป็นๆ พอเห็นอีกฝ่าย ในหัวก็เต็มไปด้วย 'เพราะว่า
เราคือครอบครัวยังไงล่ะคะ~'
'ครอบครัวยังไงล่ะคะ~ ครอบครัวยังไงล่ะคะ~'
ประโยคนี้ดูอบอุ่นมาก แต่เพราะถูกเจียงเหมยอิ่งตัดต่อไว้ในวิดีโอ
ฉบับส�ำเร็จในช่วงสุดท้ายถึงห้าหกรอบ จึงล้างสมองเจียงเหมยอิง่ จนหลอน
ขึ้นมา
เธอกระแอมเบาๆ หลุบตาลงไม่กล้ามองอีกฝ่าย ก่อนจะทักทาย
เสียงเบา "สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่า...ร้านเปิดหรือยังคะ"
หวงหรูหรูเหม่อไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบพยักหน้า "เปิดค่ะๆ เชิญเข้ามา
เลยค่ะ"
เจียงเหมยอิ่งเงยหน้าส�ำรวจป้ายร้านครู่หนึ่ง ป้ายร้านที่เห็นในวิดีโอ
เหมือนกันกับที่เห็นอยู่ตอนนี้ สะอาดใหม่เอี่ยม แค่เห็นก็รู้แล้วว่ามีคน
ท�ำความสะอาดทุกวัน
ตอนนี้ใกล้จะสิบโมงแล้ว จะกินมื้อเช้าก็สายไปหน่อย จะกินมื้อเที่ยง
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ก็เร็วเกินไป เวลานี้ร้านบะหมี่ไม่มีคนสักคนจึงโล่งมาก
พอเข้าไปในร้าน หวงหรูหรูก็เอ่ยอย่างเป็นมิตร "เชิญเลือกที่นั่งได้
ตามสบายเลยค่ะ"
เจียงเหมยอิ่งกวาดสายตามองที่น่ังในร้านรอบหนึ่ง ก่อนจะย่างเท้า
เบาๆ ไปหาที่นั่งตรงมุมและนั่งลงพิงผนัง
หวงหรูหรูชี้ไปยังเมนูอาหารที่อยู่บนผนังแล้วถามเธอ "เมนูอาหาร
อยู่บนผนังนะคะ ต้องการอะไรบอกฉันได้เลย"
เจียงเหมยอิง่ เงยหน้ากวาดตามองบนผนังรอบหนึง่ แล้วก็อา่ นอีกรอบ
รู้สึกลังเล
เธออยากกินไปหมด แต่ก็กังวลว่าตนเองจะกินไม่ลงสักอย่าง
หวงหรูหรูยนื อยูด่ า้ นข้าง ว่างจนเริม่ ควงปากกาเล่น ได้ยนิ เจียงเหมยอิง่
ที่จู่ๆ ก็พึมพ�ำอะไรสักอย่างออกมา เสียงนั้นราวกับถูกกดอยู่ในล�ำคอแล้ว
ใช้ลมเปล่งเสียงออกมา เมื่ออยู่ห่างกันสักหนึ่งเมตรก็ ไม่ได้ยินแล้วว่า
อีกฝ่ายก�ำลังพูดอะไรอยู่
หวงหรูหรูค้อมตัวลง และเข้ามาใกล้เธอ "คุณพูดว่าอะไรนะคะ"
ถูกหวงหรูหรูเข้ามาใกล้กะทันหัน เจียงเหมยอิง่ จึงตกใจแล้วถอยหลังไป
พอได้ยินค�ำถามของอีกฝ่ายจึงเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นนิดหน่อย แล้วถาม
"เถ้าแก่อยู่ไหมคะ"
พอมาก็ถามหาเถ้าแก่? หวงหรูหรูประหลาดใจ
เสียงของสาวสวยคนนี้เบามากจริงๆ น�้ำเสียงเหนียมอาย ดูค่อนข้าง
เป็นคนเก็บตัว
หวงหรูหรูชปี้ ลายปากกาขึน้ ไปข้างบน "เถ้าแก่ขนึ้ ไปหยิบของข้างบนค่ะ
เดี๋ยวก็กลับลงมาแล้ว มาหาเขามีธุระอะไรเหรอคะ"
เจียงเหมยอิ่งควรจะพูดอย่างไรดีล่ะ มาขอโทษ? หน้าเธอบาง
จะตายไป พูดไม่ออกหรอก
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เงินโบนัสก้อนนีไ้ ม่ใช่วา่ จะได้มาง่ายๆ ขนาดนัน้ จริงๆ ถ้าฟางเข่อเข่อมา
เธออาจจะตบโต๊ะเสียงดังเพียะแล้วพูด 'ขอโทษ' หานต้งสิบแปดภาษา
สั ก แปดร้ อ ยรอบ ทว่ า เจี ย งเหมยอิ่ ง มาถึ ง ที่ นี่ ค� ำ พู ด กลั บ ติ ด อยู ่ ที่ ค อ
พูดไม่ออกแม้แต่ค�ำเดียว
สุดท้ายแล้วเธอก็ท�ำได้แค่พยักหน้า "มีธุระนิดหน่อยค่ะ ฉันจะรอ"
หวงหรูหรูเกาศีรษะ ในใจคิดว่าคงไม่ใช่ผู้ชมรายการทัวร์ชิมทั่วจีน
มาหาเรื่องเถ้าแก่หรอกล่ะมั้ง แต่ผู้หญิงคนนี้ดูสุภาพ โลกส่วนตัวสูง และก็
ไม่เหมือนคนไร้เหตุผลแบบนัน้ อีกอย่าง คนทีม่ าหาเรือ่ งกว่าครึง่ มักจะเป็น
ผู้ชาย ส่วนผู้หญิงหลังจากได้เจอเถ้าแก่แล้ว ต่างก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ
และวีแชตเพื่อสานสัมพันธ์
หวงหรูหรูคิดเท่าไรก็ ไม่เข้าใจ สุดท้ายได้แต่รวบรวมค�ำพูดเป็น
ประโยคว่า "งั้นคุณรอสักครู่นะคะ มีอะไรก็เรียกฉันได้เลย"
เจียงเหมยอิ่งพรูลมหายใจออกมาทันใด
เธอส�ำรวจการจัดวางในร้านอย่างละเอียด น�ำทุกอย่างมาเทียบกับ
ภาพวิดโี อทีอ่ ยู่ในความทรงจ�ำ เมือ่ ได้ทดสอบด้วยตัวเอง เธอยิง่ สัมผัสได้ถงึ
สุขอนามัยรวมไปถึงความอบอุ่นของร้านแห่งนี้ การจู้จี้จุกจิกของหานต้ง
เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ส่วนการทีเ่ ธอจงใจป้ายสีให้หานต้งเพือ่ ดึงเรตติง้ เป็นสิง่ ทีผ่ ดิ
เธอควรขอโทษ
ในร้านบะหมี่โหย่วเจียนมีโต๊ะแปดตัว บนโต๊ะสะอาดสะอ้าน ตะเกียบ
ช้อน ซีอิ๊ว น�้ำส้มสายชู พริก กระดาษทิชชู มีครบทุกอย่าง เห็นได้ชัดว่า
หานต้งคนนี้เป็นคนที่เอาใจใส่และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็น
อย่างมาก
กลิ่นหอมของน�้ำพะโล้จากในห้องครัวพลันลอยมาแตะจมูก กลิ่นนี้
เหมือนกับบะหมี่ที่เจิ้งหลินเทียนให้มาในวันนั้น เมื่อได้กลิ่นแล้วท�ำให้คน
รูส้ กึ เบิกบานใจ ท�ำให้เจียงเหมยอิง่ ถึงขัน้ รูส้ กึ ว่าตนเองมีความอยากอาหาร
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ขึ้นมาบ้าง
ทว่าเมื่อดูเมนู นี่ก็เป็นเพียงร้านเล็กๆ ธรรมดาๆ ที่ขายบะหมี่และ
พะโล้เป็นหลัก คล้ายกับแฟรนไชส์ร้านซาเซี่ยน ท�ำไมถึงมาจับกระแส
อาหารลดน�้ำหนักเพื่อสุขภาพตามสั่งกัน ดูอย่างไรก็ไม่เข้ากับสไตล์และ
ท�ำเลของร้านนี้ อีกอย่าง วัตถุดิบของอาหารลดน�้ำหนักก็ไม่ใช่ถูกๆ
คนคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องครัวและตะโกนว่า "หวงหรูหรู วันนี้
เป็นวันเกิดของอาจารย์นะ จะไปเอาเค้กเมื่อไหร่"
หวงหรูหรูตอบโดยไม่เงยหน้า "ตอนว่างๆ ช่วงบ่ายก็ได้ เมื่อกี้มีพัสดุ
ส่งมาจากปักกิง่ คงจะเป็นของทีส่ ง่ ให้เถ้าแก่ นายไปรับทีล่ อ็ บบีอ้ พาร์ตเมนต์
ข้างๆ หน่อยสิ"
"อ้อ...เป็นของที่อาจารย์ของอาจารย์ส่งมาเหรอ" คนคนนั้นตอบรับ
เมื่อเดินออกมาข้างนอกก็พบกับคนที่นั่งอยู่ในร้าน
เจียงเหมยอิง่ ก�ำลังฟังบทสนทนาของทัง้ สองคน เธอรูส้ กึ ว่ามีจดุ แปลกๆ
ทันใดนั้นก็ได้ยินคนที่ออกมาจากห้องครัวร้องขึ้นด้วยความเซอร์ ไพรส์
"อ้าว คุณเจียง ไม่นึกว่าคุณจะมา!"
พอเจียงเหมยอิ่งเงยหน้ามอง เจิ้งหลินเทียนจอมหัวร้อนคนนั้นก็
ก�ำลังมองเธออยู่ ใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
เจียงเหมยอิ่งฉีกยิ้มอย่างเก้อกระดาก สายตาล่อกแล่ก ห่อไหล่ลง
และทักทายว่า "ไฮ..."
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บทที่

2

ค�ำขอโทษแลกกับอาหาร

1
เจียงเหมยอิ่งไม่ชอบเป็นที่สนใจนัก ทว่าทั้งสองคนที่อยู่ตรงนี้ต่างก็
จ้องเธอไม่วางตา
หวงหรูหรูถาม "คนคนนี้เป็นใคร"
"คนตัดต่อรายการทัวร์กินทั่วจีน เธอแซ่เจียง" เจิ้งหลินเทียนบอก
ก่อนจะถามอย่างเป็นมิตร "คุณเจียง คุณชื่ออะไรเหรอครับ"
เจียงเหมยอิ่งตอบเสียงเบา "เจียงเหมยอิ่งค่ะ"
"ฮะ?" เจิ้งหลินเทียนได้ยินไม่ชัด
หวงหรูหรูตอบค�ำถามแทนเธอ "เธอบอกว่าเธอชื่อเจียงเหมยอิ่ง
นายหูหนวกหรือไง"
"เธอเสียงเบาเกินไปน่ะ"
เจิ้งหลินเทียนหงอย
เขาเดินเข้าไปใกล้โต๊ะของเจียงเหมยอิง่ เธอกระเถิบเข้าไปชิดมุมผนัง
ทันที อยากอยู่ห่างๆ เขาสักหน่อย ไหนเลยจะรู้ว่าเจิ้งหลินเทียนนึกว่า
เธอเขยิบที่ให้เขานั่ง เขาจึงหย่อนก้นลงนั่งข้างๆ เธอและถามด้วยรอยยิ้ม
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"คุณเจียง วันนี้คุณมาท�ำอะไรที่ร้านของเราเหรอครับ"
เจียงเหมยอิ่งก้มหน้าก้มตา ใบหน้าขมวดมุ่นจนจะกลายเป็นถุงหิ้ว
รู้สึกเสียใจทีหลังจริงๆ
เด็ ก คนนี้ ท� ำ ไมถึ ง ได้ ท� ำ ตั ว สนิ ท สนมขนาดนี้ น ะ เธอไม่ ช อบให้
คนแปลกหน้ า เข้ า มาใกล้ ข นาดนี้ เ ลยจริ ง ๆ ต่ อ ให้ ค นแปลกหน้ า คนนี้
จะเจอกันเป็นครั้งที่สองแล้วก็ตาม
เธอไม่รู้จะอธิบายอย่างไร จึงตอบไปว่า "มาหาเถ้าแก่หานค่ะ"
"อาจารย์อยู่ข้างบนน่ะครับ ผมจะไปเรียกเขาให้" เจิ้งหลินเทียน
กระตือรือร้นมาก เขาลุกขึ้นจะออกไปข้างนอก แต่แล้วก็ย้อนกลับมา
พูดกับเจียงเหมยอิ่งว่า "อ้อ คุณเจียงครับ ประสิทธิภาพของบริษัทพวกคุณ
สูงมากจริงๆ สองวันก่อนพอโพสต์ชี้แจงบนเวยป๋อ คนที่มาหาเรื่องที่
ร้านเราก็น้อยลงไปกว่าครึ่งแล้ว นอกเหนือจากเวยป๋อก็ยังมีหลายคนเลย
ที่มาขอโทษ ดูเหมือนว่าอาจารย์จะอารมณ์ดีแล้วนะครับ"
หวงหรูหรูบ่นอยู่ด้านข้าง "เถ้าแก่ดูเหมือนจะอารมณ์ดีแล้วที่ไหนกัน
ล่ะ ก่อนหน้านี้ที่ถูกคนเข้าใจผิดและมาต�ำหนิก็ไม่มีท่าทางโกรธเลยสักนิด
นายต่างหาก แอบฉวยโอกาสตอนส่งอาหารหนีไปก่อเรือ่ งทีบ่ ริษทั คนอืน่ เขา
ขายหน้าแล้วไหมล่ะ"
เจียงเหมยอิ่งได้ฟังก็เข้าใจแล้วว่าท�ำไมตอนแรกคนที่มาร้องเรียน
ถึงไม่ ใช่หานต้ง แน่นอนว่าหานต้งไม่ได้ใส่ ใจเลยสักนิด ทว่ากลับเป็น
เจิ้งหลินเทียนเองที่โมโหจนทนไม่ไหว
หานต้งคนนี้สงบนิ่งเกินไปแล้ว
เจียงเหมยอิ่งคิดอย่างถี่ถ้วนสักพัก ถึงได้รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆ
ในหัวก็พลันนึกขึ้นมาได้
เมือ่ กีเ้ จิง้ หลินเทียนพูดว่าวันนีเ้ ป็นวันเกิดของอาจารย์เขา? หมายความว่า
วันนีเ้ ป็นวันเกิดของหานต้ง และอาจารย์ของอาจารย์ ก็คอื อาจารย์ของหานต้ง
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หรือก็คือพ่อส่งของขวัญมาจากปักกิ่ง?
วันนี้เป็นวันเกิดและบ้านเกิดก็อยู่ที่ปักกิ่ง แถมยังมีพ่ออยู่ที่ปักกิ่งอีก
ทั้งหมดนี้ตรงเผงกับเจ้าของเบอร์มือถือของเธอคนเก่า 'คุณหานต้ง
ที่เคารพรัก' คนนั้นนั่นเอง
บวกกับอาชีพพ่อครัว ชื่อแซ่ก็เหมือนกันเป๊ะ
เจียงเหมยอิ่งมีเหงื่อเย็นๆ ซึมออกมา
บังเอิญเกินไปแล้วมั้ง
ทุกอย่างทับซ้อนกันหมด มันบังเอิญขนาดนี้จริงๆ เหรอ
ประชากรในเมืองฝูเฉิงมีหกล้านคน เธอก็ยังเจอเขาจนได้!
