
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน







偏爱你的甜

Dear Mr. MOF หวานละมุน... คุณที่รัก
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ฉันชอบคุณ...ฉันถึงได้อาลัยอาวรณ์ปารีส กระทั่งเริ่มเกิดความคิดจะใช้ชีวิต 
อยู่ที่นี่...เพราะว่าฉันชอบคุณ เพราะอย่างนั้นฉันก็เลยไม่สนใจว่าคนอ่ืนจะพูดยังไง  
ฉนัสนใจแคว่า่คณุจะคดิยงัไง...Je t'aime, à ce moment (ณ ตอนนี ้ฉนัรกัคณุ) 
แลว้คุณล่ะคะ ชอบฉนัหรอืเปลา่ ท่ีผา่นมา...ฉนัสมัผสัไดว้า่คณุเองกช็อบฉนัอยูบ้่าง 
ไม่มากกน็อ้ย...แตว่า่ฉนัไมก่ลา้ถามค่ะ 



ค�ำน�ำ
มีใครท่ีท�ำงำนไม่ตรงกบัสำยท่ีเรยีนมำบ้ำงไหมคะ... คดิว่ำคงมีไม่น้อยเลย

ท่ีตอนเรยีนเลอืกเรยีนสำยหนึง่ แต่ตอนจบมำกลบัไม่ได้ท�ำงำนในสำยนัน้ 'จำงซูอ้ี'  

นำงเอกจำกเรือ่ง 'Dear Mr. MOF หวำนละมุน... คณุท่ีรกั' เองกเ็หมือนกนัค่ะ 

หลงัเรยีนจบเธอพบว่ำตัวเองชอบขนมหวำนและอยำกเป็นเชฟท�ำขนมหวำนหรอื

ปำตีซีเย่ ซูอ้ีจงึตัดสนิใจครัง้ใหญ่ เกบ็ข้ำวของเดนิทำงออกจำกประเทศบ้ำนเกดิ

เพ่ือเริม่เรยีนท�ำขนมหวำนไกลถงึปำรสี ประเทศฝรัง่เศส 

ในกำรเดินทำงครั้งนี้ นอกจำกซูอ้ีจะได้ไล่ตำม 'ควำมฝัน' บนเส้นทำง 

กำรเป็นเชฟท�ำขนมหวำนแล้ว เธอยังได้พบกบั 'มิสเตอร์เอ็มโอเอฟ' เชฟขนมหวำน 

หนุม่หล่อเจ้ำของดวงตำสฟ้ีำคูส่วย คนท่ีใครๆ ต่ำงกพู็ดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่ำเขำนัน้ 

ท้ังเย่อหยิ่งและเย็นชำ เวลำท�ำงำนก็ท้ังโหดท้ังดุ แต่ซูอี้กลับค้นพบว่ำภำยใต ้

ภำพลักษณ์เหล่ำนั้นซ่อนชำยหนุ่มผู้แสนน่ำรักและอบอุ่นเอำไว้ กำรไล่ตำม  

'ควำมรกั' จงึเริม่ต้นข้ึน...

กำรสมคัรเป็นผูช่้วยสอนของเชฟเพือ่ให้ได้อำศยัอยู่ท่ีปำรสีต่อจะท�ำให้ซูอ้ี

พชิิตใจหนุม่ฝรัง่เศสคนนีไ้ด้อย่ำงไร อะไรจะกลำยมำเป็นอปุสรรคขัดขวำงรกัครัง้นี ้

ของเธอบ้ำง และมสิเตอร์เอ็มโอเอฟของซูอีจ้ะหวำนละมนุได้แค่ไหน... หำกพร้อมแล้ว 

มำร่วมเดนิทำงไล่คว้ำควำมฝันและควำมรกัครัง้นี้ไปกบัซูอ้ีกนัเลยดกีว่ำค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

มสิเตอร์เอ็มโอเอฟ  ปำตีซีเย่ หรือเชฟขนมหวำนชำวฝรั่งเศส มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเป็น 
ช่ือท่ีจำงซูอ้ีเรียกเขำ เพรำะเขำเข้ำประกวดกำรแข่งขัน Meilleur 
Ouvrier de France หรือ MOF ชนะ ไม่ว่ำใครที่ได้ท�ำงำนร่วมกับเขำ
จะต้องบอกว่ำเขำนั้นแสนเย่อหย่ิงและร้ำยกำจ แต่แท้จริงกลับมีมุม
น่ำรกัๆ ในตวัอยูไ่ม่น้อย โดยเฉพำะเมือ่อยู่กบัจำงซูอี ้จำกเชฟแสนเยน็ชำ 
ก็กลับกลำยเป็นหนุ่มหล่อแสนอบอุ่นไปได้

จำงซูอี้   สำวชำวจีนผู้ออกเดินทำงตำมหำฝัน ซูอี้เรียนจบเอกภำษำญี่ปุ่น แต่
วันหน่ึงเธอกลับพบว่ำตัวเองมีควำมสนใจเกี่ยวกับขนมหวำนและ
อยำกเป็นปำตีซีเย่ จึงตัดสินใจออกเดินทำงข้ำมน�้ำข้ำมทะเลบิน 
มำเรียนท�ำขนมไกลถงึปำรสี ประเทศฝรัง่เศส ซ่ึงสถำบันท�ำขนมแห่งนี้ 
นี่เองที่ท�ำให้เธอได้พบกับมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ 
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สนำมบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

"เอำล่ะ ใกล้ถึงเวลำแล้ว ฉันจะเข้ำไปล่ะนะ พวกพี่รีบกลับไปเร็วเข้ำ 

นี่ก็มืดแล้ว ตอนขับรถกลับไปก็ระวังๆ ด้วย"

ฉันลุกขึ้นพร้อมหยิบกระเป๋ำขึ้นสะพำย แต่พี่เจี๋ยกลับนั่งนิ่งไม่ไหวติง

"โธ่เอ๊ย อย่ำท�ำหน้ำนิว่คิว้ขมวดแบบนัน้ส ิแค่เก้ำเดอืนเอง เดีย๋วเรยีนจบ 

ฉันก็กลับมำแล้ว ปีหน้ำก็อยู่ฉลองวันเกิดกับพี่ได้แล้วน่ำ"

พีเ่จีย๋ลกุขึน้ยืนช้ำๆ ใบหน้ำยังคงเต็มไปด้วยควำมโศกเศร้ำ "เธอโตมำ

ขนำดนี.้..นีเ่ป็นครัง้แรกเลยท่ีจะต้องห่ำงจำกพวกเรำ แถมยังไปไกลซะด้วย 

จะไม่ให้เป็นห่วงได้ยังไงกัน"

ฉันโบกโทรศัพท์มือถอืในมือ "ตอนนีเ้ทคโนโลยไีปไกลถงึขนำดนีแ้ล้วนะ  

คิดถึงก็ส่งวีแชต* มำหำฉันสิ"

"วิดีโอคอลล์กับเรำบ่อยๆ นะ" แม่เอ่ยขึ้นมำ

"ค่ะแม่"

"ถ้ำเงินไม่พอใช้ก็ต้องบอกมำนะ"

บทที่ 
1

ล่องน�้ำข้ำมทะเลมำพบคุณ

* วแีชต หรอืเวยซ่ิน เป็นแอพพลเิคช่ันส่งข้อควำมท่ีสำมำรถใช้งำนได้ท้ังโทรศพัท์มือถอืท่ีมีระบบปฏบัิตกิำรไอโอเอส 
แอนดรอยด์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สำมำรถแชต ส่งรูป ส่งไอคอน รวมถึงไฟล์เสียงได้อย่ำงรวดเร็ว และ
สำมำรถคุยแบบเห็นหน้ำได้
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"ค่ะพี่..."

"แล้วอย่ำไปทะเลำะกับเพื่อนๆ ล่ะ" แม่ส�ำทับ

"...ค่ะ"

"อย่ำเล่ำแต่เรื่องดีๆ ล่ะ เรื่องร้ำยๆ ก็ต้องเล่ำให้ฟังด้วย" พี่เจี๋ยย�้ำ

แม้จะเข้ำใจควำมรูส้กึของทุกคน แต่ฉันกร็�ำคำญใจอยู่ไม่น้อย "พดูกนั 

คนละประโยคแบบนี้มันน่ำร�ำคำญนะคะ เอำล่ะๆ รีบกลับกันเถอะค่ะ ฉันจะ

เข้ำไปจริงๆ แล้ว"

พี่เจี๋ยถอนหำยใจเฮือกใหญ่ ดึงตัวฉันเข้ำไปกอดเอำไว้แน่น "ดูแล 

ตัวเองดีๆ ล่ะ"

"รับทรำบ!"

เวลำห้ำทุ่มห้ำสิบห้ำ

เดินทำงจำกสนำมบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตงมุ่งสู่ทิศตะวันออกไปยังสนำมบิน 

ปำรสีชำร์ล เดอ โกล* ซ่ึงอยู่ห่ำงกนัเป็นระยะทำงเก้ำพนัสองร้อยหกสบิเอ็ด 

กิโลเมตร ฉันออกจำกซูโจว มุ่งตำมล่ำควำมฝันที่อีกฝั่งหนึ่งของซีกโลก...

ฉันอยำกเป็นเชฟขนมหวำน

คิดว่ำฉันกล้ำหำญมำกไหมคะ

ฉันบอกเลยว่ำทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อ

ช่ือของฉันคือซูอ้ี เดนิทำงมำถงึฝรัง่เศสแล้ว แต่ฉันกยั็งไม่มช่ืีอภำษำ

ฝรั่งเศสอยู่ดีเลยยังใช้ชื่อซูอี้เหมือนเดิม 

ชื่อภำษำอังกฤษของฉันงั้นเหรอ 

ขอโทษที...ฉันไม่มีอีกเหมือนกัน

ตอนท่ีมิสเตอร์เอ็มโอเอฟดูบัตรประจ�ำตัวนักเรียนฉันครั้งแรกแล้ว

เรียกชื่อของฉันออกมำ ใช้เวลำไปครึ่งค่อนวันเขำก็เรียกไม่ถูกเสียที

ฉันสอนเขำออกเสียงอย่ำงใจเย็น "ซูอี้"

* สนำมบินปำรีสชำร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) ตั้งอยู่ที่รัวซี เมืองปำรีส อยู่ห่ำงจำกปำรีส 
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมำณ 25 กิโลเมตร
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"ซู่อี๋"

ออกเสียงผิดทั้งสองค�ำเลย! แต่ไม่เป็นไร พวกเรำค่อยๆ เป็นค่อยๆ 

ไปก็ได้ "ซูอี้"

"ซู่อี้"

ถอืว่ำมีพัฒนำกำรล่ะนะ ปักหลกัสูก้นัต่อไป เอำล่ะ...อีกครัง้หนึง่ "ซูอ้ี"

"ซูชิ"

...ที่รัก คุณหิวหรือไงคะ 

อย่ำเรียกฉันว่ำซูชิได้ไหม ฉันชื่อซูอี้!!