เจียงเหมยอิ่งเบิกตากว้าง ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตะลึง
เจิ้งหลินเทียนเห็นท่าทางของเธอก็รู้สึกแปลกใจ ถามอย่างเป็นห่วง
"คุณเจียง คุณเป็นอะไรไป"
จูๆ่ เจียงเหมยอิง่ ก็สะดุง้ ลุกขึน้ ยืน เธอผลักเก้าอีแ้ ล้วถอยหลังไปหลาย
ก้าวพร้อมสั่นศีรษะ
เธอมองส�ำรวจร้านอีกครัง้ จากความประทับใจทีเ่ ดิมทีมใี ห้เก้าสิบคะแนน
พลันลดฮวบเหลือศูนย์ นี่ก็คือร้านของหานต้งคนนั้น!
เวรกรรมจริงๆ! เธอรีบหมุนกายจะออกจากร้าน
หวงหรูหรูส่งเสียงด้วยความแปลกใจ "คุณเจียง ไม่สั่งอาหารแล้ว
เหรอคะ"
เจียงเหมยอิง่ โบกมือและก้มหน้า ใบหูรอ้ นผ่าว เธอเดินตรงไปยังประตู
อย่างรีบร้อน ไม่ทันเห็นคนที่เพิ่งเข้ามาจากนอกประตู
'กรุ๊งกริ๊ง' กระดิ่งลมที่ประตูดังขึ้นมาตามแรงผลักประตู
เสียงกระดิ่งผ่าลงกลางใจของเจียงเหมยอิ่งทันใด
'ปึก' เจียงเหมยอิ่งชนผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาจนเต็มรัก
เจียงเหมยอิ่งที่รูปร่างเล็กและผอมบาง ยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาใดๆ
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ก็หงายหลังไปตามแรงสะท้อนกลับ ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้ายื่นมือออกไป
อย่างว่องไว เขาจับมือขวาของเจียงเหมยอิ่ง ใช้แรงเล็กน้อยดึงเธอกลับมา
แล้วทั้งสองคนก็ปะทะกันอีกครั้ง
ปลายจมูกของเจียงเหมยอิ่งชนกับบ่าของผู้ชายที่อยู่ตรงหน้า
เธอได้กลิ่นบางอย่างที่หอมมากจากบ่าของเขา ไม่ใช่กลิ่นโคโลญ
และก็ไม่ใช่กลิ่นน�้ำยาซักผ้าอะไรด้วย
แต่เป็นกลิ่นแสงแดดที่สะอาดหมดจด ท�ำให้คนพลันนึกถึงแสงแดด
ยามบ่ายในฤดูหนาว นึกถึงความเกียจคร้านและความสบายของการนอน
อ่านหนังสืออยู่บนโซฟาเบดอย่างเอื่อยเฉื่อย อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การที่ชายหนุ่มอยู่บนชั้นดาดฟ้ามาสักพัก หรือไม่ก็เพราะวันนี้แดดก�ำลังดี
กลายเป็นว่ากลิ่นจากตัวเขาท�ำให้เจียงเหมยอิ่งตกอยู่ ในภวังค์ ไป
ครู่หนึ่ง
เจียงเหมยอิ่งเงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อย แล้วมองใบหน้าผู้ชายคนนี้
สันกรามของชายหนุ่มเด่นชัด ลูกกระเดือกขยับเล็กน้อย ริมฝีปาก
สีชมพูที่เม้มแน่น เวลานี้ริมฝีปากนั้นเผยอเล็กน้อยด้วยความตกตะลึง
สันจมูกสูงโด่ง รวมไปถึงดวงตาทีม่ หี างตาลูล่ งเล็กน้อยขณะทีเ่ ขาหลุบมองต�ำ่
ตามหลักแล้วควรจะเป็นดวงตาที่อ่อนโยน แต่กลับเย็นชาอย่างเห็นได้ชัด
ถึงขั้นไม่เป็นมิตร ขนตาที่เป็นแพหนาลู่ตกลงเล็กน้อย คิ้วเฉียงตรง แววตา
เป็นประกาย ดูทรงพลังมาก
เจียงเหมยอิ่งคุ้นเคยกับใบหน้านี้มาก เธอท�ำงานกับใบหน้านี้ตลอด
ทัง้ สัปดาห์ จนสุดท้ายก็ตดั ต่อวิดโี อเจ้าของร้านบะหมีจ่ อมเผด็จการออกมา
ด้วยภาพลักษณ์ของการกดขี่ทางชนชั้น
มาจากปักกิ่ง มีพ่อ วันเกิดวันนี้ ก็คือหานต้งที่เป็นพ่อครัว!
เจียงเหมยอิ่งอารมณ์สับสนไปชั่วขณะ
เธอยังต้องขอโทษหานต้งคนนี้หรือเปล่านะ ยังอยากพิสูจน์สาเหตุที่
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ตนเองไม่มีอาการคลื่นไส้กับบะหมี่ของร้านพวกเขาอยู่อีกไหม ยังมีสูตร
อาหารเพื่อสุขภาพนั่นอีก ควรจะท�ำต่อไปหรือเปล่า
ในหัวของเจียงเหมยอิ่งสับสนวุ่นวาย เธอยืนทื่ออยู่ที่เดิม ไม่ขยับ
เขยื้อนไปพักหนึ่ง
ชายหนุ่มก้มมองด้วยความงุนงง "คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับ"
เจียงเหมยอิ่งได้สติคืนมาหลังจากตกตะลึงไป เธอรีบถอยหลังไป
ก้าวหนึ่ง ในที่สุดรูปลักษณ์ของคนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เข้าสู่สายตา ชายหนุ่ม
หน้าตาหล่อเหลาไว้ผมสัน้ เกรียน น่าจะสูงประมาณหนึง่ ร้อยแปดสิบเซนติเมตร
สวมชุดพ่อครัวสีขาว หมวกพ่อครัวห้อยอยูท่ ขี่ า้ งเอว เขาพับแขนเสือ้ ขึน้ มา
ไว้ทแี่ ขนอย่างเป็นระเบียบ เผยให้เห็นข้อมือรวมถึงปลายแขนทีข่ าวสะอาด
และเห็นแนวกระดูกเด่นชัด ให้ความรู้สึกเซ็กซี่อย่างเหนือความคาดหมาย
ดูดีมาก หานต้งทั้งหล่อและสง่ากว่าที่เห็นในวิดีโอซะอีก
ท�ำไมตอนท�ำไฟนอลถึงไม่ให้ฟางเข่อเข่อลดแสงสีผิวของคนคนนี้
สักหน่อยนะ
หานต้งผิวดีมาก ฟางเข่อเข่อไม่ได้ปรับผิวให้ขาว แต่พอได้เห็นตัวจริง
เจียงเหมยอิ่งก็รู้แล้วว่าผิวพรรณของผู้ชายคนนี้ดีกว่าในวิดีโอมาก
"ไม่เป็นไรค่ะ" เจียงเหมยอิ่งก้มหน้า เก็บซ่อนท่าทีของตัวเองเอาไว้
ไม่อยากจะพูดไปมากกว่านี้ ก้มหน้างุด นึกอยากจะพุ่งออกไปข้างนอก
"เอ๊ะ คุณเจียง คุณไม่ได้มีธุระกับอาจารย์หรอกเหรอครับ" คนไม่
ช่างสังเกตอย่างเจิ้งหลินเทียนตะโกนเรียกเจียงเหมยอิ่งเอาไว้
เจียงเหมยอิ่งชะงัก เขินอายจนหน้าแดง
"มะ...ไม่มีอะไรแล้วค่ะ" เจียงเหมยอิ่งก้มหน้าและพูดตะกุกตะกัก
เสียงเบา
หานต้งมองเจียงเหมยอิ่งแล้วเลิกคิ้วด้วยความสงสัย ก่อนจะถาม
เจิ้งหลินเทียน "เพื่อนนายเหรอ"
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เจิ้งหลินเทียนตบมือทีหนึ่ง แล้วก็แนะน�ำเจียงเหมยอิ่งอย่างดีใจ
จูๆ่ ก็เกิดกลัวขึน้ มาว่าหานต้งจะรูว้ า่ ตนเองคือตัวการทีท่ ำ� ลายชือ่ เสียง
ของเขา เมื่อก้มหน้าสายตาก็มองเห็นกล่องทัปเปอร์แวร์ที่อยู่ในมือหานต้ง
เธอพยายามเค้นเสียงให้ดงั ขึน้ เพือ่ ดึงความสนใจของหานต้ง "เถ้าแก่ นีอ่ ะไร
เหรอคะ"
ในกล่องทัปเปอร์แวร์สีขาวดูเหมือนว่าจะใส่อาหารที่มีสีแดงเอาไว้
เดิมทีเจียงเหมยอิ่งแค่อยากจะดึงความสนใจของหานต้ง แต่แล้วตนเองก็
เกิดอยากรู้อยากเห็นขึ้นมา
หานต้งก้มมองกล่องทัปเปอร์แวร์ทอี่ ยู่ในมือตนเองแล้วตอบ "กิมจิครับ"
เจิ้งหลินเทียนยังไม่ได้อธิบาย ก็ปิดปากอย่างรู้สถานการณ์
เจียงเหมยอิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง จึงเอ่ยถามเสียงเบาด้วยความเกรงใจ
"เปิดดูได้ไหมคะ"
หานต้งพยักหน้า เดินไปที่โต๊ะอาหารแล้วเปิดกล่อง
เจียงเหมยอิ่งจิตใจไม่สงบ เธอมาที่ร้านบะหมี่โหย่วเจียนแต่ยังไม่ได้
สั่งอาหาร บะหมี่เนื้อชามก่อนหน้านั้นเธอกินไปได้สองค�ำก็กินต่อไม่ลง
หลังจากเข้ามาในร้านเธอก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยสักอย่าง
ถ้าหาก...ถ้าหากแค่บังเอิญกินบะหมี่เนื้อได้นิดหน่อยแค่ตอนนั้นล่ะ
ถ้าหากตอนนีแ้ ค่เห็นกิมจิสแี ดงสดในกล่องทัปเปอร์แวร์แล้วเธอกลับคลืน่ ไส้
และวิ่งออกไปอาเจียนล่ะ อย่างนั้นเธอก็คงไม่มีหน้าจะอยู่แล้วจริงๆ
เธอมองหานต้งเปิดกล่องทัปเปอร์แวร์อย่างอกสัน่ ขวัญแขวน ฝากล่อง
ค่อยๆ แง้มออก เผยให้เห็นกิมจิที่อยู่เต็มกล่อง
กิมจิหมักจนเข้าเนื้อ พอเปิดกล่อง เจียงเหมยอิ่งก็ได้กลิ่นเผ็ดเปรี้ยว
ที่เจือด้วยกลิ่นของรสหวาน พอเห็นตัวกิมจิอีกครั้ง เธอก็รู้สึกน�้ำลายสอ
อย่างประหลาด...รู้สึกตะกละขึ้นมา
หลายปีทผี่ า่ นมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนีข้ นึ้ มาก่อน เธอตกตะลึงมาก
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จ้องกิมจิแล้วพึมพ�ำถาม "นี่ใครเป็นคนท�ำคะ"
หานต้ งขมวดคิ้วเล็กน้อ ย ตั้ง แต่เริ่ม แรกเขาได้ยินไม่ชัดเลยว่า
เจียงเหมยอิง่ ก�ำลังพูดอะไรอยู่ ตัง้ สติสกั พักถึงได้เข้าใจ แล้วตอบว่า "ผมเอง"
เจิ้งหลินเทียนคุยโวอยู่ด้านข้าง "กิมจิที่อาจารย์หมักเป็นต้นต�ำรับ
เชียวนะครับ"
ใครจะท�ำก็ช่าง ตอนนี้เจียงเหมยอิ่งคิดแค่ว่าอยากจะลองดูสักหน่อย
"ถ้างั้น...จะขายให้ฉันได้ไหมคะ" เอากลับบ้านไปค่อยๆ ลอง ดูซิว่า
จะเยี่ยมแค่ไหน
เสียงของเจียงเหมยอิ่งดังขึ้นกว่าเมื่อครู่เล็กน้อย คล้ายกับว่าก�ำลัง
รู้สึกตื่นเต้นอยู่เล็กๆ หานต้งได้ยินเสียงหญิงสาวคนนี้ เสียงของเธอก็ไม่ได้
น่าเกลียดอะไร ทว่ากลับกัน มันทั้งอ่อนโยนและนุ่มนวล ทั้งยังใสกังวาน
อย่างเด็กผู้หญิง ทั้งๆ ที่เสียงของเธอน่าฟังมาก แต่กลับกดมันไว้ในล�ำคอ
ฟังดูอึดอัดพิกล
ภายในร้านบะหมี่เงียบลงทันใด เจียงเหมยอิ่งกลัวว่าข้อเสนอของตน
จะฟังดูแปลกเกินไป จึงจ้องมองหานต้งอย่างกังวล ใบหน้าค่อยๆ แดงเรื่อ
ดวงตากระจ่างทั้งสองข้างคลอด้วยหยดน�้ำ ดูแล้วยิ่งเพิ่มความน่าสงสาร
หานต้งมองครู่หนึ่งแล้วก็หลบตา "เอาไปสิครับ"
"เท่าไหร่คะ" เจียงเหมยอิ่งถามอย่างยินดี
หานต้งเหลือบตามองเจิ้งหลินเทียน ก่อนจะพูดกับเจียงเหมยอิ่ง
"คุณเป็นเพื่อนของอาเทียน ผมให้คุณก็แล้วกัน"
เจียงเหมยอิ่งนิ่งไป "..."