หรือแม้แต่นำมสกุลของฉันเอง มิสเตอร์เอ็มโอเอฟก็มีวิธีเรียกท่ีเป็น

เอกลักษณ์อย่ำงมำก

"จั้งเก้อ (ฝังศพ)"

จั้ง?...ฉันนำมสกุลจำงต่ำงหำกล่ะ! ตัวอักษร g ท่ีอยู่ด้ำนหลังนั่น 

ไม่ต้องออกเสียง มันไม่น่ำฟัง!!

"จำง"

"จัง*? (สกปรก)"

เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว แต่ท�ำไมถึงได้กลำยเป็นค�ำว่ำ 'จัง' ได้ล่ะ  

ฉันไม่ได้สกปรกนะ แค่เลอะเทอะนิดหน่อยเท่ำนั้นเอง!

"ออกเสียงว่ำ 'จำง' ค่ะ"

"จัง"

"...ออกเสียงว่ำ 'จำง' ไม่ใช่ 'จัง' สักหน่อย!"

อย่ำงไรก็ตำม มิสเตอร์เอ็มโอเอฟมักจะอ่ำนนำมสกุลของฉันว่ำ 'จัง' 

อยู่บ่อยๆ เพรำะเขำยืนหยัดว่ำตัว 'h' ในภำษำฝรั่งเศสไม่ต้องออกเสียง  

ถ้ำอย่ำงนัน้ท�ำไมเขำถงึอ่ำนช่ือของพีเ่ฮ่ำได้ล่ะ ค�ำว่ำ 'เฮ่ำ' กมี็ตวั 'h' เหมือนกนั 

ไม่ใช่หรือไง ท�ำไมถึงไม่เรียกพี่เฮ่ำว่ำ 'เอ้ำ' บ้ำง
* จัง ในที่นี้หมำยถึงสกปรก ไม่บริสุทธิ์ ค�ำหยำบ เพรำะว่ำนำมสกุลของจำงซูอี้ zhāng (张) อ่ำนออกเสียงว่ำจำง 
เมื่อเขียนเป็นอักษรละตินจะเป็น Zhang แต่เนื่องจำกภำษำฝรั่งเศสตัว h จะไม่ออกเสียง มิสเตอร์เอ็มโอเอฟจึงอ่ำน
นำมสกุลของซูอี้กลำยเป็น zāng ซึ่งโดยทั่วไปคนที่พูดภำษำจีนจะนึกถึงค�ำว่ำจัง zāng (脏) ที่แปลว่ำเปรอะเปื้อน 
เลอะเทอะ ไม่บริสุทธิ์ สกปรก หรือค�ำหยำบ
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เป็นคนฝรั่งเศสที่เอำแต่ใจชะมัดเลย!

ฉันไม่รู ้จะท�ำยังไงกับเขำจริงๆ นะ อีกอย่ำงกล้ำกำรันตีเลยว่ำ 

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟต้องตั้งใจอย่ำงแน่นอน เขำตั้งใจแน่ๆ!

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเป็นคนแบบไหนกันแน่นะ

ในหมู่นักเรียนพวกเขำว่ำกันว่ำมิสเตอร์เอ็มโอเอฟเป็นคนดุ...มัน 

เป็นไปได้ด้วยเหรอ ฉันว่ำเขำอ่อนโยนจะตำยไป ส่วนผูช่้วยสอนต่ำงกบ็อกว่ำ 

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเป็นคนละเอียดรอบคอบถึงขั้นดุดันเลยทีเดียว... 

อย่ำงนั้นเหรอ แน่ใจหรือเปล่ำว่ำเรำก�ำลังพูดถึงคนคนเดียวกันอยู่เนี่ย

ถ้ำงั้น...มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเป็นคนแบบไหนกันแน่

ถ้ำจะให้ฉันพูดล่ะก็...มิสเตอร์เอ็มโอเอฟของฉันเนี่ยเป็นคนเอำแต่ใจ

ตัวเป้งเลยล่ะ เรียกว่ำควำมเอำแต่ใจอยู่ในระดับสูงปรี๊ดเชียวนะ แถมยัง 

เย่อหย่ิง ใจแคบ แล้วก็เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยในแบบท่ีสูงปรี๊ดเสียย่ิงกว่ำ 

สูงปรี๊ดในสูงปรี๊ดเสียอีก

ส่วนเรื่องอำยุจิตใจ...ก็น่ำจะสักสิบเอ็ดปีได้ล่ะมั้ง

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟมักจะโอ้อวดทุกอย่ำงท่ีเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส 

ให้พวกเรำฟังด้วยควำมภำคภมิูใจเสมอ มีอยู่ครัง้หนึง่...เขำสัง่จองนมวัวไขมนั 

จำกฟำร์มเป็นกรณพีเิศษให้ส่งตรงถงึท่ีเพือ่เอำมำใช้ในคำบเรยีนท�ำไอศกรมี 

และส่วนท่ีเหลือก็รินให้พวกเรำดื่มกันทุกวัน โดยเรียกกำรกระท�ำนี้อย่ำง

ไพเรำะว่ำเป็น 'กำรเพิ่มแคลเซียม'

แรกๆ ฉันกค่็อนข้ำงตืน่เต้นกบัควำมใจดขีองมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ จนกระท่ัง 

เขำบอกกับฉันว่ำ "นมวัวของฝรั่งเศสอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมล่ะ ประเทศจีน 

มีนมวัวที่ดีขนำดนี้หรือเปล่ำ"

คน! ขี้! อวด!

นมผงของจนีกไ็ม่เท่าไหร่หรอก แต่ว่านมววันีอ่ร่อยมากเลยนะรูห้รอืเปล่า
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แคว้นเบรอตำญบ้ำนเกิดของเขำมีอำหำรทะเลเป็นอำหำรท้องถิ่น  

"คุณอยู่ประเทศจีนเคยได้กินหอยนำงรมที่อร่อยขนำดนี้หรือเปล่ำ"

ท�ำไมจะไม่เคยล่ะคะ แหม ท้ังอวบอ้วนท้ังสดใหม่เชียวล่ะ หน�ำซ�้ำ

เมืองติดทะเลยังขำยกันเป็นครึ่งกิโลเลยด้วย แต่ที่นี่ขำยกันเป็นตัว...

ฉันจ�ำได้ว่ำเมื่อก่อนตอนไปเดินเท่ียวเล่นกันในร้ำนเครื่องครัว โมรำ

เพือ่นของฉันเหลอืบไปเห็นป้ำยรำคำเตำไฟฟ้ำตดิไว้ว่ำหนึง่พนัสำมร้อยห้ำสบิ 

ยูโร 

หนึง่พนัสำมร้อยห้ำสบิยูโร...แปลงเป็นค่ำเงนิหยวนแล้วเท่ำกบัเท่ำไหร่ 

กันนะ

ต้ังประมำณหม่ืนหยวนได้แน่ะ ซ้ือเตำไฟฟ้ำรำคำหนึ่งหม่ืนหยวน 

งั้นเหรอ...ขอถำมหน่อยเถอะ เตำไฟฟ้ำท่ีนี่เลี่ยมขอบทองหรือฝังเพชร 

ด้วยเหรอ

ใครจะซ้ือกัน?! เอำเงินมำให้ฉันนี่ เดี๋ยวฉันจะซ้ือแบบท่ีผลิตในจีน 

มำให้สักสิบเตำเลยดีไหม สีอะไรก็ได้ตำมใจเธอเลย ฟังก์ชันตำมท่ีเธอ 

เลือกเลย ถ้ำใช้ไม่ดีฉันจะคืนเงินให้ทั้งหมด

ประเทศของฉันใหญ่โตข้ำวของมำกมำย อะไรๆ ก็มีหมดนั่นแหละ

ยกเว้นมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ...

พออยู่กับมิสเตอร์เอ็มโอเอฟฉันถึงได้ลองชิมผลไม้ที่ไม่มีหรือหำยำก

ในประเทศจีนอย่ำงพวกแบล็กเคอร์เรนต์ด้วย มีครั้งหนึ่งท่ีเขำเรียกให้ฉัน

เอำแบลก็เคอร์เรนต์บดแช่แขง็ไปละลำย ตอนน้ันเองฉันจงึพดูข้ึนว่ำไม่เคยกนิ 

ผลแบล็กเคอร์เรนต์แบบสดๆ มำก่อนเลย

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟถงึกบัตืน่ตระหนก "ประเทศจนีไม่มีแบลก็เคอร์เรนต์ 

เหรอ"

"ไม่ม.ี..ม้ังคะ" ฉันไม่แน่ใจและไม่กล้ำพดูจำมัว่ซ่ัวด้วย "เอำเป็นว่ำฉัน

ไม่เคยกินก็แล้วกันค่ะ"
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มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเบ้ปำกเล็กน้อย แต่เขำก็ปิดปำกเงียบไม่พูดอะไร

ถัดไปจำกวันนั้นสองสำมวันเป็นวันศุกร์ ปรำกฏว่ำมีแบล็กเคอร์เรนต์

กล่องหนึ่งอยู่ในลิฟต์ส่งขึ้นมำจำกห้องครัวชั้นล่ำงพร้อมกับวัตถุดิบอื่นๆ

ฉันจดๆ จ้องๆ แบล็กเคอร์เรนต์กล่องนั้นแล้วถำมขึ้นว่ำ "เสี่ยวเฮย

บอกว่ำคุณเป็นคนสั่งมำ พวกเรำต้องใช้แบล็กเคอร์เรนต์สดด้วยเหรอคะ 

หรือว่ำชั้นล่ำงส่งมำผิด?"

"ไม่ได้ส่งผิดหรอก ผมเป็นคนสั่งมำเองแหละ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟ 

เปิดกล่องออกแล้วหยบิให้ฉันลกูหนึง่พร้อมกล่ำวอย่ำงกระหยิม่ย้ิมย่อง "คณุ

บอกว่ำที่จีนไม่มีนี่ งั้นรีบชิมของประเทศฝรั่งเศสเรำซะสิ"

ควำมซำบซึ้งที่มีหำยวับไปเลย ฉันอดกลั้นควำมหงุดหงิดเอำไว้ในใจ

พยำยำมไม่ให้ตัวเองกลอกตำพลำงรับแบล็กเคอร์เรนต์ลูกนั้นมำใส่ปำก

"เป็นยังไงบ้ำง"

ฉันฝืนกลืนแบล็กเคอร์เรนต์ลงไป "ค่อนข้ำง...เปรี้ยวค่ะ"

"เต็มไปด้วยวิตำมินซีจ�ำนวนมำกเชียวนะ คุณไม่เคยกินมำก่อนก ็

กินให้เยอะๆ สิ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟกล่ำวพลำงหยิบแบล็กเคอร์เรนต ์

เตรียมจะวำงมันลงในมือฉันอีก

ฉันท�ำสหีน้ำรงัเกยีจเพรำะมันไม่ได้ค่อนข้ำงเปรีย้ว แต่มันเปรีย้วมำก

เลยต่ำงหำก เปรีย้วจะตำยอยูแ่ล้ว! ถ้ำจะพูดถงึผลไม้ท่ีมวิีตำมินซีสงู ให้ฉัน

กินกีวี่แทนได้หรือเปล่ำ ฉันจะต้องกินแบล็กเคอร์เรนต์เท่ำนั้นเหรอ

ฉันดันมือเขำออกไป "ไม่เอำค่ะ มันเปรี้ยว พวกเรำบดมันให้แหลก

แล้วเอำท�ำไปไอศกรีมกันเถอะนะคะ"

"ไม่ได้นะ!" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟยังพยำยำมยัดแบลก็เคอร์เรนต์ใส่มือฉัน 

ให้ได้ "เม่ือเทียบกบักำรกนิอำหำรเสรมิเพิม่วติำมินแล้ว สูก้นิผลไม้ให้เยอะๆ 

จะดีกว่ำ"

"หำ?"

"หำอะไรกันล่ะ เด็กดี...ท้ังหมดนี่เป็นของคุณแล้วนะ ผมจะคอยดู
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จนกว่ำคุณจะกินมันหมด"

"กนิ...หมดนีเ่นีย่นะ! ตอนนีน่้ะเหรอ" นีเ่ขำหยอกฉันเล่นอยูใ่ช่หรอืเปล่ำ...

"ใช่แล้ว"

"ไว้กนิพรุง่นี้ไม่ได้เหรอคะ" ฉันวำงแผนดิน้รนหนเีจยีนขำดใจ "หรอืว่ำ 

เหลือไว้ก่อนแล้วค่อยกินตอนเที่ยงอีกได้ไหมคะ"

"ไม่ได้" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเอ่ยอย่ำงหนักแน่น ซูอี้น้อยก็ไร้เรี่ยวแรง

ที่จะต่อต้ำน

เฮ้อ...ก่อนหน้ำนี้ท�ำไมไม่สำรภำพไปตรงๆ ว่ำฉันกินยำแก้ปวด 

ประจ�ำเดือนนะ จะต้องโกหกเขำว่ำกินวิตำมินไปท�ำไม จบเลยครำวนี ้ 

ขุดหลุมสุสำนให้ตัวเอง* ซะแล้ว!

* ขดุหลมุสสุำนให้ตวัเอง เป็นส�ำนวนจนี หมำยถงึสิง่ท่ีตนเองกระท�ำคอืกำรรนหำท่ี คล้ำยกำรขุดหลมุฝังศพให้ตวัเอง 
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ก่อนท่ีจะมำเป็นผูช่้วยสอนท่ีสถำบันแบบเตม็ตวั ตอนนัน้ฉันยังไม่ค่อย

ได้พูดคุยกับมิสเตอร์เอ็มโอเอฟสักเท่ำไรนัก เพรำะเขำสอนในช้ันเรียน 

ขนมหวำนของเชฟระดบัสงูเท่ำนัน้ ช่วงท่ีเริม่เรยีน ฉันยงัเป็นแค่เชฟมือใหม่ 

จึงไม่มีโอกำสเข้ำเรียนในคำบเรียนของเขำ

และเดิมทีฉันเองก็ไม่ได้มีควำมคิดจะอยู่ท่ีสถำบันต่อแบบยำวๆ จึง

เป็นธรรมดำท่ีจะไม่ได้ท�ำควำมสนิทสนมกับบรรดำเชฟเอำไว้เท่ำไหร่นัก 

ทั้งๆ ที่นี่อำจเป็นโอกำสในกำรขอฝึกงำนที่ดียิ่งขึ้นได้

ฉันเรยีนมำถงึระดบักลำงแล้ว มิสเตอร์เอ็มโอเอฟกอ็ยู่ในช่วงมุง่เข้ำสู่

กำรประกวดเอ็มโอเอฟ* ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงไม่ได้จัดตำรำงให้เขำสอนอีก 

จงึไม่มีใครได้เห็นหน้ำเห็นตำของเขำเลยในระยะนี ้ได้ยนิแค่ว่ำเขำขังตวัเอง

อยู่ในห้องเล็กๆ ท่ีชั้นสำมเพื่อท�ำบททดสอบจนดึกดื่น และบำงครั้งจะ 

มีนักเรียนเห็นเขำเดินออกมำล้ำงมือบ้ำง แต่ก็อยู่ในท่ำทำงรีบร้อนตลอด 

ฉันเองก็เคยเจอเขำหลังเลิกเรียนในรถไฟฟ้ำใต้ดินครั้งหนึ่ง แต่เกรงว่ำเขำ

จะลืม 'ยำยคนซื่อบื้อ' อย่ำงฉันไปนำนแล้ว

บทที่ 
2
อยู่ต่อเป็นผู้ช่วยสอนที่สถำบัน

* MOF หรือ Meilleur Ouvrier de France เป็นกำรประกวดเพื่อจะได้เป็นช่ำงฝีมือที่ดีที่สุดของฝรั่งเศส กำรประกวด 
MOF นัน้ไม่ได้จ�ำกดัอยู่แค่ด้ำนอำหำรเท่ำนัน้ แต่ยังรวมไปถงึช่ำงฝีมอืในแขนงอ่ืนๆ เช่น งำนก่อสร้ำง งำนด้ำนแฟช่ัน  
งำนด้ำนควำมสวยงำม ฯลฯ ทุกสำยงำนฝีมือสำมำรถเข้ำร่วมกำรประกวดได้ แต่สำยงำนท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ีสุดจะเป็น
ด้ำนอำหำร ซึ่งก็แยกย่อยออกไปอีกว่ำเป็นกำรปรุงอำหำรแบบใด
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ในเมื่อเป็นอย่ำงนี้ ฉันก็เลยได้ยินเรื่องเม้ำท์มอยเกี่ยวกับมิสเตอร์ 

เอ็มโอเอฟในท้องตลำดมำไม่น้อย

อำยุของเขำเป็นปรศินำ ดแูล้วน่ำจะสกัยีส่บิเจด็ย่ีสบิแปดได้มัง้ แต่ว่ำ

รปูร่ำงหน้ำตำของคนยุโรปกช่็ำงหลอกตำเหลอืเกนิ ดอูย่ำงมำดำมเจ้ำของบ้ำน 

ท่ีฉันเช่ำอยู่สิ...ฉันคิดมำตลอดว่ำหล่อนเป็นผู้หญิงวัยกลำงคนท่ีช่ืนชอบ 

'แฟช่ันยุค 60' อำยุมำกสดุกน่็ำจะมำกกว่ำแม่ของฉันสกัปีสองปี แต่ท่ีไหนได้ 

กลับเป็นคุณยำยผู้ทันสมัยไปเสียได้

ตอนนั้นฉันขอตกแต่งห้องท่ีเช่ำใหม่ซ่ึงจ�ำเป็นต้องให้เจ้ำของบ้ำน 

เซ็นรับรองเพื่อยืนยันก็เลยได้เห็นบัตรประชำชนของมำดำมเข้ำโดยไม่ได้

ตั้งใจ มำดำมเกิดปี 1949

ปี 1949...มีเคล็ดลับให้ดูอ่อนกว่ำวัยจริงๆ เสียด้วย!

ถ้ำคำดเดำกันตำมทฤษฎีนี้แล้ว มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเองก็น่ำจะไม่ได้

อำยุแค่ย่ีสบิเจด็แน่ๆ และเม่ือพจิำรณำปรมิำณเส้นผมและตนีผมแล้ว คำดว่ำ 

จะต้องสำมสบิข้ึนไปอย่ำงแน่นอน แต่คงเกนิสำมสบิไปไม่มำกเท่ำไหร่ อำจจะ 

ประมำณสำมสิบเอ็ดสำมสิบสองนี่แหละ

ชีวิตส่วนตัวของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟเองก็เป็นปริศนำ ว่ำกันว่ำเขำ

แต่งงำนแล้ว หย่ำแล้ว แม้แต่คนท่ีบอกว่ำคู่สมรสของเขำเสยีชีวิตไปแล้วกมี็ 

จริงสิ...มีคนบอกว่ำเขำเป็นเกย์ด้วยนะ

ขอร้องล่ะ! อย่ำเดำมั่วไปหน่อยเลย ก็แล้วท�ำไมจะต้องคิดว่ำคนหล่อ

และมีควำมสำมำรถต้องเป็นเกย์กันหมดด้วยล่ะ ถึงฉันจะช่ืนชอบโมเมนต์

ของพ่อหนุ่มผมลอนกับคุณถั่ว* ในทีวีนั่นเหมือนกัน แต่ในชีวิตจริงก็ช่วย 

ไว้ชีวิตบรรดำสำวโสดหน่อยได้หรือเปล่ำ

แต่พ่ีเจี๋ยเองก็มีค�ำพูดท่ีเจ๋งสุดๆ ไปเลย เขำบอกไว้ว่ำ 'ชำยคนไหน 

ไม่ได้สวมแหวนก็ถือว่ำเขำยังโสด มองแล้วให้รีบเข้ำไปจับจองซะ!'