เจิ้งหลินเทียนเอ่ยด้วยรอยยิ้มทึ่มทื่อ "เฮ้ คุณเจียงชอบเครื่องเคียง
ของร้านเรา ก็เป็นโชคดีของเราแล้วล่ะครับ"
เธอไปเป็นเพื่อนของเจิ้งหลินเทียนตั้งแต่เมื่อไรกัน
เมื่ อ ได้ ค ลุ ก คลี กั บ หานต้ ง แล้ ว เขาก็ เป็น คนที่ ไ ม่ เ ลวเลยจริ ง ๆ
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เจียงเหมยอิ่งรู้สึกสับสน เดิมทีเธออยากมาซึมซับบรรยากาศที่ร้านของ
หานต้งเพื่อหาแรงบันดาลใจและสูตรอาหาร แล้วก็มาขอโทษในคราวเดียว
แต่กลับกลายเป็นว่าหานต้งท�ำให้เธอเอ่ยปากขอโทษไม่ออก อีกทั้งยังได้
กิมจิกลับไปฟรีๆ อีกกล่องหนึ่ง
แต่จะให้ปฏิเสธ เธอก็พูดไม่ออก จึงท�ำได้แค่พยักหน้าและรับถุงที่
หวงหรูหรูส่งให้ กล่าวขอบคุณเสียงเบาแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็ว
หานต้งมองแผ่นหลังของหญิงสาวที่จากไปอย่างเร่งรีบ ขมวดคิ้วมุ่น
แล้วหันมาถามเจิ้งหลินเทียน "อาเทียน นายไปรู้จักเพื่อนคนนี้ที่ไหนกัน"
"เอ่อ...เธอคือคนตัดต่อของรายการทัวร์ชิมทั่วจีนน่ะครับ"
หานต้งเลิกคิ้ว ไม่พูดจา
2
เจียงเหมยอิ่งกลับถึงบ้านก็นั่งจมจ่อมกับความคิดที่โซฟาอยู่นาน
เธอเปิดเวยป๋ออีกครั้ง และหาไดเร็กต์เมสเสจของเชฟแคป
ด้านล่างที่อยู่ที่เขาส่งมาให้ มีข้อความที่ส่งมาเมื่อเช้าเพิ่มขึ้นมา
อีกหนึ่งข้อความ
'รอคุณมาเยือนตลอดนะครับ'
ความสัมพันธ์ในตอนนี้ซับซ้อนเกินไปแล้ว
เธอไม่รู้จริงๆ ว่าควรอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตนเอง
และหานต้งในตอนนี้อย่างไรดี
สุดท้ายเธอก็ถอนหายใจอย่างปลงตก เปิดกล่องกิมจิ ใช้กรรไกรตัดมัน
เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเอาใส่ปาก
รสชาติเผ็ดเปรี้ยวมีรสหวานติดปลาย รสเด็ดและอร่อย
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กินได้แฮะ
เธอยกคิ้วแล้วก็ตัดกิมจิเป็นชิ้นใหญ่อีกชิ้น
ยังคงกินได้เหมือนเดิม เผ็ดก�ำลังดี รสเผ็ดแผ่ซ่านในโพรงปาก
ไปจนถึงโพรงจมูก ถึงกับท�ำเอาตื่น
นานแล้วที่เจียงเหมยอิ่งไม่ได้กินอาหารที่คนอื่นท�ำ เธอเปิดตู้เย็น
หาหมูสามชั้นย่างที่ท�ำเองเมื่อวาน เพิ่งจะคีบหมูสามชั้นขึ้นมาชิ้นเดียว
ยังไม่ทันได้เอาเข้าปาก เธอก็พลันทิ้งตะเกียบ เท้ามือกับซิงก์น�้ำและ
เริ่มอาเจียน
หมูสามชั้นนี้เธอซื้อมากล่องเล็กๆ กล่องหนึ่งจากซูเปอร์มาร์เก็ต
เมื่อวาน เอากลับมาย่างเองที่บ้าน คิดไว้ว่าจะฝึกการกินของตนเอง แต่
เมื่อวานก็ล้มเหลวไปแล้ว
วันนี้ก็ยังล้มเหลวอีก
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบอาหาร แต่อยู่ที่คนท�ำอาหาร
กระทั่งลงมือท�ำครัวเองก็ยังไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาโรคเบื่ออาหารได้
แล้วท�ำไมร้านบะหมี่โหย่วเจียนถึงท�ำได้ล่ะ
ทั้งบะหมี่เนื้อ ทั้งกิมจิ?
ในใจของเจียงเหมยอิง่ เต็มไปด้วยเครือ่ งหมายค�ำถาม เธอจึงตัดสินใจ
ว่าครั้งหน้าจะต้องไปลองชิมอาหารที่ร้านบะหมี่อีกให้ได้
กิมจิกล่องใหญ่นี้ เจียงเหมยอิ่งตัดออกมาหนึ่งในสามส่วน หุงข้าว
ผสมธัญพืชหม้อหนึง่ แล้วน�ำมาคลุกกับกิมจิ ท�ำเป็นข้าวปัน้ ขัน้ ตอนการท�ำ
ทั้งง่ายและสะดวก เธอชิมค�ำหนึ่งก็รู้สึกว่ารสชาติไม่เลว
เจียงเหมยอิ่งอารมณ์ดีขึ้นมาก คิดไว้ว่าจะเอามันเป็นอาหารกลางวัน
ของวันพรุ่งนี้
ถ่ายรูปข้าวปั้นแล้วโพสต์ลงบนเวยป๋อ แคปชั่นว่า
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'ซื้ อ กิ ม จิ แ ฮนด์ เ มดจากร้ า นดั ง ในอิ น เตอร์ เ น็ ต เอามาคลุ ก กั บ
ข้าวธัญพืชท�ำเป็นข้าวปั้น รสชาติสุดยอดมาก! กินคู่กับเนื้อปลาและ
ผักสักหน่อย เป็นมื้อกลางวันที่ไม่อ้วนและดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ'
เสียง 'ติ๊ง' ดังขึ้นมา โทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนว่าเวยป๋อที่กดติดตาม
พิเศษมีการอัพเดต
หานต้งเปิดดูคอนเทนต์ ใหม่ที่ต�ำรวจตัวกลมโพสต์ แม้จะไม่ ใช่
สูตรอาหาร แต่หานต้งกลับเข้าใจแจ่มแจ้ง หากควบคุมปริมาณให้ดี
การน�ำข้าวปัน้ กิมจิมาเป็นอาหารหลักในเมนูอาหารเพือ่ สุขภาพก็ไม่เลวเลย
อีกอย่างคือกิมจินั้นต้นทุนต�่ำ ทั้งยังท�ำได้สะดวก
เพียงแค่เห็นรูปภาพที่ต�ำรวจตัวกลมโพสต์ หานต้งก็รู้สึกว่าตนเอง
เหมือนจะพลาดอะไรไป
เขาขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่นานก็ยังคิดไม่ออกว่ามีจุดไหนที่น่าสงสัย
จึงส่ายหน้า แล้วส่งข้อความหาต�ำรวจตัวกลม
'ขอบคุณครับ ไอเดียข้าวปั้นดีมาก'
เจียงเหมยอิ่งดูโทรศัพท์มือถือด้วยสีหน้ายากจะอธิบาย
นี่ ใช่สูตรอาหารที่เธอจะให้หานต้งที่ ไหนกัน เธอก็แค่อยากอวด
อาหารกลางวันในวันพรุ่งนี้ของเธอต่างหาก!
เจียงเหมยอิ่งกินขนมปังปิ้งกับสลัดจนเอียน นานๆ จะกินข้าวปั้น
สักครั้ง ส�ำหรับเธอแล้วก็เหมือนกับเป็นชีตเดย์ จึงอยากจะอวดสักหน่อย
หานต้งจะต้องเข้าใจอะไรผิดไปแน่
ทว่าเจียงเหมยอิ่งไม่ได้อธิบาย และก็ตอบไปว่า
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'ไม่ต้องเกรงใจค่ะ'
ในเมื่ออีกฝ่ายขอบคุณมาแล้ว งั้นเธอก็จะรับไว้อย่างยินดีก็แล้วกัน
ความคิดนี้เพิ่งจะอยู่ได้แค่สิบวินาที โทรศัพท์มือถือก็สั่นครู่หนึ่ง
เจียงเหมยอิ่งกดเปิดแจ้งเตือนดู
'เชฟแคปให้รางวัลคุณหนึ่งพันหยวน'
จากนั้นในกล่องไดเร็กต์เมสเสจก็มีข้อความเข้ามา
เชฟแคป : เมนูนหี้ นึง่ พันหยวนพอไหมครับ ถ้าไม่พอผมจะเพิม่ ให้อกี
ต�ำรวจตัวกลม : ???
หานต้งกดให้รางวัลหนึง่ พันหยวนเป็นค่าตอบแทนตรงใต้โพสต์เวยป๋อ
ที่เจียงเหมยอิ่งปักหมุดไว้
นี่ไม่ใช่สูตรอาหารที่เธอคิดให้เขาสักหน่อย เป็นแค่อาหารกลางวัน
ที่เอามาอวดก็เท่านั้น ท�ำไมหานต้งถึงได้ให้เงินเธอมาดื้อๆ อย่างนี้ล่ะเนี่ย
เงินเยอะจนไม่มีที่เก็บหรือไง!
ต�ำรวจตัวกลม : ...จริงๆ ไม่ต้องให้เงินฉันก็ได้นะ
เชฟแคป : ต้องสิครับ
ต�ำรวจตัวกลม : ...
เชฟแคป : ต่อไปถ้ามีเมนู ใหม่ ผมก็จะให้เรื่อยๆ เมนูอาหารเป็น
ลิขสิทธิ์ของคุณ ผมเอาไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้หรอก
ต�ำรวจตัวกลม : ...วิธีท�ำข้าวปั้นกิมจิมีสอนในเน็ตเยอะแยะ ไม่ถือว่า
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เป็นลิขสิทธิ์หรอก
พูดถึงตรงนี้ เจียงเหมยอิ่งก็เหนื่อยจะเถียงแล้ว
ทว่าหานต้งเป็นคนหัวรั้น จึงตอบกลับอย่างจริงจังต่อไปว่า
'แต่คุณเป็นคนปรับสูตร'
เจียงเหมยอิ่งถอนหายใจยาว และตอบอย่างจนใจว่า
ต�ำรวจตัวกลม : งั้นก็ได้ค่ะ ฉันจะเรียบเรียงสูตรอาหารทั้งหมดให้คุณ
ไม่งั้นจะเป็นการเอาเงินคุณมาเปล่าๆ
เชฟแคป : ขอบคุณครับ
เจียงเหมยอิ่งรู้แล้วว่าหานต้งคนนี้คงจะไม่ถือสาเธอเรื่องผลกระทบ
ที่ได้รับหลังจากรายการออนแอร์เลยจริงๆ
คนคนนี้ยึดมั่นในการท�ำอาหารถึงขนาดนี้ ไหนเลยจะมาสนใจสิ่งอื่น
แต่นี่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นข้อเสีย กลับกันเสียด้วยซ�้ำ เจียงเหมยอิ่งชื่นชม
คนที่จดจ่อกับการท�ำงานแบบนี้มาก
3
วันนี้หลังเลิกงานเจียงเหมยอิ่งวางแผนว่าจะไปหาแพทย์ประจ�ำตัว
ของเธอที่คลินิกจิตเวช หรือก็คือเซียวอิ่นจางที่เป็นพี่ชายข้างบ้านซึ่งโตมา
ด้วยกันตั้งแต่เด็ก หลังจากติดต่อกับเซียวอิ่นจางแล้ว เขาก็บอกว่าจะมารับ
เจียงเหมยอิ่งไปที่คลินิก
เซียวอิน่ จางกับรุน่ น้องของเขาคนหนึง่ เปิดคลินกิ จิตเวชส่วนตัวด้วยกัน
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ตอนนี้ ที่ ค ลิ นิ ก มี จิ ต แพทย์ สี่ ค น พอมี ชื่ อ เสี ย งอยู ่ บ ้ า ง ก่ อ นหน้ า นี้ ที่
เจียงเหมยอิ่งเรียนหนังสือและท�ำงานอยู่ที่ปักกิ่ง เซียวอิ่นจางจะไปปักกิ่ง
สองครั้งเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อไปตรวจอาการให้เจียงเหมยอิ่ง
ตอนนีเ้ จียงเหมยอิง่ ย้ายมาท�ำงานทีฝ่ เู ฉิงแล้ว เธอมักจะกลับไปพูดคุย
เกี่ยวกับสถานการณ์ ในช่วงนี้กับเซียวอิ่นจางเป็นประจ�ำ เพื่อที่เขาจะได้
เข้าใจอาการป่วยของเธอ
ก่อนถึงเวลาเลิกงาน เจียงเหมยอิ่งหมายจะปลีกตัวออกไปก่อนเวลา
แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ เธอถูกผู้ก�ำกับหลิวรั้งตัวไว้
ผู้ก�ำกับหลิวเรียกเธอไปที่ห้องท�ำงาน พอเห็นหน้าก็ซักถามยกใหญ่
"เสีย่ วเจียง ไปร้านบะหมี่โหย่วเจียนมาแล้วเหรอ ขอโทษเถ้าแก่หานหรือยัง
ฝั่งนั้นว่ายังไงบ้าง ท�ำไมไม่เห็นเขาติดต่อมาหาเราล่ะ ทางที่ดีน่าจะให้เขา
ติดต่อกลับมาหาเราสักหน่อย ฉันจะได้ขอโทษเขา"
"..." เจียงเหมยอิ่งห่อไหล่แล้วพูดเสียงอ่อย "ผู้ก�ำกับหลิวคะ ฉันยัง
ไม่ได้ไป..."
"อะไรนะ"
"ฉันยังไม่ได้ไปขอโทษ..." ออกศึกยังไม่ทันคว้าชัย ตัวตายเสียก่อน*
ไปครัง้ แรกไม่ทนั ส�ำเร็จ เจียงเหมยอิง่ ก็ลม้ เลิกกลางคันแล้ว ต่อให้ไปอีกครัง้
ก็ไม่กล้าพูดเรื่องที่ต้องขอโทษอยู่ดี ยิ่งไปกว่านั้นช่วงนี้เธอก็ไม่ได้ไปที่
ร้านบะหมี่โหย่วเจียนอีกเลย
ผูก้ ำ� กับหลิวร้อนใจ "โอ๊ย เสีย่ วเจียง ท�ำไมเธอไม่ไปล่ะ เรือ่ งนีม้ นั ส�ำคัญ
มากนะ ถ้าเถ้าแก่หานโกรธเรา คิดว่าเราท�ำไม่ดีล่ะก็ มันจะส่งผลกระทบ
กับรายการของเราไปจนถึงทั้งบริษัทของเรามากมายมหาศาลเลยนะ!"
เจียงเหมยอิ่งไม่เข้าใจว่าท�ำไมร้านบะหมี่เล็กๆ ถึงมีความสามารถ
* มาจากกลอน 'อัครเสนาบดีแคว้นสู่' ของตู้ฝู่ กวีเอกสมัยราชวงศ์ถัง กล่าวถึงขงเบ้งในสมัยสามก๊กที่เตรียมทัพ
ถึงสามปีเพื่อบุกแคว้นเว่ย แต่สุดท้ายตนเองกลับต้องมาจบชีวิตไปเสียก่อน
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มากมายขนาดนี้ ไ ด้ ผู ้ ก� ำ กั บ หลิ ว ยิ่ ง พู ด ยิ่ ง ร้ อ นใจ ลุ ก ขึ้ น เข้ า มาใกล้
เจียงเหมยอิ่งและพูดถึงความร้ายแรงอย่างจริงจัง
เจียงเหมยอิ่งยกยิ้มแข็งทื่อ เอ่ยว่า "ฉันว่า...เถ้าแก่หานดูเหมือนจะ
ไม่ได้แคร์เรื่องนี้เลยนะคะ..."
"เขาไม่แคร์แต่เราไม่แคร์ไม่ได้! เขาเสียชือ่ เสียง จะส่งผลกับทัง้ วงการ
อาหารเชียว!" ผู้ก�ำกับหลิวตีหลังมือเธอ เอ่ยอย่างสลดหดหู่ "เสี่ยวเจียง
เธอจะต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ นี่คือภารกิจทางการเมืองที่ส�ำคัญและ
เร่งด่วนที่สุดของเธอในตอนนี้ ต้องท�ำให้ส�ำเร็จ!"