* พ่อหนุ่มผมลอนกับคุณถั่ว หมำยถึงเชอร์ล็อก โฮล์มส์กับคุณหมอวัตสันผู้ช่วยของเขำ
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มิสเตอร์เอ็มโอเอฟใช้โทรศัพท์ไอโฟนรุ่นห้ำเอสแต่ไม่ได้ลงแอพฯ  

โซเชียลมีเดียเอำไว้เลย ไม่ว่ำจะเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือว่ำอินสตำแกรม 

แถมเขำยังเสียดสีนักเรียนท่ีวันๆ เอำแต่จับโทรศัพท์มือถือว่ำยอมให ้

เครื่องใช้ไฟฟ้ำมำบงกำรสมองของตัวเองอีกด้วย

นี่มันยุคดิจิตอลแล้วนะ หรือว่ำยังมีคนท่ีไม่ต้องกำรผูกสัมพันธ์กับ 

คนอื่นๆ อยู่ด้วย?

ทว่ำควำมคิดของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟนั้นแตกต่ำงออกไปอย่ำงสิ้นเชิง 

"ผมไม่จ�ำเป็นจะต้องแชร์ชีวติของตัวเองให้คนอืน่ดเูสยีหน่อย ถ้ำมีธรุะจรงิๆ 

ค่อยส่งข้อควำมหรือโทรศัพท์เอำก็พอ"

เขำพูดได้ถูกต้องจนฉันหมดเหตุผลที่จะโต้แย้งเลยล่ะ

ฉันเลยถำมเขำว่ำ "แล้วนอกจำกสอน ตอนอยู่ระหว่ำงทำงมำสถำบัน 

ระหว่ำงทำงกลับบ้ำน แล้วก็ระหว่ำงดื่มกิน ปกติคุณท�ำอะไรบ้ำงคะ" 

ตอนนั้นมิสเตอร์เอ็มโอเอฟก็โพล่งออกมำว่ำ "คิดเมนูใหม่ๆ"

"งั้นนอกจำกคิดเมนูใหม่ล่ะคะ"

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟตอบโดยไม่คิดเลยสักนิด "ทดลองเมนูใหม่"

"นอก! เหนือ! จำก! เมนู! ล่ะ! คะ!"

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟกยั็งตอบกลบัมำอย่ำงไม่ลงัเลเลยแม้แต่น้อย "ถ้ำงัน้ 

ก็ดูปลำว่ำยน�้ำไปมำ"

ท่ีบ้ำนของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟมีตู้ปลำขนำดใหญ่ เลี้ยงปลำสวยงำม

เอำไว้ตู้หนึ่ง เวลำไม่มีอะไรท�ำเขำก็จะจ้องมองมัน ก่อนหน้ำนี้เขำจ้องมอง

ปลำเหล่ำนั้นอยู่คนเดียว แต่ตอนนี้กลำยเป็นว่ำฉันกับเขำจ้องมองมัน 

อยู่ด้วยกันสองคน...มองตลอดทั้งบ่ำย

แหะๆ

สนุกดีออก...แล้วก็มีรสนิยมมำกๆ เลยด้วย หรือไม่จริงคะ

ฉันท�ำได้เพียงหัวเรำะแหะๆ
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หลงัจำกฉันได้เลือ่นระดบัไปสูช้ั่นสงูแล้วกเ็ลยได้เข้ำเรยีนในคำบเรยีนสำธติ 

ของเขำ และตอนนัน้เขำไม่ใช่เชฟธรรมดำๆ อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเอ็มโอเอฟ 

สวมชุดยูนฟิอร์มท่ีมีธงชำตบินปกเสือ้เป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงมีแค่บรรดำเอม็โอเอฟ 

เท่ำนั้นถึงจะได้รับเกียรตินี้ และเกียรติยศของเอ็มโอเอฟนี้ได้รับมำจำก

ประธำนำธิบดีซ่ึงเป็นผู้มอบให้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงเป็นธรรมดำท่ีสถำนะ

ของเขำจะแตกต่ำงออกไป

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเกลียดนักเรียนท่ีสวมยูนิฟอร์มสกปรกและยับยู่ย่ี

เป็นท่ีสุด ดังนั้นทุกครั้งก่อนจะถึงคำบเรียนของเขำหนึ่งวัน ฉันไม่เพียง 

เอำชุดของตัวเองออกมำซัก แต่ยังใช้เตำรีดรีดให้เรียบกริบเป็นพิเศษ 

อีกด้วย

ฉันพยำยำมขนำดนี้...แน่นอนว่ำก็เพื่อท่ีจะได้เป็นท่ีจดจ�ำในสำยตำ

ของเขำ

ฉันโอเวอร์เกินไปอย่ำงนั้นเหรอ ขอร้องล่ะ...ฉันยังไม่ถึงข้ันซ้ือ 

ชุดใหม่สักหน่อย!

แต่ประเดน็หลกัจรงิๆ กค็อืยูนิฟอร์มไซส์ศนูย์มันไม่มีขำยแล้วน่ะส.ิ.. 

แหะๆ

หลังรออยู่ท่ีหน้ำประตูห้องเรียนตั้งแต่เช้ำตรู่ เพียงเพ่ือจะได้เป็น 

คนแรกที่พูดว่ำ "Bonjour* เชฟ" เขำจะยิ้มและตอบฉันกลับมำว่ำ "บงชูร์" 

จำกนั้นก็เอนตัวหลบให้ฉันและนักเรียนคนอื่นๆ เข้ำไปในห้องเรียน

เพยีงแค่ประโยคทักทำยท่ีสภุำพและธรรมดำเสยีไม่มนีัน่กท็�ำให้หัวใจ

ของฉันเต้นตึกตักไม่หยุด

ใช่แล้ว...หัวใจดวงน้อยๆ ของฉันนีแ่หละ เธอยังมีชวีติอยูห่รอืเปล่ำน่ะ... 

อดทนอีกหน่อยนะ พวกเรำยังต้องเดินกันไปอีกไกล

จำกนัน้กต้็องเข้ำยึดท่ีนัง่ตรงกลำงของแถวแรกให้ได้ ฉันจะคลำดสำยตำ 
* Bonjour (บงชูร์) แปลว่ำสวัสดี
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จำกเทพบุตรในแต่ละท่วงท่ำไปไม่ได้

กำรที่มิสเตอร์เอ็มโอเอฟได้เป็นเอ็มโอเอฟตั้งแต่อำยุยังน้อยมีเหตุผล

ของมันอยู่ เพรำะกำรสำธิตของเขำท�ำอย่ำงเป็นล�ำดับข้ันตอน ค่อยๆ 

อธิบำยเป็นข้อๆ อย่ำงละเอียดและชัดเจนด้วยท่ำทำงอันคล่องแคล่ว

และตั้งแต่คำบแรกนั้นเป็นต้นมำ ฉันก็จ�ำได้เพียงดวงตำสีฟ้ำอ่อน 

ชวนหลงใหลของเขำ และเสียงทุ้มต�่ำอันเต็มไปด้วยแรงดึงดูดท่ีทะลุ 

ผ่ำนหัวใจของฉันไปไม่หยุดหย่อน

นักเรียนซูอี้...นี่เธอยังตั้งใจเรียนอยู่หรือเปล่ำเนี่ย

เห็นได้ชัดเลยว่ำท�ำไม่ได้

ฉันได้กลำยเป็นแฟนคลับสำวผู้คลั่งไคล้ไร้สติของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ

อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว หรอืจรงิๆ ควรจะเรยีกว่ำเป็นหญิงสำวผูห้ลงใหลเขำ

อย่ำงโงหัวไม่ขึ้นดีล่ะ

แต่ตัวฉันไม่มีทำงยอมรับหรอก!

เพรำะฉันไม่ได้คลั่งไคล้ไร้สติหรือแค่หลงใหลรูปลักษณ์ของเขำ แต่

เป็นแฟนตัวจริงที่มีรักแท้ให้เขำต่ำงหำก รักแท้น่ะเข้ำใจหรือเปล่ำ!

หลังเรียนคำบเรียนสำธิตเสร็จแล้ว ฉันก็ตำมมำจ้องมองเขำสอน 

ในคำบเรียนปฏิบัติต่อ สุดท้ำยเม่ือรวมทุกคำบท่ีฉันเข้ำเรียนแล้วก็นับว่ำ 

ได้มองเขำแค่สำมครั้งเหมือนมองดำวมองพระจันทร์* เท่ำนั้น

ท�ำไงได้ล่ะ...นักเรียนในช้ันปีเดียวกับฉันมีมำกเกินไปจริงๆ นี่นำ  

แค่คำบของหวำนระดับสูงก็แบ่งออกเป็นแปดกลุ่มแล้ว แต่มีคนบอก 

เหมือนกันนะว่ำกลุ่มอื่นๆ ได้เข้ำเรียนตั้งหกครั้ง

มำกกว่ำเป็นเท่ำตัวเลยนี่! 

อำรมณ์เสียอะ เริ่มจะโมโหแล้วนะ...เรื่องนี้ก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกัน!

แต่ไม่เป็นไรหรอก ไม่มีโอกำสกส็ร้ำงโอกำสข้ึนมำซะเองเลยส ิเข้ำเรยีน 

กับเทพบุตรไม่ได้ก็ต้องไขว่คว้ำให้ได้เข้ำเรียนกับเทพบุตร!

* มองดำวมองพระจันทร์ เป็นส�ำนวน หมำยถึงเฝ้ำรอคอยอย่ำงใจจดใจจ่อ
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แนวควำมคิดอันช่ัวร้ำยนี้เดิมทีมีต้นทุนมำจำกประเทศของฉัน และ

ฉันไม่คิดจะรออะไรต่อไปอีกสักนิดเดียว กลำงเดือนมิถุนำยนก็จะถึงพิธ ี

จบกำรศกึษำแล้ว ดังนัน้กำรซ้ือตัว๋เครือ่งบินเอำไว้ก่อนจงึเป็นเรือ่งจ�ำเป็นมำก  

แต่ว่ำตรงหน้ำฉันกลบัมอีะไรท่ีดงึดดูใจมำกกว่ำน่ะส.ิ..และเพือ่สิง่ท่ียัว่ยวนใจนี้  

ฉันจะพยำยำมอยู่ต่อให้ได้เลยล่ะ

เพือ่มิสเตอร์เอ็มโอเอฟแล้ว...กท็�ำได้เพยีงขยำยเวลำกลบับ้ำนของฉัน

ออกไปเท่ำนั้น

นักเรียนท่ีเรียนไปถึงระดับสูงทุกคนจะมีโอกำสย่ืนขอฝึกงำน และ 

หนึ่งในกำรฝึกงำนนั้นรวมกำรอยู่ช่วยสอนท่ีสถำบันเอำไว้ด้วย ดังนั้น 

ถ้ำอยำกจะอยู่เคียงข้ำงกับเทพบุตร...กำรเป็นผู ้ช่วยสอนท่ีสถำบันก ็

เป็นโอกำสสุดท้ำย และเป็นโอกำสที่ดีที่สุดของฉันด้วย

เดือนมีนำคมฉันจึงตรงไปยังฝ่ำยกิจกำรนักเรียนเพื่อยื่นค�ำขอ  

เดือนเมษำยนท�ำแบบทดสอบ หลังจำกนั้นก็รอกำรแจ้งผลกลับมำ

ช่วงเวลำแห่งกำรรอคอยช่ำงแสนยำวนำน เพรำะว่ำโจแอนนำท่ีรบัผดิชอบ 

กำรช่วยสอนในฝ่ำยกิจกำรนักเรียนกับเชฟปำกกว้ำงท่ีเป็นคนจัดระเบียบ

กำรฝึกงำนของนักเรียนต่ำงผลัดกันไปพักร้อน

ชำวฝรั่งเศสไม่มีอะไรอย่ำงอื่นให้ท�ำ ขอเพียงไม่มีธุระก็มักจะออกไป

ขุดเส้นลวด* กัน พวกเขำเรียกมันว่ำกำรดื่มด�่ำกับชีวิต

แต่นีก่เ็ป็นประสบกำรณ์ท่ีฉันคุน้ชินแล้ว กำรเร่งให้คนฝรัง่เศสท�ำอะไร

สักอย่ำงมีแต่จะเพิ่มควำมอึดอัดใจให้ตัวเอง ดังนั้นในเวลำนี้นอกจำก 

รอคอย...ฉันก็ท�ำได้เพียงแค่รอคอยเท่ำนั้น

รอจนกระท่ังพวกเขำกลับมำก็ปลำยเดือนพฤษภำคมแล้ว ฉันยัง 

ไม่มัน่ใจนกัว่ำควรจะกลบับ้ำนหรอือยูท่ี่นีต่่อด ีและถ้ำหำกยงัไม่ซ้ือตัว๋เครือ่งบิน 

ตอนนี้รำคำก็จะขึ้นอีกเป็นเท่ำตัว!

* ค�ำว่ำพกัร้อน ในภำษำฝรัง่เศสคอื Vacation (วำกำซียง) ออกเสยีงคล้ำยกบัค�ำว่ำ 挖个钢丝 (วำเก้อกงัซือ) ในภำษำจนี 
ซึ่งแปลว่ำขุดเส้นลวด
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แต่ใครจะสนใจล่ะว่ำตัว๋เครือ่งบินของฉันจะรำคำข้ึนเป็นเท่ำตวัหรอืเปล่ำ  

แถมใกล้จะเข้ำสูส่ปัดำห์แห่งกำรสอบแล้ว ดงันัน้มำตัง้ใจเตรยีมตวัสอบกนัเถอะ

เอำล่ะ...ไว้สอบเสร็จแล้วค่อยถำมใหม่อีกที

จนกระท่ังวันหนึ่งของช่วงต้นเดือนมิถุนำยน หลังฉันสอบดึงน�้ำตำล

ซ่ึงเป็นกำรสอบอย่ำงสดุท้ำยเสรจ็สิน้กน็ัง่บ้ืออยู่บนเก้ำอีห้วำยในสวนดอกไม้

ท่ีช้ันล่ำง พอเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมำก็เห็นข้อควำมถำมถึงวันกลับบ้ำน

เป็นกุรุสจำกพี่เจี๋ย รวมถึงแจ้งเตือนอีเมลใหม่หนึ่งฉบับ

พอจิ้มนิ้วลงบนไอคอนรูปไปรษณีย์สีฟ้ำก็พบว่ำโจแอนนำเป็นคน 

ส่งอีเมลมำ และในนั้นมีเพียงประโยคที่เขียนไว้ว่ำ

'Pourriez-vous venir signer le contrat d'assistant, s'il vous plaît?'
(คุณสามารถเซ็นสัญญาผู้ช่วยได้หรือไม่)

สวรรค์ยังใส่ใจฉันอยู่ เขำบอกให้ฉันอยู่ต่อล่ะ!

จำกนั้นฉันก็อยู่ที่นี่ต่อไป เย่!

ไม่ว่ำจะเวลำไหน มิสเตอร์เอ็มโอเอฟของฉันกไ็ม่เคยขำดแคลนแฟนคลบั  

โดยเฉพำะแฟนคลับสำวๆ

ฉะนัน้แล้ว ต่อให้ฉันจะเป็นผูช่้วยสอนได้ส�ำเรจ็ และตัง้แต่นีไ้ปกจ็ะใกล้ชิด 

ท�ำควำมสนิทสนมกับเขำ แต่เพื่อที่จะดึงดูดสำยตำของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ

และเพ่ือท่ีจะได้รับควำมโปรดปรำนจำกเขำ ฉันเองกต้็องล�ำบำกล�ำบนไม่น้อย 

ทีเดียว

ฉันยอมรบัว่ำตัวเองไม่ร่ำเรงิและทันสมยัมำกพอ อีกท้ังยังไม่ได้สวยพริง้ 

สะดุดตำขนำดนั้นด้วย เมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่อำจพึ่งพำรูปลักษณ์ ฉัน

ก็ท�ำได้แค่ใช้ปฏิภำณไหวพริบเข้ำสู ้ เพรำะถึงอย่ำงไรตัวฉันท่ีมีทักษะ 
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เพียงน้อยนิดก็ไม่อยู่ในสำยตำของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟอยู่แล้ว สุดท้ำยจึง

ท�ำได้เพียงเช็ดหยำดเหงื่อที่มำจำกควำมขยันหมั่นเพียรเท่ำนั้น

สองเดือนกว่ำๆ ไม่อยำกเป็นเพียงผู้ช่วยสอนที่เขำจ�ำชื่อไม่ได้

สองเดือนกว่ำๆ อยำกให้เขำจดจ�ำฉันได้

สองเดอืนกว่ำๆ ถ้ำเขำเองกช็อบฉันเหมอืนกัน มนัจะดสีกัแค่ไหนกนันะ...
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เม่ือเซ็นสญัญำผูช่้วยสอนเรยีบร้อยแล้ว ฉันกต็ัง้ใจซ้ือปำกกำมำร์กเกอร์ 

สีน�้ำเงินและสีแดงจำกซูเปอร์มำร์เก็ตมำตั้งมำกมำย คิดว่ำต่อไปจะเอำไว้

วำดเส้นตรงสีน�้ำเงินและสีแดงลงบนสิ่งของท่ีต้องเตรียมไว้ให้กับมิสเตอร์

เอ็มโอเอฟ

ก็เขำคือ 'เอ็มโอเอฟ' นี่นำ...เป็นธรรมดำที่สิ่งที่เหมำะสมกับเขำที่สุด

จะต้องเป็นปกคอเสื้อลำยธงชำติที่ไม่เหมือนใครนั่น

เดมิทีฉันอยำกจะท�ำมนัอย่ำงเงยีบๆ ไม่กระโตกกระตำกจนทุกคนรบัรู้ 

ควำมในใจของฉัน ดังนั้นจึงจงใจวำดไม่ให้ใหญ่เกินไป ส่วนอีกเหตุผลหนึ่ง

ก็กลัวว่ำมิสเตอร์เอ็มโอเอฟจะไม่ชอบที่ฉันท�ำแบบนี้

แต่ใครจะคิดว่ำมิสเตอร์เอ็มโอเอฟของพวกเรำเป็นคนท่ีท�ำอะไรๆ  

ไม่เหมือนใครขนำดนี้กันล่ะ เพรำะแค่เขำเห็นว่ำฉันวำดธงชำติก็รีบเอำให้

คนที่อยู่ข้ำงๆ ดูทันที

"พวกคณุรบีดนูี!่ ดสูว่ิำนีค่อือะไร" มิสเตอร์เอม็โอเอฟยกแก้วกระดำษ

ใบนั้นขึ้นชูไปท่ัวทุกทิศ "ผู้ช่วยสอนเป็นคนวำดให้ผมล่ะ นี่เป็นสัญลักษณ์

ของเอ็มโอเอฟ เป็นแก้วกระดำษเฉพำะตัวของเอ็มโอเอฟ!" 