เจียงเหมยอิ่งเอ่ยอย่างเก้อกระดาก "แต่ผู้ก�ำกับหลิวคะ พวกเราเป็น
บริษัทเอกชน...ก็แค่พาร์ตเนอร์เอาต์ซอร์ซของช่องรัฐ..."
"เอกชนแล้วยังไง! บริษัทเอกชนจะมีภารกิจทางการเมืองไม่ได้เหรอ
ฉันจะเพิ่มโบนัสให้เธอ เธอต้องหาเวลาไปขอโทษเดี๋ยวนี้ อนุญาตให้เธอ
น�ำของขวัญไปเยี่ยมด้วยได้ แล้วเอาใบเสร็จมาเบิกกับบริษัท"
"..."
ผู้ก�ำกับหลิวยังคงพร�่ำไม่หยุดว่าต้องซื้อของขวัญแบบไหน หานต้ง
ถึงจะชอบ
เจียงเหมยอิง่ สงสัยมากจริงๆ สุดท้ายก็อดไม่ได้ทจี่ ะถาม "ผูก้ ำ� กับหลิวคะ
...เถ้าแก่หานคนนี้...ตกลงว่าเป็นใครกันแน่ คุณถึงได้ซีเรียสขนาดนี้"
ผู้ก�ำกับหลิวได้ยินค�ำถามของเธอก็เบิกตากว้างทันใด ราวกับเห็น
มนุษย์ดึกด�ำบรรพ์ก็ไม่ปาน "นี่เธอไม่รู้หรอกเหรอ"
"..." เธอต้องรู้ด้วยหรือไง
เจียงเหมยอิ่งมองเขาอย่างใสซื่อ
"หานต้ง เถ้าแก่หานไง!" สองมือของผู้ก�ำกับหลิวค�้ำโต๊ะ พูดอย่าง
ตืน่ เต้นว่า "นายน้อยของซานเว่ยฟางไงล่ะ! เชฟระดับเลิศทีม่ พี รสวรรค์ทสี่ ดุ
จนถึงตอนนี้!"
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"..." เจียงเหมยอิง่ หน้านิว่ คิว้ ขมวด ผ่านไปสักพัก นึกสงสัยว่าตนเอง
หูเพี้ยน จึงถามอีกครั้งว่า "อะไรนะคะ"
"ซานเว่ยฟาง! นายน้อย!"
เจียงเหมยอิง่ กะพริบตา ครุน่ คิดอยูน่ าน ในทีส่ ดุ ก็เอาถ้อยค�ำในค�ำพูด
ของผู้ก�ำกับหลิวมาเชื่อมเข้าด้วยกัน
นายน้อยของซานเว่ยฟางคือหานต้ง?
ล้อเล่นน่า
ซานเว่ยฟางเป็นบริษัทเครือข่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับ
ไฮคลาสที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ ภั ต ตาคารระดั บ มิ ช ลิ น ในเครื อ ครอง
อันดับหนึ่งในประเทศ ราคาแปรผันตรงกับมาตรฐานในการปรุงอาหาร
เรียกได้ว่าเป็นภัตตาคารที่บรรดาสังคมไฮโซชอบไปกันมากที่สุด
ถึงเจียงเหมยอิ่งจะไม่เข้าใจในวงการอาหาร แต่ก็พอได้ยินชื่อเสียง
ของซานเว่ยฟางมาบ้าง
ทว่าเรื่องของนายน้อยแห่งซานเว่ยฟางเธอรู้ไม่มากเท่าไร รู้แค่ว่า
ทุกร้านของซานเว่ยฟางล้วนเป็นอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง ซานเว่ยฟาง
มีสินทรัพย์และคอนเน็กชั่นมากมายมหาศาล นายน้อยคนนี้ดูเหมือน
จะยังอายุน้อยอยู่ มีพรสวรรค์ในด้านการท�ำอาหารมาก แต่ไม่ลงรอยกับ
ที่บ้าน
เรื่องอื่นก็ไม่รู้แล้ว
ตอนนี้จะให้เจียงเหมยอิ่งเอาหานต้งที่เธอตั้งข้อรังเกียจกับนายน้อย
ของซานเว่ยฟางเชื่อมเข้าด้วยกัน ก็รู้สึกเหลือเชื่อเกินไปหน่อย
แต่ท่าทางของผู้ก�ำกับหลิวนั้นจริงจังมาก ในใจของเจียงเหมยอิ่ง
ก็รวนเรขึ้นมา เริ่มคิดพิจารณาว่าเธอเข้าใจผิดไปหรือเปล่า หานต้งของ
ร้านบะหมี่โหย่วเจียนคนนีอ้ าจจะไม่ใช่หานต้งเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ของเธอ
คนก่อนหน้า
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แต่พอเจียงเหมยอิ่งนึกย้อนกลับไป ก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เธอเพิ่งใช้
เบอร์นี้ก็มักจะได้รับสายจากคนที่เรียกตัวเองว่า 'พ่อของหานต้ง' อีกฝ่าย
มีข้อความเสียงมาว่า 'ไอ้เด็กนรกถึงกับทิ้งกิจการของครอบครัวเรา!
ภัตตาคารในเครือมันไม่ดีหรือไงฮะ! ไม่ใช่แค่ว่ามีพรสวรรค์เรื่องท�ำอาหาร
นิดหน่อยหรือไง ไปประกาศปาวๆ ว่าความคิดไม่ลงรอยกับฉัน นึกว่า
ตัวเองแน่สักแค่ไหนกันเชียว หนีไปจากฉันแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ!'
"..." เจียงเหมยอิ่งเม้มริมฝีปากแน่น บนหน้าผากมีเหงื่อเย็นๆ
ซึมออกมา
เยีย่ มไปเลย ดูเหมือนว่าเธอจะยิง่ ยืนยันได้แล้วว่านีก่ ค็ อื คนคนเดียวกัน
ผู้ก�ำกับหลิวยังพูดไม่หยุด "เสี่ยวเจียง? เสี่ยวเจียง! วันจันทร์นี้
เธอต้องไปขอโทษนะ"
เจียงเหมยอิ่งยิ้มขมขื่น "ผู้ก�ำกับหลิว...ฉันไม่เอาโบนัสแล้ว โบนัส
ทั้งเดือนนี้ให้คุณหมดเลยดีไหมคะ ฉันไม่อยากไปขอโทษแล้ว"
ผูก้ ำ� กับหลิวเอ่ยอย่างจริงจัง "ไม่ตอ้ งกลัวเสีย่ วเจียง หานต้งไม่กนิ เธอ
หรอกน่า ไม่แน่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเธอเป็นสาวสวยแล้วเลี้ยงข้าวเธอก็ได้
ฝีมือท�ำอาหารของหานต้งดีมากนะ"
เจียงเหมยอิ่งสั่นศีรษะและเบะปาก
เธอไม่ได้กลัวหานต้ง แต่กลัวว่าตนเองจะทนไม่ไหวจนเอาโทรศัพท์มอื ถือ
กระแทกหน้าหานต้ง
4
ภารกิจนี้เป็นการมัดมือชกเจียงเหมยอิ่ง เธอทุกข์ ใจจนพูดไม่ออก
กระทั่งรถของเซียวอิ่นจางมาถึง เธอก็ยังคงจมดิ่งอยู่ ในโลกของตัวเอง
ครุ่นคิดว่าควรขอโทษอย่างไรโดยไม่ขึ้นเสียง ไม่ชักสีหน้า และไม่ท�ำให้
ขายหน้า อีกทั้งยังต้องท�ำให้ผู้ก�ำกับพอใจด้วย
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เซียวอิ่นจางบีบแตรรถสองครั้ง เจียงเหมยอิ่งตกใจ เงยหน้ามอง
เซียวอิ่นจางนั่งอยู่ในรถออฟโรดสีด�ำของเขา ก�ำลังมองเธอด้วยรอยยิ้ม
อ่อนโยน
"เป็นอะไรไป คิดอะไรอยู่ถึงได้เหม่อ"
เจียงเหมยอิ่งยิ้มขื่น "เงินเดือนเดือนนี้ได้เยอะมาก"
เซียวอิ่นจางงุนงง "ฮะ?"
เจียงเหมยอิ่งส่ายหน้า บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ขึ้นรถ เซียวอิ่นจาง
พาเธอมาถึงคลินิกจิตเวชส่วนตัวที่เปิดกิจการเอง เจียงเหมยอิ่งเดินเข้าไป
ในห้องตรวจของเซียวอิ่นจางอย่างคุ้นเคย
พืน้ ทีภ่ ายในห้องไม่ได้กว้าง แต่กท็ ำ� ให้คนรูส้ กึ ผ่อนคลายและจิตใจสงบได้
พรมสีเบจลายใบไม้ ตรงมุมผนังจัดวางต้นไม้ใบเขียวทีส่ งู เท่าครึง่ ตัวคน
ไว้สองกระถาง เซียวอิน่ จางเคยแนะน�ำว่านีค่ อื ต้นฟิโลเดนดรอนมรกตเขียว
มีสีเขียวชอุ่ม และเลี้ยงง่ายมาก ตรงกลางห้องมีโต๊ะกาแฟกลมกระจกใส
วางโซฟาเดี่ยวสีเขียวสองตัวไว้สองด้าน ตรงริมหน้าต่างบานยาวมีโซฟา
เบดเดี่ยวสีเบจอยู่ตัวหนึ่ง หน้าต่างบานยาวถูกบดบังไว้ด้วยผ้าม่านโปร่ง
สีกากี แสงแดดจะทะลุลอดผ่านเข้ามา ทว่าภายในห้องกลับถูกม่านนั้น
บดบังแสงไว้
ในอากาศฟุ้งไปด้วยกลิ่นเลมอน เซียวอิ่นจางเติมน�้ำมันหอมระเหย
กลิ่นเลมอนเข้าไปในเครื่องเพิ่มความชื้น ซึ่งเป็นกลิ่นที่เจียงเหมยอิ่ง
ชอบทีส่ ดุ ความชืน้ ของอากาศและอุณหภูมภิ ายในห้องถูกปรับให้พอดีดว้ ย
ระบบปรับอากาศ
ปลายปีที่แล้วตอนที่เจียงเหมยอิ่งมาที่คลินิกจิตเวชของเซียวอิ่นจาง
เป็นครั้งแรก ก็ถึงกับอุทานว่าเป็นห้องที่สบายเหมือนสวรรค์จริงๆ
เจียงเหมยอิ่งนั่งลงบนโซฟาตัวหนึ่งในนั้น เอ่ยด้วยรอยยิ้มคุ้นเคย
"รบกวนคุณมารับอีกแล้ว"
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"ทางผ่านน่ะ" เซียวอิ่นจางเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางๆ แล้วนั่งลงบนโซฟา
ที่อยู่ตรงข้ามเจียงเหมยอิ่ง "มีเรื่องส�ำคัญอะไรหรือเปล่า ท�ำไมถึงได้ร้อนใจ
ขนาดนี้"
เซียวอิ่นจางตรงเข้าประเด็น เจียงเหมยอิ่งจึงไม่รอช้า สองมือควาน
ในกระเป๋าครู่หนึ่ง แล้วก็หยิบกล่องทัปเปอร์แวร์ที่ ใส่กิมจิออกมาวางไว้
บนโต๊ะกาแฟตรงหน้า "ดูสิ!"
เซียวอิ่นจางเพิ่งจะเริ่มต้นเขียนเวชระเบียนในมือ ก็ถูกการกระท�ำ
ของเธอขัดจังหวะ เขากระตุกมุมปาก "อะไร...เธอจะให้ฉันเหรอ"
เจียงเหมยอิ่งยู่ปาก "ไม่ได้ให้สักหน่อย" เธอพูดพลางเปิดกล่อง
ทัปเปอร์แวร์
เซียวอิน่ จางจับสังเกตอารมณ์ชวั่ แวบหนึง่ บนใบหน้าของเจียงเหมยอิง่
ได้อย่างว่องไว เมื่อเห็นกิมจิในกล่องมีรอยถูกหั่น จึงถามว่า "เธอมีอาการ
ยังไงบ้างกับกิมจินี่"
ดวงตาของเจียงเหมยอิง่ โค้งหยี เผยให้เห็นรอยยิม้ ยินดี "คุณจับได้แล้ว?"
เธอหัวเราะขึน้ มา ดวงตาคูส่ วยโค้งเป็นรูปจันทร์เสีย้ ว อารมณ์ทเี่ ดิมที
ถูกความเย็นชาห่อหุม้ ไว้พลันแปรเปลีย่ นเป็นร่าเริง เซียวอิน่ จางเห็นก็ใจเต้น
ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
แววตาของเขาเจือด้วยรอยยิ้ม เซียวอิ่นจางวางเวชระเบียนลง อาศัย
ท่าทีแบบเพื่อนถามอย่างสนิทสนม "งั้นก็บอกพี่เซียวมาว่าเกิดอะไรขึ้น"
เจียงเหมยอิ่งปรับท่านั่ง บอกการค้นพบครั้งส�ำคัญในหลายสัปดาห์
ที่ผ่านมานี้ของตนเองให้เซียวอิ่นจางรู้คร่าวๆ ด้วยความตื่นเต้น
หลังจากฟังจบ เซียวอิ่นจางก็ตกตะลึงนิดหน่อย "ตอนเริ่มพบปัญหา
แรกๆ ท�ำไมไม่บอกฉัน"
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ผู้ป่วยควรจะติดต่อแพทย์เจ้าของไข้
ตัง้ แต่แรก เพือ่ ทีแ่ พทย์จะได้ตดิ ตามอาการและด�ำเนินการรักษาอีกขัน้ หนึง่
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อันทีจ่ ริงเซียวอิน่ จางยังหวังว่าเจียงเหมยอิง่ จะสามารถรักษาหายได้มากกว่า
ที่ตัวเธอเองหวังไว้เสียอีก
เจียงเหมยอิ่งรู้สึกผิดนิดหน่อย เธอเกาหน้า "ก็ตอนนั้นฉันไม่แน่ใจ
นึกว่าคิดไปเอง ไม่อยากจะเชื่อ ก็เลยยืนยันให้แน่ใจหลายๆ รอบ คุณยุ่ง
ขนาดนั้น ฉันยังไม่แน่ใจอาการจริงๆ มารบกวนคุณมากไปก็ไม่ดี"
เซียวอิ่นจางเอ่ยอย่างไม่เห็นด้วย "ไม่มีค�ำว่ารบกวนหรือไม่รบกวน
อะไรทั้งนั้น เรื่องของผู้ป่วยเป็นเรื่องส�ำคัญหมด นี่คือหน้าที่รับผิดชอบ
ในฐานะหมอ"
เจียงเหมยอิ่งพยักหน้าติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่าตนเองเข้าใจแล้ว
"วิธบี ำ� บัดโรคอีด*ี ด้วยแพทย์แผนโบราณ เราก็ลองมาหมดแล้ว อิง่ จือ่
เธอก็รู้ ไม่วา่ จะเป็นจิตบ�ำบัดหรือการบ�ำบัดทางเลือกก็ลว้ นคืบหน้าไปได้มาก
เธอเองก็มีความปรารถนาแรงกล้า อยากรักษาโรคอีดีให้หาย แต่อาการ
ของเธอค่อนข้างพิเศษเฉพาะทาง" เซียวอิ่นจางพูดวิเคราะห์ "อาการป่วย
ของเธอเดิมทีก็ไม่ใช่โรคเบื่ออาหารที่มีสาเหตุจากจิตใจที่เป็นประเภทปกติ
นับว่าเป็นโรคการกินผิดปกติที่ไม่ปกติ สาเหตุการเกิดโรคอีดีมีมากมาย
เธอไม่ได้มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมสักหน่อย พวกเราต่างก็รู้ดี"
พูดถึงตรงนีเ้ ซียวอิน่ จางก็ชะงักครูห่ นึง่ สังเกตปฏิกริ ยิ าของเจียงเหมยอิง่
เมือ่ เห็นสีหน้าของเธอเป็นปกติ เขาจึงพูดต่อว่า "เป็นเพราะสภาพแวดล้อม"
เจียงเหมยอิ่งใจกระตุกเล็กน้อย เธอผงกศีรษะแล้วเอ่ยตอบเสียงเบา
"ฉันรู้"
"การรักษาโรคจิตเวช เราก็พยายามกันมานานแล้ว แต่เธอปฏิเสธที่
จะท�ำการปรับพฤติกรรมมาโดยตลอด พวกเราก็เริม่ กันตัง้ แต่วธิ ที ลี่ ะมุนละม่อม
ตอนนี้เธอก็ให้ความร่วมมือกับการรักษาอย่างแข็งขัน และก็มีความหวังที่
* โรคอีดี หรือ Eating disorder (ED) คือโรคการกินผิดปกติ เป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมีการรับรู้
ความรู้สึก และความคิดต่อรูปร่างและน�้ำหนักตัวผิดปกติอย่างรุนแรง และมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติ
อย่างมาก จนท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทั้งร่างกายและจิตใจที่รุนแรงหลายประการ
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จะสามารถรักษาได้ อีกอย่างเธอเองก็ก�ำลังพยายามอยู่ ฉันเห็นสูตรอาหาร
ที่เธอท�ำออกมาใหม่เมื่อวานแล้ว เธอก�ำลังค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ส�ำหรับคนอื่นแล้วนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าการรักษาประสบผลส�ำเร็จ แต่
อิ่งจื่อ เธอไม่เคยมีเลย ต่อให้น�้ำหนักของเธอถึงเกณฑ์สมส่วนของ BMI
เธอก็จะไม่มีความคืบหน้าใดๆ อีกแล้ว ฉันคิดว่าเธอรู้ว่าเพราะอะไร"
เซียวอิ่นจางพูดกับเจียงเหมยอิ่งด้วยใบหน้าเคร่งขรึม
เจียงเหมยอิง่ ก้มหน้าลงเล็กน้อยและถอนหายใจ "ฉันพูดออกมาไม่ได้
ฉันพยายามมากแล้ว...แต่..."
"ฉันเองก็ ไม่อยากให้เธอกลับไปคิดถึงความทุกข์พวกนั้นอีก แต่
สักวันหนึ่งมันก็จ�ำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับมัน" น�้ำเสียงของเซียวอิ่นจาง
อ่อนโยนมาก เจียงเหมยอิ่งไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองใจ เธอเพียงละอายใจ
ละอายใจต่อคนรอบข้างที่รักเธอ
"ขอโทษนะ ฉันไม่กล้า" เจียงเหมยอิ่งเปล่งถ้อยค�ำออกมาจากล�ำคอ
"ไม่เป็นไร" เซียวอิ่นจางปลอบเธอ "ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง เธอดูสิ
ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งโอกาสอยู่ตรงหน้าเราแล้ว"
เจียงเหมยอิ่งเงยหน้ามองเขา
เซียวอิ่นจางเคาะโต๊ะ ชี้ไปที่กิมจิบนโต๊ะแล้วพูดว่า "นี่ก็คือโอกาส
ถึงฉันจะอธิบายไม่ได้ว่าท�ำไมเธอถึงไม่มีอาการกับแค่อาหารที่หานต้ง
คนนั้นท�ำ แต่นี่ก็เป็นข่าวดี พวกเราต้องใช้มัน"
ค�ำว่า 'พวกเรา' โน้มน้าวจิตใจของเจียงเหมยอิ่งให้รู้สึกว่าเธอไม่ได้
อยู่ตัวคนเดียว อย่างน้อยก็ยังมีหมอเซียวที่เป็นเพื่อนในวัยเด็กของเธอ
คอยช่วยเหลือ
ความกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อตอนแรกค่อยๆ มลายหายไป
เธอพยักหน้า
"เธอก็ถือโอกาสนี้เป็นการเริ่มต้น ออกไปเดินเล่นบ่อยๆ สักหน่อย
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พบปะกับสังคมภายนอก ก็ไม่เลวทีเดียว"
เจียงเหมยอิ่งพยักหน้า "ฉันจะพยายาม"
เซียวอิน่ จางเดินมาข้างๆ เจียงเหมยอิง่ ทรุดตัวนัง่ ยองๆ เงยหน้ามอง
เขากุมมือของเจียงเหมยอิ่งที่ก�ำลังก�ำแน่นและพูดเบาๆ "ถ้ามีเวลาก็ไป
ร้านบะหมี่ร้านนั้น ลองชิมอาหารหลายๆ อย่าง พอนานไปอาจจะพบว่า
สามารถกินอาหารที่คนอื่นท�ำได้ก็ได้ ถือโอกาสนี้คบหาเพื่อนบ้าง มันก็
มีส่วนช่วยให้เธอหลุดพ้นจากโรคอีดีได้"
เจียงเหมยอิ่งพยักหน้า มือของเซียวอิ่นจางอุ่นมาก ท�ำให้หัวใจ
ของเธออบอุ่นตามไปด้วย
"ไม่ต้องกังวล ฉันอยู่ตรงนี้เสมอ" เขาพูดอย่างจริงจัง
5
ค�ำแนะน�ำของเซียวอิ่นจางท�ำให้เจียงเหมยอิ่งยิ่งมั่นใจว่าตนเอง
จะต้องไปสอดแนมที่ร้านบะหมี่โหย่วเจียน
ถือโอกาส...ก็แค่ถอื โอกาส ไปขอโทษหานต้ง...โดยอ้างชือ่ ผูก้ ำ� กับหลิว
มาถึงยังชั้นล่างของอพาร์ตเมนต์ฮุ่ยตูอีกครั้ง เจียงเหมยอิ่งตื่นเต้น
ยิ่งกว่าครั้งก่อนมาก ครั้งที่แล้วไม่รู้ว่าเป็นร้านของหานต้งคนนั้น แต่ครั้งนี้
เจียงเหมยอิง่ รูแ้ ล้วว่าเจ้าของร้านคือหานต้ง เธอได้แต่พยายามท�ำให้ตวั เอง
ไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้และพยายามท�ำตัวให้เป็นธรรมชาติ
คงเพราะใส่ผ้าปิดปาก คนอื่นจึงเห็นใบหน้าเธอได้ไม่ชัด ระหว่างทาง
เจียงเหมยอิ่งเองก็สบายใจมากขึ้น ไม่ก้มหน้าหลบเลี่ยงยามอยู่ท่ามกลาง
ฝูงชนอีก
"ยินดีต้อนรับค่ะ! อ๊ะ...คุณเจียง..." หวงหรูหรูเพิ่งจะเอ่ยต้อนรับ
อย่างกระตือรือร้น ก็พบว่าคนที่มาคือเจียงเหมยอิ่ง
เจียงเหมยอิ่งพยักหน้าอย่างเกรงใจ ใบหน้าขาวสะอาดขึ้นริ้วแดง
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เพราะความเขินอาย
ช่วงเวลาที่เจียงเหมยอิ่งมาในครั้งนี้ตรงกับเวลาอาหารพอดี คนจึง
เยอะมาก คนแปลกหน้าจ�ำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี้ท�ำให้
เจียงเหมยอิ่งละล้าละลัง ไม่กล้าเดินเข้าไป เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆ
เตือนใจตัวเองด้วยค�ำพูดของเซียวอิ่นจาง จะต้องเดินเข้าไปในกลุ่มคน
อย่างกล้าหาญ มีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าอย่างกระตือรือร้น
เจียงเหมยอิ่งวางแผนในใจเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าร้านไป
โต๊ะตัวหนึ่งที่อยู่ตรงมุมว่างแล้ว หวงหรูหรูพาเจียงเหมยอิ่งตรงไปยัง
โต๊ะตัวนั้น เจียงเหมยอิ่งพยายามเดินผ่านตรงกลางระหว่างโต๊ะสองฝั่ง
อย่างระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองไปชนคนอื่นเข้า แต่ลูกค้าบางคนก็คุยกัน
ออกรสออกชาติ หัวเราะตัวโยน กระโดดโลดเต้น เจียงเหมยอิ่งจึงต้อง
หลบหลีกอย่างระมัดระวัง
หวงหรูหรูถามเจียงเหมยอิ่งว่าต้องการสั่งอะไรตามปกติ
เจียงเหมยอิง่ ก้าวออกมาจากเซฟโซน เธอเอ่ยถาม "เถ้าแก่อยูไ่ หมคะ"
เวลาคุยกับเจียงเหมยอิ่ง หวงหรูหรูก็จะตั้งใจฟังเป็นอย่างดี เธอ
พยักหน้า "อยู่ค่ะ"
เจียงเหมยอิ่งผงกศีรษะ ก�ำลังคิดอยู่ว่าควรจะขอโทษหานต้งอย่างไร
เจียงเหมยอิง่ กวาดตามองเมนูอาหารทีอ่ ยูบ่ นผนังรอบหนึง่ ความกดดัน
ในใจมากขึ้นทุกที ในเมนูไม่มีเมนูไหนเลยที่ดูแล้วเธอพอจะกินได้ในเวลานี้
"น�้ำขิง?" เจียงเหมยอิ่งพูดพึมพ�ำกับตัวเอง
หวงหรูหรูมองเจียงเหมยอิ่งอย่างสงสัย
เจียงเหมยอิ่งลุกขึ้นมา ชี้ไปยังบรรทัดสุดท้ายของเมนูอาหารบนผนัง
อักษรสีต่ วั เล็กๆ ทีเ่ ขียนด้วยปากกามาร์กเกอร์บนผนังนัน้ มีขนาดเท่าเม็ดข้าว
ถ้าไม่มองให้ดีๆ ก็คงนึกว่าเป็นแมลงวัน
"น�้ำขิงอุ่นใจ" หวงหรูหรูอ่านอักษรสี่ตัวนั้น เจียงเหมยอิ่งหันกลับมา
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เหล่ตามองหวงหรูหรู
สายตาคู่นั้นเหมือนมีค�ำถาม จะมีเมนูนี้หรือเปล่านะ
หรือนีจ่ ะเป็นเมนูลบั ? หวงหรูหรูเองก็จำ� ไม่ได้เหมือนกันว่าบนเมนูอาหาร
มีของแบบนี้เขียนเพิ่มลงไปตั้งแต่เมื่อไร
หวงหรูหรูจดเมนูพลางตอบ "มีค่ะ ยังต้องการอะไรอีกไหมคะ"
เธอเงยหน้ามองเจียงเหมยอิง่ อีกฝ่ายส่ายหน้าทันทีโดยไม่มที า่ ทีลงั เล
"...แค่...น�้ำขิง?" หวงหรูหรูกระตุกมุมปาก
เจียงเหมยอิ่งนั่งลงและพยักหน้า
ทีน่ คี่ นเยอะเกินไป โต๊ะข้างๆ ยังมีชายฉกรรจ์สามคนก�ำลังดืม่ เหล้าอยู่
พูดคุยเสียงดังจนทะลุโสตประสาท เจียงเหมยอิ่งรู้สึกว่าทุกครั้งที่พวกเขา
หัวเราะเสียงดังเสมือนมีหมัดมาต่อยกลางหน้าท้องของเธอ ท�ำให้เธอ
เหงื่อออกมากผิดปกติ
เจียงเหมยอิง่ ลอบถอนหายใจให้กบั การเลือกของตน แม้นำ�้ ขิงจะหวาน
แต่ไม่มัน เจียงเหมยอิ่งแอบสะกดจิตตัวเอง น�้ำขิงต้มน�้ำตาลทรายแดง
เป็นแค่เครื่องดื่มทั่วไป อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นสามารถดื่มได้
ตอนที่หานต้งได้ยินหวงหรูหรูแจ้งออเดอร์ก็ตกตะลึงไปชั่วขณะ
"น�้ำขิงอุ่นใจ?" เขาขมวดคิ้ว คิดอยู่ครู่หนึ่งถึงนึกขึ้นได้ว่าร้านของพวกเขา
เพิ่มเมนูนี้มาตอนไหน
"ค่ะ เป็นคุณเจียงที่เคยมาร้านเราเมื่อครั้งที่แล้ว สั่งน�้ำขิงถ้วยหนึ่ง
เถ้าแก่คะ เรามีขิงสดอยู่ใช่ไหม" หวงหรูหรูถาม
หานต้งพยักหน้า "อีกห้านาทีเสร็จ"
น�้ำขิงสดมีเตรียมไว้อยู่แล้ว การท�ำน�้ำขิงต้มน�้ำตาลทรายแดงนั้น
จึงเร็วมาก เพียงแต่เขาไม่คิดว่านอกจากเหมียวเหมี่ยวแล้ว...ยังจะมี
คนสั่งน�้ำขิงอีก
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อักษรสี่ตัวที่เขียนด้วยมือนั้นก็เป็นเหมียวเหมี่ยวที่เขียน
ตั้งแต่ร้านบะหมี่เปิดกิจการ น�้ำขิงต้มน�้ำตาลทรายแดงถ้วยนี้เป็น
เครือ่ งดืม่ พิเศษเฉพาะของเหมียวเหมีย่ วมาโดยตลอด ทุกครัง้ ทีเ่ หมียวเหมีย่ ว
ถูกความเย็นหรืออารมณ์ ไม่ดี หานต้งก็มักจะต้มน�้ำขิงให้เธอถ้วยหนึ่ง
ความหนาวเหน็บของเหมียวเหมีย่ วก็ถกู ขจัดไปในทันใด อารมณ์กจ็ ะดีขนึ้ มา
อย่างรวดเร็ว
ต่อมาเหมียวเหมี่ยวก็นึกสนุก เขียนค�ำว่า 'น�้ำขิงอุ่นใจ' ลงไปบน
เมนูอาหาร แถมยังพูดกับหานต้งด้วยรอยยิ้มว่า 'น�้ำขิงของเถ้าแก่ท�ำให้
หัวใจของผู้คนอบอุ่น ดังนั้นจึงเรียกว่า 'น�้ำขิงอุ่นใจ' ที่แสนจะอบอุ่น
เหมือนกับตัวเถ้าแก่ไงล่ะ'
เขาไม่ ใช่คนอบอุ่นอะไรหรอก หานต้งรวบรวมสมาธิเพ่งไปที่เตา
ความขุ่นเคืองพลันพลุ่งพล่านขึ้นมาในใจโดยไร้สาเหตุ
เขาไม่ได้ดีกับทุกคน
หานต้งนึกว่านอกจากเหมียวเหมีย่ วแล้วก็คงไม่มใี ครเจอตัวหนังสือเล็กๆ
บรรทัดนั้น เขาก็แค่เห็นว่าน�้ำขิงถ้วยนี้เป็นความใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ตนเอง
มีต่อเหมียวเหมี่ยว คิดไม่ถึงว่า...สุดท้ายแล้วยังจะมีคนเจอมัน แถมยัง
สั่งเมนูนี้อีกด้วย
ก็เหมือนกับเหมียวเหมี่ยว ไม่ได้มีแค่เขาที่มองเห็นถึงความดีในตัว
เหมียวเหมี่ยว ดังนั้นสุดท้ายแล้วเหมียวเหมี่ยวก็ไม่ได้เป็นของเขา
หานต้งหัวเราะเยาะตัวเอง หยิบน�ำ้ ขิงออกมา และกวาดตามองไปทาง
ประตูห้องครัวแวบหนึ่ง
คนที่สั่งแค่น�้ำขิงนั่นก็แปลก เป็นมื้อกลางวันแต่กลับดื่มแค่น�้ำขิง
ถ้วยเดียว
หานต้งส่ายศีรษะ คนที่ไม่เกี่ยวกับตนเอง ทางที่ดีเขาอย่าไปอยากรู้
อยากเห็นจะดีกว่า
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ห้านาทีตอ่ มาน�ำ้ ขิงต้มน�ำ้ ตาลทรายแดงอันร้อนกรุน่ ก็ถกู เสิรฟ์ บนโต๊ะ
เจียงเหมยอิ่งตั้งสติ นั่งยืดตัวตรง กล่าวขอบคุณกับหวงหรูหรูอย่าง
ระมัดระวัง "ขอบคุณค่ะ"
หวงหรูหรูฉีกยิ้ม "ไม่เป็นไรค่ะ ระวังร้อนนะคะ"
เจียงเหมยอิ่งพยักหน้า ใช้มือทั้งสองข้างกุมถ้วยเอาไว้ สัมผัสได้ถึง
ความร้อนตรงกลางฝ่ามือ
ปลายจมูกได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของน�้ำตาลทรายแดงและขิงสดอ้อยอิง่
อยู่จางๆ เมื่อหลับตาลง กลิ่นหอมนั้นก็พลันชัดเจนและเข้มข้นขึ้นมา
รู้สึกสบายมาก เจียงเหมยอิ่งพ่นลมหายใจ ความอบอุ่นจากฝ่ามือ
ค่อยๆ แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่าง รู้สึกได้ว่าหัวใจอบอุ่นขึ้นมา
จู่ๆ เธอก็มีความมั่นใจ
เจียงเหมยอิ่งถอดผ้าปิดปากออก ยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อย รู้สึก
อารมณ์ ดี ขึ้ นมา หยิ บ ช้ อ นตั ก แกงตั ก น�้ ำ ขิ ง ขึ้ นมาช้ อ นหนึ่ ง จ่ อ ที่ ป าก
ใช้ริมฝีปากแตะเบาๆ ครู่หนึ่ง น�้ำขิงนั้นร้อน แต่ในใจของเธอก็ไม่ได้มี