เอำล่ะๆๆ เฉพำะตัว...ทุกคนเขำรู้กันหมดแล้วล่ะ

บทที่ 
3
เข้ำมำใกล้ชิดเพ่ือจีบคุณ
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เขำก�ำลังโอ้อวดอย่ำงเปิดเผยไม่ผิดแน่

ฉันแกล้งท�ำเป็นยืนสบำยอกสบำยใจอยูข้่ำงๆ แต่ในใจคดิอยู่ว่ำเทพบุตร 

อย่ำงเขำช่ำงพอใจอะไรง่ำยดำยเสยีเหลอืเกนิ ถ้ำรอบตวัไม่มีใครอยู ่เขำกค็งจะ 

เต้นด้วยสเต็ปเบำๆ คนเดียวแล้วหรือเปล่ำนะ

กำรเป็นผูช่้วยสอนในสถำบันนีจ้ะไม่ได้ยึดตดิอยูก่บัเชฟเพียงคนเดยีว 

เท่ำนัน้ และไม่ได้ถกูก�ำหนดให้ดแูลนกัเรยีนเพยีงช้ันเรยีนเดยีว ขณะเดยีวกนั 

ด้วยกำรจัดแบ่งคำบสอนชั้นเรียนต่ำงๆ ท�ำให้ฉันที่ถึงแม้จะเป็นผู้ช่วยสอน

ฝ่ำยขนมหวำน แต่บำงครั้งก็ต้องไปช่วยห่ันผักในห้องครัวช้ันล่ำงและ 

ช่วยงำนสอนท�ำอำหำรฝรั่งเศสด้วย

โดยปกตแิล้วท่ีห้องครวัช้ันล่ำงจะห่ันผกัและท�ำอำหำรเท่ียงให้พนกังำน  

ฉันจึงต้องไปช่วยเหลือเสี่ยวเฮยกับผู้ช่วยสอนคนอ่ืนๆ เตรียมของส�ำหรับ

สำธิตกำรท�ำอำหำรฝรั่งเศสในวันถัดไป

เสี่ยวเฮยเป็นเชฟประจ�ำของห้องครัวช้ันล่ำง จะว่ำไปแล้วเขำก็เป็น

นักเรียนของที่นี่มำก่อนเช่นกัน

ฉันเคยคิดเอำไว้อย่ำงสวยงำมเลยว่ำฉันเคยเรียนท�ำอำหำรฝรั่งเศส 

มำก่อน ดังนั้นไม่ว่ำพวกเขำจะให้ฉันท�ำอะไร ก็ไม่น่ำมีเรื่องยุ่งยำก...

แต่ท่ีไหนได้...ควำมจริงคืองำนท่ีแบ่งมำให้ฉันนั้นเป็นกำรต่อสู้กับ 

หัวหอมลูกเล็กสีม่วงที่มีชื่อเรียกในภำษำฝรั่งเศสว่ำ 'Échalote'

เสีย่วเฮยบอกว่ำต้องกำร 'Ciseler' พวกมันท้ังหมด...กค็อืต้องสบัพวกมัน 

ให้แหลกนั่นแหละ

สับ...ให้แหลก...งั้นเหรอ

Tout*? ทั้งหมดนั่นน่ะเหรอ...พูดจริงหรือเปล่า

ฉันมองหัวหอมลูกเล็กท่ีกองพะเนินเป็นภูเขำ...เสี่ยวเฮย คุณไม่ได้ 

ล้อเล่นใช่ไหม ไม่ได้หยอกล้อฉันอยู่แน่นะ นี่กะจะให้ฉันหั่นไปจนถึงปีวอก

* Tout (ตู) แปลว่ำทั้งหมด



Dear Mr. MOF หวานละมุน... คุณท่ีรัก22

เดือนมะเมีย* เลยหรือยังไงกัน

ท่ีข้ำงหูได้ยินเสยีงของเสีย่วเฮยลอยมำแว่วๆ ว่ำ "ตอนเช้ำห่ันไม่เสรจ็

ก็มำหั่นต่อตอนบ่ำยนะ"

ตอนเท่ียงบรรดำเชฟท้ังหลำยจะลงมำกนิข้ำวข้ำงล่ำงกนั พอพวกเขำ

เห็นฉันน�ำ้ตำไหลพรำก สองตำแดงก�ำ่ กค็ดิเอำเองว่ำฉันไม่ได้รบัควำมยุตธิรรม 

ขนำดไหนเชียว จึงพำกันเข้ำมำปลอบฉันทีละคน

ฮือๆ ครำวหน้ำให้พวกคุณมำห่ันหัวหอมบ้ำงดีไหมล่ะ นี่ฉันห่ันมำ 

ทั้งเช้ำแล้วนะ!

เสีย่วเฮยนะเสีย่วเฮย คณุบอกมำเลยว่ำระหว่ำงเรำมคีวำมแค้นใหญ่หลวง 

ขนำดไหนกนัเชียว ตอนแรกท่ีฉันทดสอบเป็นผูช่้วยสอน คณุก็ให้ฉันปอกไข่ 

ห้ำสิบลูกในสิบห้ำนำที แถมเป็นไข่ห้ำสิบลูกที่เพิ่งต้มเสร็จซะด้วย!

ช่ำงเถอะๆ ไม่พูดแล้ว พูดไปก็มีแต่น�้ำตำ

ใครกไ็ด้ช่วยมำนวดตำให้ฉันหน่อยส ิซอกเลบ็ของฉันมีแต่กลิน่หัวหอม 

เต็มไปหมดแล้ว!

วนันี.้..ในฐำนะท่ีเป็นผูช่้วยสอนของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ ฉันกจ็ะได้สอน 

ด้วยกันกับเทพบุตรแล้วล่ะ!

ตื่นเต้นจังเลย! ตื่นเต้นจัง!!

อนุญำตให้ฉันส่งเสียงดังก้องฟ้ำสักสำมวินำทีนะ วะ! ฮะ! ฮ่ำ!

อืม...ฉันจะท�ำออกมำให้ดเีลยล่ะ จะให้ขำยหน้ำเทพบุตรท่ีเป็น 'เอ็มโอเอฟ'  

ไม่ได้

หลงักนิมือ้กลำงวนัท่ีห้องครวัช้ันล่ำงเรยีบร้อย ผ้ึงน้อยซูอ้ีผูข้ยันขันแขง็ 

ก็รีบตรงไปยังห้องเรียนสำธิตเพื่อเตรียมกำรสอนทันที ตรวจดูวัตถุดิบ 

ให้แน่ใจอีกรอบหนึ่งและต้องแน่ใจว่ำภำยในห้องเรียนมีอุปกรณ์ให้เทพบุตร

ใช้อย่ำงเพียงพอ น�้ำแร่แช่เย็นกับกระดำษเฉพำะของเอ็มโอเอฟวำงอยู่ท่ี 
* ปีวอกเดือนมะเมีย เป็นส�ำนวนจีน หมำยถึงเรื่องหรือเหตุกำรณ์ท่ีดูไม่มีควำมหวัง ไม่มีทีท่ำจะมำถึง หรือสิ่งท่ี 
ไม่สำมำรถคำดเดำว่ำในอนำคตจะเป็นอย่ำงไร 
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ขวำมือของสเตช่ัน สะดวกต่อกำรท่ีมิสเตอร์เอ็มโอเอฟจะหยิบมำดื่มได้

ระหว่ำงสอน

แล้วก็ผ้ำขี้ริ้ว น�้ำยำล้ำงจำน...

พับผ้ำเชด็ปำกเสียหน่อยให้เทพบตุรใช้ได้ง่ำยๆ เตรียมพร้อมไว้จะได้

ไม่พลำด

เท่ียงห้ำนำที ยังห่ำงจำกเวลำเข้ำสอนอย่ำงเป็นทำงกำรอยู่ย่ีสบิห้ำนำที  

งำนที่เตรียมไว้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กดไลค์ให้ตัวเองเลย!

เพิง่คดิว่ำจะเอนตวัพกัผ่อนสกัหน่อย มิสเตอร์เอม็โอเอฟกถ็อืกระเป๋ำ

อุปกรณ์ของเขำเดินเข้ำมำ หลังวำงกระเป๋ำลง เขำก็ตรงเข้ำไปตรวจสอบ

สิ่งของที่ฉันจัดเตรียมไว้

"สอนกับผมครั้งแรกงั้นเหรอ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟถำม

"ค่ะ"

หลังจำกนั้นเขำกจ็อ้งมองของทั้งหมดบนโต๊ะรำวกับคิดอะไรสักอย่ำง

เท่ียงสบินำที เขำหันหน้ำมำหำฉัน มองด้วยสำยตำค้นหำ ฉันไม่เข้ำใจ

ว่ำท�ำไม แต่ตอนท่ีก�ำลังจะเอ่ยถำม มิสเตอร์เอ็มโอเอฟก็กระแอมข้ึน

กะทันหัน

ฉันรอให้เขำแสดงควำมคดิเห็น ทว่ำเขำกลบัเชิดคำงข้ึนอย่ำงเย่อหย่ิง

โดยไม่กล่ำวอะไรสักค�ำแล้วเดินจำกไป

เห็นท่ำทีของเขำแล้วฉันรูส้กึใจคอไม่ค่อยดเีอำซะเลย คำดเดำควำมคดิ 

ของเขำไม่ออกเสียด้วย

หรอืเขำคดิว่ำฉันจดัเตรยีมทุกอย่ำงไว้ได้พรัง่พร้อมสดุๆ เลยไม่อยำก

เอ่ยชมฉันตรงๆ อย่ำงนั้นเหรอ

โธ่เอ๊ย! เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไหมล่ะ...มิสเตอร์เอ็มโอเอฟอำจไม่รู้ว่ำ

ผู้หญิงจีนรำศีกันย์หมำยถึงอะไร รำศีกันย์ก็หมำยถึงแปลกประหลำดและ

แข็งแกร่งยังไงล่ะ!
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มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง ฉวยโอกำสคว้ำแก้วกระดำษ

เฉพำะส�ำหรับเอ็มโอเอฟขึ้นมำ "คุณใส่น�้ำแข็งงั้นเหรอ"

"เปล่ำนะคะ ฉันแช่เย็นเอำไว้ก่อนน่ะค่ะ" ฉันค่อนข้ำงตกใจกบัค�ำถำมนัน้  

"ควำมหมำยของฉันกค็อื...ฉันเอำท้ังขวดไปแช่เย็นเอำไว้ก่อน คอื...เมือ่วำน 

ก่อนเลิกงำนเอำไปใส่ตู้เย็นข้ำมคืนไว้ค่ะ"

นี่ฉันก�ำลังพูดอะไรอยู ่ล่ะเนี่ย...ฉันแอบกลัดกลุ ้มอยู่คนเดียวจน 

ไม่ทันเห็นว่ำสำยตำของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟท่ีมองฉันในตอนนั้นไม่เหมือน

กับที่แสดงออกมำครั้งก่อนๆ

วนัท่ีอุณหภมิูสงูถงึสำมสบิเจด็องศำ แต่เครือ่งปรบัอำกำศในห้องเรยีน

คำบเรียนสำธิตกลับไม่แรงเอำเสียเลย

ด้ำนหลังของฉันกับมิสเตอร์เอ็มโอเอฟคือเตำอบ แค่ยืนอยู่เฉยๆ  

ไม่ได้เคลื่อนไหวก็มีเหงื่อไหลพลั่ก น�้ำท่ีแช่เย็นเอำไว้ก่อนหน้ำนั้นก็ค่อยๆ 

เพิ่มอุณหภูมิขึ้นตำมอุณหภูมิของห้องเรียนจนกลำยเป็นน�้ำอุ่น

เพือ่ไม่ให้มิสเตอร์เอ็มโอเอฟร้อนจนเกนิไป ผูช่้วยสอนท่ีแสนเอำใจใส่

อย่ำงฉันเลยหำกระดำษแผ่นหนำมำพัดให้เขำอยู่ครึ่งคำบเรียน

พอเห็นสีหน้ำอิ่มเอมของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟแล้ว...ได้โปรดเรียกฉัน

ว่ำผู้ช่วยพัดลมมืออำชีพเถอะค่ะ!