ความอึดอัดและไม่มีความรู้สึกคลื่นเหียนใดๆ
เจียงเหมยอิ่งตาเป็นประกาย อ้าปากเล็กน้อยแล้วซดน�้ำขิงช้อนนั้น
เข้าไปในปาก
ทันใดนั้นเองรสหวานละมุนก็แผ่กระจายออกมาและไหลลงคอใน
ช่วงเวลาสั้นๆ จู่ๆ รสขิงอันเผ็ดร้อนก็ระเบิดออก อวลไปทั่วล�ำคอ จมูกของ
เจียงเหมยอิ่งพลันมีเหงื่อซึม แก้มทั้งสองข้างแดงซ่าน รสเผ็ดร้อนนี้คงอยู่
เพียงสองวินาที รสหวานของน�้ำตาลทรายแดงจากโคนลิ้นก็กลับคืนมา
สะกดรสเผ็ดนั้นไว้ สุดท้ายแล้วเจียงเหมยอิ่งก็สูดปากเบาๆ รู้สึกได้ถึง
รสหวานติดปลายอ่อนๆ ในปาก
อร่อยมาก! เจียงเหมยอิ่งสูดจมูก ดวงตาทั้งสองข้างแดงเรื่อ ไม่รู้ว่า
เป็นเพราะขิงสดหรือเพราะความตื่นตะลึงในใจกันแน่
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เมื่อก่อนเธอไม่เคยดื่มน�้ำขิง และไม่เคยได้ลิ้มรสที่สลับเปลี่ยนไปมา
อย่างนี้ ทว่าเพียงคิดว่าเชฟที่เทพขนาดนี้คือหานต้ง เจียงเหมยอิ่งก็เกิด
อารมณ์สับสน
เธอไม่ชอบรสชาติของขิงสด แต่น�้ำขิงถ้วยนี้กลับดื่มไปแล้วกว่าครึ่ง
เจียงเหมยอิง่ ดืม่ ด�ำ่ อยูก่ บั ความซาบซึง้ ของตนเอง ก่อนจะใส่ผา้ ปิดปาก
กลับเข้าไปบนใบหน้า เมื่อเงยหน้าก็เห็นหานต้งกอดอกพิงประตูห้องครัว
จ้องมองตนเองอยู่ ไม่รู้ว่ามองมานานแค่ไหนแล้ว
เมื่อทั้งสองสบสายตากัน หานต้งก็ยกคิ้วแล้วพยักหน้าน้อยๆ ให้กับ
เจียงเหมยอิ่งด้วยสีหน้าราบเรียบ แววตานิ่งเฉย คล้ายกับว่าแค่บังเอิญ
สบตากับลูกค้าของเขา และทักทายเป็นมารยาทเท่านั้น จากนั้นเขาก็
สวมหมวกเชฟที่อยู่ในมือแล้วกลับเข้าไปในครัวอีกครั้ง
เจียงเหมยอิง่ เพิง่ อ้าปากหมายจะเรียกชือ่ หานต้ง แต่เขาก็กลับเข้าไป
ในห้องครัวเสียก่อน เธอจึงมองที่ประตูห้องครัวอย่างงงงวย
หานต้งคนนี้ไม่เหมือนกับที่เธอจินตนาการเลยจริงๆ
ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่รักดีคนนั้นที่พ่อของเขาเรียกเมื่อตอนอยู่ที่ปักกิ่ง
หรือจะเป็นเชฟหน้าตายและเพอร์เฟ็กชัน่ นิสต์เกินเหตุคนนัน้ ทีอ่ ยู่ในรายการ
เขาหนักแน่น ใจเย็น พูดน้อย ทั้งยังสามารถ...ท�ำอาหารที่เธอกินได้
อีกด้วย
ไม่แน่ว่าหลังจากที่เธอค่อยๆ ท�ำความคุ้นเคยกับคนในร้านบะหมี่
เธอกับหานต้งก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนกันได้จริงๆ
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บทที่

3

อาหารแลกกับความจริงใจ

1
เจียงเหมยอิ่งแช่อยู่ในร้านบะหมี่นานมาก รอจนคนในร้านเหลือแค่
สองโต๊ะ พอในครัวว่าง หานต้งกับเจิ้งหลินเทียนก็ออกมา
เจิ้งหลินเทียนเห็นเจียงเหมยอิ่งก็ทักทายอย่างเป็นมิตร "คุณเจียง
มาอีกแล้วเหรอครับ~"
เจียงเหมยอิง่ ค่อยๆ คุน้ ชินกับความกระตือรือร้นของเจิง้ หลินเทียนแล้ว
เธอยิ้มและพยักหน้า
เจิง้ หลินเทียนก�ำลังจะเข้าไปพูดคุยกับเจียงเหมยอิง่ สักสองสามประโยค
ก็ถูกหานต้งเรียกให้เข้าไปล้างจานชามที่เหลือในครัว
ลูกค้าโต๊ะหนึง่ ลุกไปเช็กบิล หวงหรูหรูกไ็ ปให้บริการพวกเขาทีเ่ คาน์เตอร์
เก็บเงิน
หานต้งยืนอยู่ข้างโต๊ะเจียงเหมยอิ่งเพียงล�ำพัง เจียงเหมยอิ่งรู้สึก
หนังศีรษะชาหนึบ เมื่อเงยหน้าเหลือบมองหานต้งก็พบว่าสายตาของเขา
มองมาที่ตนเองพอดี
เจียงเหมยอิ่งรีบหลุบตาลงหลบสายตา แต่ในใจยังจดจ�ำได้ถึงภารกิจ
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ที่เธอมาในครั้งนี้
เธอกัดฟันก่อนจะลุกขึ้นพูดกับหานต้งเสียงเบาว่า "เถ้าแก่หาน
ที่ฉันมาครั้งนี้เพราะมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณค่ะ"
หานต้งมองออก น�ำ้ ขิงทีเ่ หลืออยูค่ รึง่ ถ้วยเย็นหมดแล้ว แต่เจียงเหมยอิง่
ยังคงนั่งอยู่ในร้านเหมือนก�ำลังรออะไร แววตาที่มองเขาก็เหมือนอยากจะ
พูดแต่ก็ไม่พูด
"เรื่องอะไรครับ"
"เอ่อ..." เจียงเหมยอิ่งนึกหาค�ำอยู่นาน กล่าวอย่างระมัดระวังว่า
"ก่อนหน้านี้ทีมงานรายการของเราสร้างความวุ่นวายให้พวกคุณ"
หานต้ ง ได้ ยิ น จึ ง ขมวดคิ้ ว เล็ ก น้ อ ย และก็ ไ ม่ เ กรงใจอี ก "สร้ า ง
ความวุ่นวายไม่น้อยทีเดียว"
"..." เธอควรไปต่ออย่างไรดีล่ะ
หานต้งไม่ชอบคนนิสัยโลกส่วนตัวสูงที่เอาแต่กลัวตัวสั่นงันงกอย่าง
เจียงเหมยอิ่ง ทว่ารอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าในตอนที่เธอดื่มน�้ำขิง
เมื่อครู่กลับสลักลึกอยู่ในหัว ไม่อาจลบออกไปได้
เขาช�ำเลืองมองเจียงเหมยอิ่งอีกครั้ง ก็พบว่าเธอหลุบตาลงเหมือน
คิดอะไรอยู่อย่างอึดอัดใจ
"ยังมีธุระอะไรอีกไหมครับ" หานต้งถาม
เจียงเหมยอิ่งกัดฟันเอ่ยขอโทษต่อ "นั่น...เป็นเพราะการตัดต่อของ
พวกเราท�ำให้ผู้ชมเข้าใจเถ้าแก่หานผิดไป..."
"อืม แล้ว?"
"...ฉันมาที่นี่เพื่อขอโทษเถ้าแก่หานอย่างจริงจัง ขอโทษจริงๆ ค่ะ"
เจียงเหมยอิง่ พูดเสียงเบา ในใจแสนกระอักกระอ่วน เธอคิดเงียบๆ ผูก้ ำ� กับหลิว
ถ้าคุณไม่เพิ่มโบนัสให้ฉัน ฉันเอาคุณตายแน่
"ไม่ต้อง" จู่ๆ หานต้งก็พูดขึ้นมา

我亲爱的厨神先生

เจียงเหมยอิ่งตะลึงงัน เธอเงยหน้ามองเขา กลับพบว่าแววตาลุ่มลึก
ของอีกฝ่ายก�ำลังมองเธออย่างจริงจัง
เขายกสองมือกอดอก ชุดเชฟสีขาวทั้งตัว สะอาดสะอ้าน พิถีพิถัน
แขนเสือ้ พับขึน้ มาถึงข้อศอกทีละทบๆ เผยให้เห็นข้อมือและแขนทีข่ าวสะอาด
ของเขา
หานต้งกล่าวอธิบายเสียงเรียบ "ก่อนอืน่ ผมก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่าล�ำบากอะไร
ขายดีเป็นเทน�้ำเทท่าด้วยซ�้ำ ส่วนเรื่องอื่น ผมไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองผม
ยังไง แค่ผมไม่มีอะไรต้องละอายใจต่อตัวเองก็พอแล้ว"
เจียงเหมยอิ่งกะพริบตา สติยังไม่คืนกลับมา
"อีกอย่าง ค�ำขอโทษของคุณไม่จริงใจเลยสักนิด แน่นอนว่าที่คุณ
ตัดต่อนั่นก็ท�ำเกินไปบ้างจริงๆ แต่นั่นก็เป็นปัญหาของทีมงานรายการของ
พวกคุณ ที่คุณมาขอโทษก็ไม่ได้มาเพราะใจจริงสินะครับ ในเมื่อค�ำขอโทษ
ไม่จริงใจ งั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วครับ ในใจคุณเองก็คงไม่ได้รู้สึกดี"
หานต้งพูดราบเรียบ แต่เจียงเหมยอิง่ ฟังแล้วกลับรูส้ กึ อับอายและโมโห
โมโหที่ถูกแทงใจด�ำ
หานต้งพูดไม่ผิด เธอไม่ได้มาขอโทษด้วยความจริงใจจริงๆ เธอก็แค่
คิดว่าตัวเองมาขอโทษแทนผู้ก�ำกับ เธอเองก็แค่เป็นคนซวย ดังนั้นจึง
คิดว่าแค่มาก็จบ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเพราะหานต้ง ท�ำให้โทรศัพท์มือถือ
ของเธอมีสายโทรก่อกวนมาตลอดสามปีเต็ม
หากไม่ใช่เพราะดูเหมือนว่าหานต้งจะสามารถท�ำอาหารที่เธอกินได้
ออกมาได้ล่ะก็ เธอก็ไม่อยากจะมาเสวนากับเขาอีกครั้งหรอก
"เถ้าแก่หาน ฉันขอโทษคุณอย่างจริงใจนะ" เจียงเหมยอิง่ ขมวดคิว้ เบาๆ
เสียงดังขึ้นเล็กน้อย
หานต้งไม่ตอบรับ
ไฟโทสะในใจของเจียงเหมยอิง่ ค่อยๆ ปะทุไหม้ขนึ้ มา ท่าทีของหานต้ง
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ท�ำให้เธอไม่พอใจมาก ถึงแม้ว่าเขาจะพูดถูกก็ตาม เธอไม่จริงใจก็จริง
แต่ท่าทางไม่ยี่หระของเขาท�ำให้เธอโมโหมาก
เจียงเหมยอิง่ ไม่พดู ไม่จา เดินหน้าด�ำไปเช็กบิลแล้วก็สะบัดหน้าจากไป
หานต้งมองแผ่นหลังของเธอ จากนั้นก็มองน�้ำขิงที่เหลืออยู่บนโต๊ะและ
ขมวดคิ้ว
2
เจียงเหมยอิ่งหัวเสียตลอดทางกลับบ้าน
แต่ขณะที่ โมโห เธอกลับคิดถึงรสชาติน�้ำขิงต้มน�้ำตาลทรายแดง
ไม่หยุด กลิ่นฉุนของขิงยังคงวนเวียนอยู่ที่ปลายจมูก ท�ำให้เธอค่อยๆ
ผุดไอเดียเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง
พอออกจากรถไฟฟ้าใต้ดิน เจียงเหมยอิ่งก็แวะซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่
ข้างๆ อพาร์ตเมนต์ ซื้อขิงสดมาสองขีดครึ่ง เมื่อกลับถึงห้อง เธอก็
พับแขนเสื้อและสวมผ้ากันเปื้อน เริ่มท�ำสูตรอาหารของตัวเอง
เธอน�ำขิงสดส่วนหนึ่งมาล้างให้สะอาด หลังจากปอกเปลือกก็วางไว้
ในกะละมัง เติมเกลือและน�้ำส้มสายชู จากนั้นก็ปิดฝาดองไว้สองชั่วโมง
ระหว่างที่รอ เจียงเหมยอิ่งก็น�ำขิงสดที่เหลืออยู่ล้างให้สะอาดและ
น�ำมาฝานเป็นแผ่น โยนมันลงไปในน�้ำเดือด จากนั้นก็น�ำอกไก่ใส่ลงไปทั้ง
ชิน้ รอหลังจากน�ำ้ ขิงซึมเข้าไปในเนือ้ ไก่แล้ว เจียงเหมยอิง่ ก็ยกอกไก่ขนึ้ มา
น�ำไปท�ำเป็นไก่ฉีกและคลุกกับน�้ำมันมะกอก
สองชั่วโมงต่อมา เจียงเหมยอิ่งก็น�ำขิงสดดองมาล้างให้สะอาด
คลุกกับน�้ำตาลนิดหน่อย สุดท้ายก็น�ำขิงสดดองมาหั่นฝอย
ทักษะการใช้มดี ของเจียงเหมยอิง่ ไม่เลวเลย โดยพืน้ ฐานแล้วสามารถ
หั่นขิงเป็นเส้นฝอยได้อย่างเสมอกัน และบางเหมือนเส้นผม
เจียงเหมยอิง่ หยิบขิงมาชิมเส้นหนึง่ รสเผ็ดหายไปเกือบจะทัง้ หมดแล้ว
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อมเปรี้ยวอมหวาน รสชาติก�ำลังดี กลิ่นขิงยังฉุนอยู่ ขิงอ่อนสดๆ ยังมี
กลิ่นแรงขนาดนี้ คุณภาพไม่เลวเลย
เจียงเหมยอิ่งชิมไก่ฉีกผัดขิง กลิ่นคาวของเนื้อไก่ถูกขจัดไปจนหมด
และแทนที่ด้วยกลิ่นฉุนของขิง แต่เพราะเป็นขิงอ่อนจึงไม่เผ็ด
เจียงเหมยอิง่ จัดไก่ฉกี ผัดขิงลงบนกะหล�ำ่ ปลีหนั่ ฝอย จากนัน้ ก็โรยหน้า
ด้วยขิงดองหั่นฝอย และถ่ายรูป
'พระเอกของวันนีค้ อื ขิงสด เพราะกลัวว่าจะเผ็ดเกินไปก็เลยเลือกเป็น
ขิงอ่อนที่สดใหม่ รสชาติเป็นเอกลักษณ์มาก ค่อนข้างคล้ายกับหมูผัดขิง
ของญี่ปุ่น น�ำเนื้อไก่ฉีกและกะหล�่ำปลีหั่นฝอยมากินคู่กัน ชูรสชาติให้
โดดเด่น ข้างบนเป็นขิงดองหั่นฝอย เพราะใส่เกลือค่อนข้างเยอะ คนที่
ก�ำลังลดน�้ำหนักต้องกินน้อยๆ นะ'
หานต้งเห็นสูตรอาหารสูตรใหม่ของต�ำรวจตัวกลมก็นึกสงสัย ท�ำไม
วันนี้ถึงได้เกี่ยวกับขิงสด
เขาส่งไดเร็กต์เมสเสจไปให้ต�ำรวจตัวกลม
เชฟแคป : ของวันนี้เป็นขิงสด?
ต�ำรวจตัวกลม : เห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตวางขายขิงอ่อนฤดูใบไม้ผลิ
ก็เลยอยากท�ำดู
เชฟแคป : คืนนี้หลังจากปิดร้านแล้วผมจะลองดู
ต�ำรวจตัวกลม : อืม เป็นสูตรที่ท�ำให้พวกคุณ เอาไปเถอะ
มือทีก่ ำ� ลังพิมพ์ขอ้ ความของหานต้งชะงักไป เธอเข้าใจลักษณะพิเศษ
ของร้านพวกเขาจริงๆ
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หานต้งอดไม่ไหวที่จะถามเธอ
เชฟแคป : ช่วงนี้คุณมาที่ร้านเราเหรอครับ
ต�ำรวจตัวกลม : เปล่านี่
ความรู้สึกผิดหวังพุ่งขึ้นมาในใจหานต้งอย่างสะกดไม่อยู่
เชฟแคป : ผมชอบสูตรอาหารของคุณในช่วงนีม้ าก ค่อนข้างเหมาะกับ
เทสต์ของคนหมู่มากทีเดียว
ต�ำรวจตัวกลม : ขอบคุณ
เจียงเหมยอิ่งวางโทรศัพท์ลง ลอบก่นด่าตัวเองว่าใจบุญสุนทาน
เสียจริงๆ หงุดหงิดอยู่เต็มอกแต่กลับปิดบังตัวตนของตัวเอง แถมยังเอา
สูตรอาหารให้อีกฝ่ายอย่างสุภาพนุ่มนวลอีก
ไม่ว่าอย่างไรเธอก็จะไม่ไปขอโทษหานต้งอีกแล้ว ถ้าผู้ก�ำกับหลิว
ถามขึ้นมาเธอก็จะบอกว่าหานต้งไม่ยินดีที่จะรับค�ำขอโทษ เธอไม่อยาก
จะเอาหน้าร้อนๆ ไปแนบกับก้นเย็นๆ* หรอก
เจี ย งเหมยอิ่ ง นั่ ง บนเตี ย งแล้ ว ใช้ ส องมื อ กอดเข่ า ไว้ มองไปยั ง
บทสนทนาในโทรศัพท์มือถือ แล้วฟุบหน้าลงบนเข่า
เจียงเหมยอิ่งคิดไว้เสียดิบดี แต่ไม่กี่วันต่อมาเธอก็พบว่าตัวเอง
คิดไกลเกินไป
ผูก้ ำ� กับหลิวเกรงใจหานต้งกับซานเว่ยฟางมาก จึงเรียกเจียงเหมยอิง่
ไปคุยอีกครั้ง
"เสี่ยวเจียง เธอขอโทษแล้วหรือยัง"
* เอาหน้าร้อนๆ ไปแนบกับก้นเย็นๆ หมายถึงประจบเอาใจผู้อื่น แต่ผู้อื่นกลับไม่ใส่ใจไยดี
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เจียงเหมยอิ่งหน้าบึ้ง "ผู้ก�ำกับหลิว ฉันขอโทษแล้วค่ะ"
"ถ้างัน้ แล้วท�ำไมเถ้าแก่หานถึงยังไม่ตดิ ต่อฉันมาล่ะ ฉันได้ฝากนามบัตร
ของฉันให้เธอไปหรือเปล่า" ท่าทางของผู้ก�ำกับหลิวเองก็กระวนกระวาย
เจียงเหมยอิง่ พูดหงอยๆ "เถ้าแก่หานไม่ยอมรับค�ำขอโทษจากฉันค่ะ"
"ฮะ! เขายังโกรธอยู่เหรอ" ผู้ก�ำกับหลิวพลันมีเหงื่อเย็นๆ ซึมออกมา
เจียงเหมยอิ่งอธิบาย "ไม่ ใช่ค่ะ เขาไม่ได้แคร์เลยสักนิด บอกว่า
ไม่เป็นไร"
นี่เป็นนิสัยของหานต้ง ไม่อย่างนั้นตอนแรกที่ท�ำรายการ เขาจะ
ไม่สนใจอะไรเลย และไม่ดูแม้แต่วิดีโอตัวอย่างแบบนั้นเหรอ
ผู้ก�ำกับหลิวผ่อนลมหายใจ เห็นท่าทางเป็นทุกข์ของเจียงเหมยอิ่ง
ในที่สุด ความส�ำเร็จนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเมตตา เขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้าง
"งั้นเสี่ยวเจียง ดูสิ เธอไปมาหาสู่บ่อยๆ ก็คงค่อนข้างสนิทกับเถ้าแก่หาน
แล้วล่ะสินะ"
"..." ในใจของเจียงเหมยอิ่งเกิดลางสังหรณ์ ไม่ดี
"ฉันคิดว่าจะฝากเธอเอานามบัตรของฉันไปให้เขาด้วย เธอว่า...
เธอพอจะมีเวลาไหม" ผู้ก�ำกับหลิวถาม
ท่าทางของผู้ก�ำกับอ่อนโยนเสียจนเจียงเหมยอิ่งท�ำอย่างไรก็ไม่อาจ
ปฏิเสธได้
เธอหลับตาลง รู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "ผู้ก�ำกับหลิวคะ
ท�ำไมต้องเอานามบัตรไปให้เขาให้ได้ด้วย"
ผู้ก�ำกับหลิวขยิบตาให้เจียงเหมยอิ่ง "คนหนุ่มสาวเนี่ยไม่รู้จักมอง
การณ์ไกลกันสินะ ถ้ามีคอนเน็กชัน่ กับซานเว่ยฟาง เราจะถ่ายท�ำร้านเก่าแก่
อะไรท�ำนองนั้นกันไม่ได้เชียวเหรอ อย่าลืมสิว่าพวกเราเป็นรายการอะไร"
รายการทัวร์ชิมทั่วจีนที่เป็นสกู๊ปพิเศษด้านอาหารอันดับหนึ่งของ
ประเทศ พอไม่มีเรื่องกินแล้วก็ไม่มีค่าอะไร
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เจียงเหมยอิง่ ใจเย็นลง เข้าใจแล้วว่าท�ำไมผูก้ ำ� กับหลิวถึงอยากถ่ายท�ำ
ซานเว่ยฟาง
ก็ใช่ ตอนนี้ยังไม่มีรายการที่เคยถ่ายท�ำวัฒนธรรมอาหารการกินของ
ซานเว่ยฟาง แม้จะมีรายการแข่งขันท�ำอาหารเคยใช้หอ้ งครัวและห้องอาหาร
ของซานเว่ยฟาง แต่เชฟใหญ่ของซานเว่ยฟางเองล้วนไม่เคยได้เข้ากล้อง
"ก็นับได้ว่าพวกเราเคยถ่ายเชฟใหญ่ของซานเว่ยฟางแล้ว หานต้ง
ไม่ใช่หรอกเหรอคะ" เจียงเหมยอิ่งเปลี่ยนเรื่อง
ผู้ก�ำกับหลิวส่ายหน้า "ที่พวกเราถ่ายท�ำเป็นแค่อาหารระดับพื้นๆ
ของเขา ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารอันโอชะของซานเว่ยฟางเลย อีกอย่าง
หานต้ ง เคยบอกกับเราว่าถ่ายเขาได้ แต่ห้ามใช้ซานเว่ยฟางโปรโมต
ห้ามดึงซานเว่ยฟางเข้ามาเกี่ยวข้อง ร้านบะหมี่โหย่วเจียนคือร้านของเขา
ไม่ ใช่ของซานเว่ยฟาง" ผู้ก�ำกับหลิวนึกย้อนไป เอ่ยอย่างทอดถอนใจ
"ดูไปแล้ว เถ้าแก่น้อยคนนี้จะมีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเอง และมีความคิด
ต่างจากซานเว่ยฟาง"
เจียงเหมยอิง่ คิดว่าก็ถกู ซานเว่ยฟางทีม่ รี า้ นร้อยกว่าสาขาทัว่ ประเทศ
มีภัตตาคารระดับมิชลินสิบกว่าแห่ง แต่ละแห่งล้วนเป็นภัตตาคารหรู
การบริโภคเฉลี่ยต่อคนต�่ำสุดอยู่ที่ห้าร้อยถึงหกร้อยหยวน ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์จำ� นวนมหาศาลของซานเว่ยฟาง การประดับ
ตกแต่งและรสนิยมของแต่ละแห่งล้วนหรูหราประณีต มีเอกลักษณ์โดดเด่น
และทุ่มเงินไม่อั้น
ถึงอย่างไรเธอก็คิดไม่ถึงว่าผู้รับช่วงคนต่อไปของอาณาจักรอาหารที่
เก่งกาจขนาดนี้ จะยอมมามุดอยู่ในร้านบะหมี่เล็กๆ แถบชานเมืองฝูเฉิง
ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ท�ำงานกันอยูแ่ ค่สามคน ผลประกอบการในแต่ละวัน
เทียบไม่ได้แม้แต่กำ� ไรสุทธิในสองชัว่ โมงของร้านทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของซานเว่ยฟาง
ด้วยซ�้ำ
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เหตุผลอะไรทีท่ ำ� ให้หานต้งยอมแตกหักกับพ่อของตนเอง หนีออกจากบ้าน
หนีจากชีวิตที่ดีพร้อมและผู้คนต่างอิจฉาก่อนหน้านี้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
แม้เจียงเหมยอิ่งจะไม่พอใจหานต้ง แต่กลับสนใจใคร่รู้ขึ้นมา
3
หลายวันต่อมา เวลาอาหารค�่ำ
"เถ้าแก่คะ คุณเจียงมาอีกแล้ว" หวงหรูหรูพิงประตูห้องครัวแล้วเอ่ย
เสียงเบา "วันนี้สั่งไข่ดาวค่ะ"
"ไข่ดาว?" พอหานต้งได้ยินก็ขมวดคิ้ว และถามกลับด้วยความ
ประหลาดใจ
"ใช่ค่ะ เป็นไข่ดาว ฟองเดียว ไม่ใส่ซีอิ๊ว" หวงหรูหรูพยักหน้า
เจิ้งหลินเทียนยู่ปาก "ลดน�้ำหนักสินะ"
หวงหรูหรูพดู เสริม "อ้อ อีกอย่าง คุณเจียงหวังว่าเถ้าแก่จะลงมือท�ำเอง
ด้วยค่ะ"
มือของหานต้งทีก่ ำ� ลังคีบเต้าหูแ้ ห้งหยุดชะงัก เขาพยักหน้าเพือ่ แสดงว่า
ตนเองได้ยินแล้ว
เจิง้ หลินเทียนพึมพ�ำกับตัวเองอยูด่ า้ นข้างว่าเจียงเหมยอิง่ มีอคติกบั เขา
หรือเปล่า ฝีมือท�ำอาหารของเขาก็ดีมากนะ
ความรู้สึกที่หานต้งมีต่อเจียงเหมยอิ่งนั้นซับซ้อนมาก
ท่าทางที่เธอดื่มน�้ำขิงในวันนั้น หานต้งจ�ำได้ไม่ลืม เขาไม่เคยเห็น
รอยยิ้มที่มีนัยซับซ้อนแบบนั้นมาก่อน หานต้งอ่านไม่ออก จึงยิ่งสนใจ
มากขึ้น
แต่ทา่ ทีทเี่ ธอมาขอโทษเขาเพราะเรือ่ งรายการนัน้ ไม่จริงใจเอาเสียเลย
คล้ายกับฝืนใจไล่เป็ดขึน้ คอน* หานต้งอดคิดไม่ได้วา่ มุมมองส่วนตัวของเธอ
* ไล่เป็ดขึ้นคอน หมายถึงการบังคับให้ผู้อื่นท�ำสิ่งที่ไม่ถนัด หรือไม่มีความสามารถที่จะท�ำได้
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คงจะเหมือนกับสิ่งที่แสดงออกมาในตอนที่เธอตัดต่อวิดีโอใช่หรือไม่ คิดว่า
เขารุนแรงกับเจิ้งหลินเทียนเกินไป และเป็นพวกเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์กับ
การท�ำอาหารและเรื่องอาหารการกินมากเกินไป ด้วยเหตุนี้เองตอนที่
มาขอโทษจึงไม่ได้รู้สึกผิดจากก้นบึ้งหัวใจ
ยิ่งเคารพอาหาร ก็จะยิ่งเข้าใจในการที่เขาเข้มงวดกับข้อก�ำหนด
ในด้านนี้
หรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือเจียงเหมยอิ่งไม่เคารพอาหารใช่หรือไม่
หานต้งยืนอยู่ตรงประตูห้องครัว สังเกตเจียงเหมยอิ่ง หัวคิ้วค่อยๆ
ผูกเข้าหากัน
แม่สาวน้อยที่ผมสั้นเท่าติ่งหูคนนี้ ลักษณะอายุประมาณยี่สิบสอง
ยี่สิบสาม ท่าทางกลัวคนแปลกหน้าและค่อนข้างโลกส่วนตัวสูง เมื่อ
อยู่ในร้าน ท�ำอะไรก็ระแวดระวังไปหมด สวมชุดวอร์มธรรมดาๆ สบายๆ
ไหปลาร้าเด่นชัด มองออกว่าร่างกายผอมบางเป็นพิเศษ ใบหน้าเล็กมาก
แต่สีหน้าขาวซีดไม่มีสีเลือด ดวงตาคู่นั้นมีแววเฉลียวฉลาดและมีเสน่ห์
หางตาเฉียงขึ้นเล็กน้อย สวยมาก
เวลานีเ้ ธอจับจ้องไปยังจานทีอ่ ยูต่ รงหน้าด้วยสีหน้าตืน่ เต้น ใช้ตะเกียบ