หลงัเลกิชัน้เรียน มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเห็นบัตรประจ�ำตวันกัเรยีนของฉัน 

เข้ำ เขำจึงออกปำกพูดกับฉันเสียงดังว่ำ "Merci* ซูอี้"

จะขอบคณุกบ็อกกนัมาเลยเถอะน่า จ�าเป็นจะต้องพดูให้มนัดกูระอักกระอ่วน 

แบบนี้ด้วยเหรอ

เพรำะอย่ำงนัน้ฉันเลยบอกว่ำมิสเตอร์เอ็มโอเอฟเป็นคนเย่อหย่ิงยังไงล่ะ  

แต่ว่ำเขำกลับไม่ยอมรับ

เอ๊ะ! เมื่อกี้นี้เขาเรียกชื่อฉันเป็นครั้งแรกงั้นเหรอ

* Merci (แมร์ซี) แปลว่ำขอบคุณ 
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คกิๆๆ ดใีจจงั...วนันีช่้ำงเหมำะสมท่ีจะเป็นวนัแห่งควำมทรงจ�ำเสยีจรงิ!

เวลำเพียงแค่พริบตำเดียวฉันก็อยู่ท่ีปำรีสมำสำมร้อยสี่วันแล้ว และ

เพรำะเป็นผู้ช่วยสอนจึงต้องก�ำหนดเวลำท�ำงำนและพักผ่อนเอำไว้ ตอนนี ้

ที่ปำรีสเป็นเวลำสำมทุ่มครึ่งแล้ว พรุ่งนี้เช้ำฉันมีคำบสอนตอนแปดโมงครึ่ง 

ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวอำบน�้ำนอนได้แล้ว

ฟ้ำใกล้สว่ำงแล้วล่ะมั้ง...ใกล้สว่ำงแล้วล่ะ...

พอตื่นนอนก็จะได้เจอมิสเตอร์เอ็มโอเอฟแล้ว!

"ซูอี้ คุณมี Maryse หรือเปล่ำ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟถำมขึ้นมำ

"Maryse?" ฉันคิดอยู่ครู่หนึ่ง คลับคล้ำยคลับคลำว่ำ...ไม่มีนะ

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเห็นฉันลังเลอยู่สักพักคงคิดว่ำฟังไม่เข้ำใจ เขำจึง

อธบิำยต่อ "Maryse กค็อืสปำตลูำ แต่ไม่ได้ท�ำจำกสแตนเลส ลกัษณะเหมอืน

มีดปอกแต่ท�ำจำกยำงพำรำ ใช้ส�ำหรับคนแบทเทอร์*"

ฉันรูว่้ำอะไรคอื Maryse และอะไรคือสปำตลูำหรอกน่ำ แต่กระเป๋ำอุปกรณ์ 

ของฉันอยู่ที่ตู้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำน่ะสิ ไม่ได้เอำมำด้วย

"ของฉันอยู่ในตู้ที่ชั้นล่ำงค่ะ คุณจ�ำเป็นต้องใช้หรือเปล่ำคะเชฟ" 

"จริงๆ ในลิ้นชักของชั้นสำมเรำก็น่ำจะมีนะ แต่ตอนนี้ดันหำยเกลี้ยง

ไม่เหลือสักอัน คุณจะลงไปที่ชั้นล่ำงเหรอ งั้นฝำกลองหำดูที พวกอุปกรณ์

ท่ีติดสญัลกัษณ์สเีขียวเอำไว้เป็นของช้ันสำมท้ังหมด ถ้ำคณุเห็นกห็ยิบข้ึนมำ 

ให้หมดเลยนะ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟกล่ำว

"ได้ค่ะ"

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟให้ฉันลงไปหำ Maryse ที่ชั้นล่ำง พอลองค้นทั้งที่

ช้ันหนึ่งและช้ันสองแล้วฉันก็เจอตั้งหลำยอัน มีของท่ีเป็นของช้ันสำมอยู ่

ตั้งสิบกว่ำอัน เยอะแยะจนแทบจะอุ้มกลับมำไม่ไหว

* แบทเทอร์ (Batter) คือของเหลวข้นท�ำจำกแป้งสำลีผสมกับเกลือ น�้ำตำล นม ไข่ และผงฟู ซ่ึงมักใช้ในกำร 
ท�ำแพนเค้ก หรือเคลือบของทอดต่ำงๆ
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กลบัมำถงึมิสเตอร์เอ็มโอเอฟกมั็นหยิบออกไปจำกอ้อมแขนฉันหนึง่อนั 

แล้วชี้บอกให้เอำอันอ่ืนๆ กลับไปวำงท่ีลิ้นชักในห้องเรียน จำกนั้นเขำก ็

มุ่งตรงไปหำสำวตัวสูงผมทอง

ให้ตายเถอะ! ให้ฉันขนมารีสซ์ขึ้นมาเพื่อให้คุณใช้จีบสาวเนี่ยนะ?

แล้วแม่สำวคนนีเ้ป็นใครกนั มิสเตอร์เอ็มโอเอฟชอบผูห้ญิงแบบไหนนะ... 

ขำเรยีวยำวใช้ได้ แต่ว่ำผอมซะขนำดนัน้ ไม่มีหน้ำอกหน้ำใจเลยสกันดิ แถม

โหนกแก้มก็สูงมำก ดูแล้วนี่มันโหงวเฮ้งดวงกินผัว ระวังนะคะ!

หยุดๆๆ ให้ตายสิซูอี้! ท�าไมถึงได้โหดเหี้ยมอ�ามหิตขนาดนี้ล่ะ!!

"ซูอ้ี คุณมมีีดตัดขนมปังหรอืเปล่ำ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟถำมข้ึนมำอีกครัง้

"มีค่ะ" ไม่ต้องพูดหรอก สำวตัวสูงคนนั้นขอยืมแน่ๆ อยู่แล้ว

"ให้เบกกี้ยืมใช้หน่อย" 

ดูสิ...ฉันบอกแล้วไง

"เบกกี?้" สำวตัวสงูคนนัน้ช่ือเบกกี.้..แม้แต่ช่ือเขำกร็ูด้้วยงัน้เหรอ เธอ

เป็นคนประเทศอะไรกันนะ

มสิเตอร์เอ็มโอเอฟเล่นมีดห่ันขนมปังของฉัน "ซูอ้ี คุณพูดภำษำรสัเซีย

เป็นหรือเปล่ำ เบกกี้พูดภำษำรัสเซียได้นะ"

เฮ้! รูเ้ยอะใช้ได้เลยนีน่า แต่ว่าฉันพดูไม่เป็นหรอก จะให้ฉันไปเรยีนเหรอ  

แต่ฉันยังเรียนภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ดีเลยนะ...

"เชฟคะ คุณรูไ้ด้ยังไงคะว่ำเธอพดูภำษำรสัเซียได้" คงจะไม่ใช่ว่ำมสิเตอร์ 

เอ็มโอเอฟก็พูดภำษำรัสเซียเป็นแล้วนิยมชมชอบผู้หญิงท่ีพูดภำษำรัสเซีย

ได้เป็นพิเศษหรอกนะ

หรือว่า...

"เชฟเองก็พูดภำษำรัสเซียได้เหรอคะ" ฉันลองเลียบๆ เคียงๆ ถำมดู

"ภำษำรสัเซียน่ะเหรอ ผมพูดไม่เป็นหรอก" มิสเตอร์เอม็โอเอฟส่ำยหน้ำ 

พลำงพูดต่อ "บนบัตรประจ�ำตัวนักเรียนของเบกกี้เขียนเอำไว้ว่ำเป็น 

คนรัสเซียน่ะ"
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แหม จ�าได้ด้วยงั้นเหรอ เอาใจใส่เชียวนะคะ

แต่เอำเถอะ คนรสัเซีย ประเทศรสัเซีย นกัรบหญิงผูต่้อสูเ้พ่ือชำตพัินธุ์ 

ฉันไม่กล้ำมีเรื่อง แล้วก็ต่อสู้ด้วยไม่ไหวหรอก เอำมีดไปเลย! ให้เธอใช้ได้

ตำมสบำย แต่จ�ำให้ได้ว่ำต้องเอำมำคืนฉันก็พอ เพรำะซ้ือเล่มใหม่มัน 

แพงมำกเลยนะ!

พอหนมีำท่ีห้องน�ำ้แล้วฉันกเ็ริม่ค้นค�ำว่ำ 'เบกกี'้ ในเฟซบุ๊ก แล้วสถำนท่ี 

ตรงนี้มันเขียนไว้ว่ำยังไงน่ะ...

ทาชเคนต์?

ทำชเคนต์อยู่ท่ีไหน แล้วมันอ่ำนออกเสียงว่ำยังไง รัสเซียมีสถำนท่ี

แห่งนี้อยู่ด้วยเหรอ ควำมจริงแล้วฉันก็ไม่ได้รู้จักรัสเซียดีนักหรอก รู้จักแค่

มอสโกเมืองหลวงของรสัเซียกบัเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเท่ำนัน้แหละ อ่อ...แล้วก็ 

เมืองโซชิที่เคยจัดโอลิมปิกตอนฤดูหนำว

ขอลองค้นกูเกิลกันดูสักหน่อยแล้วกัน 

พอค้นดูแล้ว วิกิพีเดียก็ผุดประโยคแรกขึ้นมำว่ำ

'Tachkent, est une métropole d'Asie centrale, capitale de la 

République d'Ouzbékistan.'