ทิ่มลงไปบนไข่ดาว จากนั้นก็เฉือนตรงมุมเบาๆ ตอนที่เห็นไข่แดงไหลเยิ้ม
ออกมา ดวงตาก็พลันเป็นประกาย ในแววตาเต็มไปด้วยความสดใสยินดี
ท�ำให้คนมองแล้วอารมณ์ดีตามไปด้วย
สาขาหลักของซานเว่ยฟางที่ปักกิ่ง เขาเคยเห็นลูกค้าที่เห็นอาหาร
ราวกับเป็นขุมสมบัติมานักต่อนัก แต่คนเหล่านั้นล้วนเป็นพวกตะกละ
มักจะให้ความส�ำคัญกับโอกาสที่จะได้ลิ้มรสวัตถุดิบบางอย่างซึ่งมีแค่
ครั้งเดียวในหนึ่งปีเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้เองแม้สีหน้าจะเคร่งขรึม ทว่า
แววตากลับเต็มไปด้วยความตะกละ
ในแววตาของผู้หญิงคนนี้แม้จะมีความสุข ทว่าความสุขนี้กลับมี
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อารมณ์ทซี่ บั ซ้อนมาก ราวกับเป็นความปีตยิ นิ ดีเมือ่ ได้รบั หยาดฝนหลังจากที่
แห้งแล้งมาเนิน่ นาน ในความเยือกเย็นนัน้ มีความประหลาดใจพุง่ ทะลุออกมา
เธอส�ำรวจไข่ดาวราวกับก�ำลังส่องกล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบ
ตรวจสอบอย่างละเอียด จากนั้นก็ค่อยๆ คีบส่วนที่เฉือนออกมาอย่าง
ระมัดระวัง
ไข่ดาวชิ้นเล็กๆ ชิ้นนั้นเล็กกว่าเล็บนิ้วมือด้วยซ�้ำ หานต้งเพียงเห็น
ร่างกายเธอชะงักไป เบะปาก ดูท่าทางสะเทือนอารมณ์มาก
หานต้งมองเธอที่ค่อยๆ กินไข่ดาวหมดไปครึ่งหนึ่ง จากนั้นก็หยุดลง
อย่างกะทันหัน เธอไม่ได้หยิบตะเกียบขึ้นมาอีก
สั่งไข่ดาวฟองเดียวแล้วก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่ง? กินทิ้งกินขว้าง
เกินไปแล้ว
หานต้งรู้สึกร�ำคาญ นี่คงจะเป็นโรคย�้ำคิดย�้ำท�ำของเขา เมื่อเห็น
คนอื่นกินทิ้งกินขว้าง เขามักจะรู้สึกไม่พอใจ แต่ตอนนี้เห็นเจียงเหมยอิ่ง
แล้วก็ยิ่งเป็นมากขึ้นไปอีก
เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ขมวดคิ้วแน่น ก่อนจะหมุนกายเข้าไป
ในครัว
เจิ้งหลินเทียนเงยหน้าขึ้นก็เห็นความไม่พอใจบนใบหน้าอาจารย์
ของตน แม้หานต้งจะยังคงอารมณ์สงบนิ่ง แต่เป็นศิษย์อาจารย์กันมา
สามปี มองแวบเดียวเจิ้งหลินเทียนก็รู้แล้วว่าหานต้งไม่พอใจ
"เป็นอะไรไปครับอาจารย์ ถึงได้อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้"
หานต้งส่ายหน้า อารมณ์คุกรุ่นไม่พูดไม่จาอยู่นาน
ขณะที่เจิ้งหลินเทียนคิดว่าเขาคงไม่ตอบแล้ว จู่ๆ ก็ได้ยินหานต้ง
พูดว่า "จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้หญิงที่รักการกินและก็ไม่กินทิ้งกินขว้าง"
เจิ้งหลินเทียนงงงัน ถามเขาอย่างลังเลว่า "อาจารย์...หมายถึง...
พี่เหมียวสินะครับ?"
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"..." จู่ๆ ก็พูดถึงเหมียวเหมี่ยว อารมณ์ของหานต้งพลันจมดิ่ง เขา
ช�ำเลืองมองเจิ้งหลินเทียน ไม่ได้พูดอะไร ทว่าอานุภาพที่อยู่ในแววตาคู่นั้น
ถึงกับท�ำให้เจิ้งหลินเทียนตัวสั่นระริก
เจิง้ หลินเทียนรีบหันเหความสนใจของหานต้ง "อาจารย์ ร้านสาขาย่อย
ของเราจะเปิดกิจการเมื่อไหร่ล่ะครับ"
"ได้เงินทุนเต็มจ�ำนวนแล้วก็โอเค" หานต้งตอบ
ตอนออกมาจากปักกิง่ บัตรธนาคารทัง้ หมดของเขาถูกอายัด ปีทแี่ ล้ว
เพิ่งจะคืนดีกับพ่อ ช่วงนี้จึงค่อยๆ ปลดอายัดบัตร พอถึงเวลาก็จะมีเงินทุน
และค่อยๆ เริ่มโปรเจ็กต์ของเขา
เขาอยากจะสร้างอาณาจักรอาหารเกรดบีทยี่ งิ่ ใหญ่เหมือนซานเว่ยฟาง
แต่วางต�ำแหน่งทางการตลาดไม่เหมือนกับซานเว่ยฟางทั้งหมด
เจียงเหมยอิ่งพอใจมาก ไข่ดาวที่ทอดด้วยน�้ำมันหมู มันก�ำลังพอดี
และหอมมาก ขอบไข่ชั้นนอกเป็นสีเหลืองทอง กรอบ
น้อยครั้งที่เธอจะกินไข่ที่มันขนาดนี้ แถมยังกินไปได้มากกว่าครึ่ง
คืบหน้าไปได้มากทีเดียว เจียงเหมยอิ่งอยากจะบอกข่าวดีให้พ่อแม่และ
เซียวอิ่นจางได้รู้โดยทันที
แต่ตอนนีเ้ ธอยังมีภารกิจอืน่ อีก พอคิดถึงภารกิจขึน้ มา อารมณ์กพ็ ลัน
ด�ำดิ่ง รู้สึกไร้เรี่ยวแรง
เธอรอให้คนค่อยๆ บางตาลงเหมือนอย่างเคย ฉวยโอกาสตอนที่
หานต้งออกมาจากห้องครัว ร้องเรียกหานต้งเสียงเบา
หานต้งขมวดคิ้ว ถามว่า "มีอะไรครับ"
เจียงเหมยอิง่ เลียริมฝีปาก รูส้ กึ คุน้ ตากับหานต้งในมุมนีข้ นึ้ มาบ้างแล้ว
เธอใจกล้าขึ้นนิดหน่อย ฉีกมุมปาก ยิ้มอย่างแข็งกระด้าง "คือว่า...เรื่อง
เมื่อครั้งที่แล้ว ฉันขอโทษคุณจากใจจริงจริงๆ ค่ะ"
น�้ำเสียงสุภาพมากเกินไป กลับท�ำให้หานต้งรู้สึกไม่ชิน
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เขาเลิกคิ้ว ไม่ได้ตอบกลับไปในทันที
เจียงเหมยอิง่ หน้าด้านพูดต่อไปพลางหยิบเอานามบัตรของผูก้ ำ� กับหลิว
และของตัวเองออกมาจากกระเป๋า "อีกอย่าง...คือว่า...แค่ก รบกวน
คุณเก็บอันนี้ไว้หน่อยนะคะ บริษัทของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
ร่วมงานกับคุณได้มากยิ่งขึ้น"
"..." หานต้งไม่ได้รับไว้ในทันที แต่หลุบตามองนามบัตร
นามบัตรของผูก้ ำ� กับหลิวอยูด่ า้ นบน เจียงเหมยอิง่ ก้มหน้า ใช้สองมือ
ยืน่ ให้ ท่าทางราวกับก�ำลังแบกรับภาระอันหนักอึง้ ด้วยความอดทน หานต้ง
มองไม่เห็นนามบัตรของเจียงเหมยอิ่งที่อยู่ข้างใต้
หานต้งปฏิเสธเสียงเย็น "คุณเก็บกลับไปเถอะ"
เจียงเหมยอิ่งอึ้งไป "ท�ำไมคะ"
"หัวหน้าของคุณให้คณุ มาเพราะอยากจะมีคอนเน็กชัน่ กับซานเว่ยฟาง
สินะ แล้วทีค่ ณ
ุ มาขอโทษผมหลายครัง้ ขนาดนีก้ เ็ พราะเหตุผลนี้ใช่หรือเปล่า"
หานต้งพูดอย่างเย็นชา
ทีเ่ ขาพูดเป็นความจริง เจียงเหมยอิง่ ไร้ขอ้ แก้ตวั ใบหน้าของเธอขาวซีด
ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร
"ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่โกรธ จะขอโทษหรือไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไร"
"แต่ว่า..."
หานต้งถอนหายใจเบาๆ "และตอนนีผ้ มก็ไม่ได้เกีย่ วข้องกับซานเว่ยฟาง
แล้ว พวกคุณมาหาผม ผมก็ให้พวกคุณไปถ่ายท�ำรายการที่ซานเว่ยฟาง
ไม่ได้หรอก"
หานต้งไม่อยากเกีย่ วข้องอะไรกับซานเว่ยฟางอีก เพียงแค่อยากอาศัย
ความพยายามและความสามารถของตนเองเท่านั้น
เจียงเหมยอิ่งหน้าแดง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายหรือเพราะโมโหกันแน่
"เถ้าแก่หาน...แค่เรื่องเก็บนามบัตรสองใบ..."
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หานต้งกลับถามเธอว่า "คุณชอบอาหารที่ผมท�ำเหรอ"
เจียงเหมยอิ่งอึ้งไป ตอบไปตามจิตใต้ส�ำนึก "ชอบค่ะ" อาหารที่
หานต้งท�ำ เธอสามารถกินได้ในตอนนีซ้ งึ่ เป็นอย่างทีส่ อง ส่วนอีกอย่างก็คอื
อาหารที่เธอท�ำ
"ผมไม่ยกั จะมองออก" หานต้งคัดค้านค�ำพูดของเธออย่างตรงไปตรงมา
หานต้งไม่เข้าใจว่าเจียงเหมยอิ่งคิดอย่างไรกับอาหารที่ตนเองท�ำ
เธอมาทีร่ า้ นไม่กคี่ รัง้ ไม่เคยกินอะไรหมดเลย แถมยังเหลืออีกมากกว่าครึง่
เขามองไม่ออกจริงๆ เลยว่าเจียงเหมยอิ่งชอบอาหารที่เขาท�ำ
เจียงเหมยอิ่งคงแค่มาท�ำภารกิจของเจ้านายให้ส�ำเร็จเท่านั้น
เพียงค�ำคัดค้านออกมาจากปากของหานต้ง ใบหน้าของเจียงเหมยอิง่
เดี๋ยวคล�้ำเดี๋ยวซีด สีหน้ายิ่งไม่น่ามอง
เธอจะไม่ชอบอาหารที่ตัวเองกินลงได้อย่างไร ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่า
ที่ท�ำมานั้นอร่อยมากด้วย!
ท่าทีของหานต้งนั้นเห็นได้ชัดว่ามีอคติกับเธอ
เจียงเหมยอิง่ ไม่พอใจ "หานต้ง ถ้าคุณจะต�ำหนิฉนั เพราะเรือ่ งรายการ
ที่ฉันและบริษัทของเราท�ำ งั้นฉันก็ขอโทษคุณแทนตัวฉันเองและบริษัท
ของเราก็แล้วกัน แต่ฉันขอร้องคุณว่าอย่ามาตัดสินความคิดของคนอื่น
ตามใจชอบ"
หานต้งได้ยินค�ำพูดของเธอก็อึ้งไป เสียงของเธอไม่ได้แผ่วเบา
เหมือนกับก่อนหน้านี้ แต่กลับกัน น�ำ้ เสียงแข็งกร้าวขึน้ ไม่นอ้ ย หลังจากนัน้
เขาก็ได้ยินเสียงที่จริงจังของเจียงเหมยอิ่ง
"บนโลกนีไ้ ม่มใี ครชอบอาหารอร่อยๆ ไปมากกว่าฉันอีกแล้ว คุณไม่มวี นั
เข้าใจความรู้สึกของฉันหรอก" เจียงเหมยอิ่งพูดมาถึงตอนท้าย เธอสะอื้น
เล็กน้อย จ้องมองหานต้งด้วยขอบตาแดงก�ำ่ ก่อนจะหิว้ กระเป๋าและสะบัดศีรษะ
ออกจากร้านไป
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หานต้งหันหลังให้ประตู ยังคงตกอยู่ในภวังค์จากค�ำพูดของเธอ
ค�ำพูดเมื่อกี้นี้ออกมาจากใจของเจียงเหมยอิ่งอย่างแท้จริง ถึงขั้น
ฟังออกว่าเธอไม่พอใจเอามากๆ
หานต้งเริ่มครุ่นคิดว่าตนเองเข้าใจเจียงเหมยอิ่งผิดไปหรือเปล่า
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