(ทาชเคนต์ เป็นมหานครหนึง่ในภมูภิาคเอเชียกลาง และเป็นเมอืงหลวง 

ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน)

ประเทศอุซเบกสิถำนอย่ำงนัน้เหรอ งัน้สำวตวัสงูคนนีก้ไ็ม่ใช่นกัรบหญงิ 

ท่ีต่อสู้เพื่อชำติพันธุ์ แต่เป็นคนอุซเบกิสถำนท่ีออกมำจำกสหภำพโซเวียต

โดยล�ำพัง

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟบอกว่ำในบัตรประจ�ำตัวนักเรียนของเธอเขียนไว้

ว่ำเป็นคนรัสเซีย...ท�ำเป็นยิ่งใหญ่นะ!
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ชิๆๆ เนือ้ท่ีของประเทศนีเ้ลก็กว่ำมณฑลกำนซู่ของประเทศฉันเสยีอกี 

ถ้ำจัดวำงไว้ในประเทศจีนแล้วก็ฝืนๆ จัดให้เป็นอันดับแปดแล้วกันนะ

ควำมอิจฉำริษยำท�ำให้ผู้หญิงชั่วร้ำยจริงๆ เสียด้วยสิ!

ถ้ำเกิดมิสเตอร์เอ็มโอเอฟชอบผู้หญิงรูปร่ำงแบบเบกกี้ข้ึนมำ...อืม  

ดูหน้ำอกหน้ำใจของฉันสิ แล้วดูเรียวขำของฉันสิ โธ่ ยังไงฉันก็ไม่มีทำง

เอำชนะได้เลย
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หญงิสำวท่ีเป็นเพือ่นบ้ำนของฉันเป็นสำวไต้หวนัใจด ีแบ่งปันข้ำวหน้ำพะโล้ 

ให้ฉันกินอยู่บ่อยๆ ดังนั้นพวกเค้กและอำหำรท่ีฉันท�ำในคำบเรียนปฏิบัติ  

ถ้ำเขมือบคนเดียวไม่หมดก็จะเอำมำแบ่งกับเธอคนละครึ่ง

เธอแค่ไม่ดีในบำงเร่ือง...เพื่อนบ้ำนชำวไต้หวันคนนี้ชอบฟังเพลง  

จะฟังก็ฟังเถอะ แต่ใส่หูฟังหน่อยดีไหม ดูแต่งตัวเป็นสำวทันสมัย ท�ำไม 

ไม่หำซ้ือหูฟังมอนสเตอร์ตำมเทรนด์ไว้สกัอนัล่ะ อนัหนึง่กไ็ม่ได้แพงเสยีหน่อย  

อย่ำงน้อยก็ถูกกว่ำกระเป๋ำชำแนลพวกนั้นแล้วกัน คุณสมบัติหูฟังแบบ 

มีเมมโมรี่ในตัวของแอปเปิ้ลเองก็ดีมำกนะ โทนเสียงแจ่ม ประสิทธิภำพ 

ดีเยี่ยม หรือจะใช้แบบที่แถมมำกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ ไม่ต้องเสียเงิน

แต่เธอบอกฉันว่ำชอบเปิดออกล�ำโพงมำกกว่ำ...ถ้ำอย่ำงนัน้กเ็ลอืกเวลำ 

หน่อยได้ไหมล่ะ

ก็เธอชอบเปิดออกล�ำโพงแบบไม่เลือกเวลำนี่นำ 

สำวเอำแต่ใจแค่นกึอยำกฟังเพลงกจ็ะเปิดเพลงข้ึนมำแบบไม่เลอืกเวลำ 

ฟังไปได้สักพักก็จะเริ่มร้องตำม จำกนั้นร้องไปร้องมำก็เริ่มร้องไห้ ร้องไห้ 

ให้กับควำมรักที่ผ่ำนพ้นไปของเธอ ร้องไห้สะอึกสะอื้นให้กับคนรักที่จำกไป

ของเธอ...ร้องห่มร้องไห้ถงึขนำดนี ้ฉันเองกร็ูส้กึไม่ดท่ีีจะเคำะประตตัูกเตอืน

บทที่ 
4

บีบซูอี้ขึ้นมัดมือชก



Dear Mr. MOF หวานละมุน... คุณท่ีรัก30

ว่ำเธอก�ำลังรบกวนควำมฝันอันสดใสของฉันอย่ำงรุนแรง

ปัญหำก็คือฉันไม่อยำกฟังเพลงดอนทรำยใต้น�้ำที่หำยไป* แล้วเข้ำใจ

หรอืเปล่ำ เธอเองก็ไม่ได้อยำกให้เขำกลบัมำหรอกไม่ใช่หรอืไง ถ้ำอย่ำงนัน้

แล้วเขำจะกลับมำได้ยังไงล่ะ 

ให้ฉันแนะน�ำนะ เปลี่ยนเป็นเพลงรีบกลับมำเถอะนะ** จะดีเสียกว่ำ 

เขำจะได้เอำควำมคิดถึงกลับมำหำเธอ และอย่ำฟังเพลงฉันคิดถึงคุณ***  

อีกเลยนะ ถ้ำเรื่องรำวในอดีตมันจืดจำงไปแล้ว เชิญเธอเก็บซ่อนมันเอำไว้

ลึกๆ ในใจเถอะ อย่ำ! มำ! ร้อง! ให้! ฉัน! ได้! ยิน!

เฮ้อ พดูได้เท่ำนีแ้หละนะ แค่นีฉั้นกแ็ทบจะติดส�ำเนยีงไต้หวันของเธอ

มำอยู่แล้ว ฉันขอไปสงบสติอำรมณ์ท่ีสถำบันก่อนล่ะ ถ้ำกลับมำแล้ว 

ต้องเปลี่ยนเพลงให้ฉันนะ...ระวังเถอะ ฉันจะฟ้องเจ้ำของบ้ำนให้

...ครำวนี้จะฟ้องจริงๆ แล้วนะ!

พอฉันมำถึงสถำบันก็เปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มของสถำบันก่อนจะ 

ลงไปกินมื้อกลำงวันที่ห้องครัวชั้นล่ำง

พระอำทิตย์ตั้งตรงศีรษะในเวลำเท่ียง ฉันไม่อยำกออกไปข้ำงนอก  

ยังไงเสียท่ีสถำบันอย่ำงน้อยก็มีเครื่องปรับอำกำศเย็นๆ ส่วนอยู่ท�ำอะไร 

น่ะเหรอ...ก็คงท�ำอะไรสักอย่ำงนั่นแหละ

ท�ำอะไรดีนะ...งั้นไปจัดชั้นวำงของท่ีช้ันสำมแล้วกัน ยังไงฉันก็ว่ำง 

อยู่แล้วนี่นำ

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟสอนคำบเรียนปฏิบัติอยู่ท่ีห้องข้ำงๆ พอเห็นฉัน 

เขำก็เดินเข้ำมำหำ "ซูอี้ คุณท�ำอะไรอยู่น่ะ"

* เพลง ดอนทรำยใต้น�ำ้ท่ีหำยไป (Shi Luo Sha Zhou) ศลิปิน สว่ีจยำอ๋ิง (Xu Jia Ying) เป็นเพลงเก่ียวกบักำรตำมหำ 
คนรักที่หำยไปจำกชีวิต
** เพลง รบีกลบัมำเถอะนะ (Ni Kuai Hui) ศลิปิน ซุนหนำน (Sun Nan) เป็นเพลงท่ีเกีย่วกับคนท่ีคนรกัไม่อยู่ใกล้ตวั  
ท�ำให้รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่อำจอยู่คนเดียวได้ อยำกให้คนรักกลับมำอยู่ด้วย
*** เพลง ฉันคิดถึงคุณ (Hao Xiang Ni) ของวงดนตรีซูต่ำลวี่ (Su Da lv) เป็นเพลงที่บรรยำยควำมคิดถึงคนรัก แต่
ท�ำได้แค่เก็บซ่อนควำมรู้สึกไว้ในใจ หลอกตัวเองว่ำไม่เป็นอะไร
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"จัดชั้นวำงของน่ะค่ะเชฟ"

เขำจะดูว่ำฉันจัดได้ยอดเยี่ยมหรือเปล่ำงั้นเหรอ โรครักควำมสะอำด

ผนวกเข้ำกบัโรคย�ำ้คดิย�ำ้ท�ำของสำวรำศีกนัย์ เรยีกได้ว่ำเป็นเจ้ำแม่งำนคหกรรม  

เรื่องจัดเก็บรวมกันนับว่ำยอดเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งเลยล่ะ

"อืม..." มสิเตอร์เอ็มโอเอฟพยักหน้ำให้ "คุณเตรยีมของเสรจ็แล้วเหรอ 

หยิบแม่พิมพ์ซูเฟล่* แล้วหรือยัง"

ฉันนิ่งอึ้งไป เขาให้หยิบอะไรนะ

"ยัง...ยังไม่ได้หยิบค่ะ" 

หรือว่ำฉันจ�ำตำรำงสอนผิดไป วันนี้ฉันมีสอนงั้นเหรอ...ให้ตำยสิ! 

ฉันลืมสอนงั้นเหรอ นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมำล้อเล่นกันนะ!

"ตำมผมมำ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟเอ่ยขึ้น "ผมจะบอกให้ว่ำคุณหยิบมัน

ได้จำกที่ไหน"

"เชฟ...เชฟคะ รอเดี๋ยว" ฉันรีบเรียกเขำเอำไว้ เดี๋ยวนะ...นี่มัน 

เรื่องอะไรกัน รอให้ฉันจัดระเบียบควำมคิดหน่อยสิ "คุณบอกว่ำให้หยิบ 

แม่พมิพ์เหรอคะ แต่แม่พมิพ์อันนีเ้อำไว้ให้คำบเรยีนสำธติตอนบ่ำยสำมครึง่

ใช้นี่คะ เป็นคำบที่สำมของระดับสูง"

"กใ็ช่ไง คำบเรยีนนัน้จะท�ำซูเฟล่ไม่ใช่เหรอ" ใบหน้ำของมสิเตอร์เอ็มโอเอฟ 

กึ่งยิ้มกึ่งบึ้งตึง "คุณเตรียมแม่พิมพ์แล้วหรือยังล่ะ"

ฉันว่ำแล้วเชียวว่ำวันนี้เป็นวันพักของฉัน มีสอนเสียท่ีไหนกันล่ะ! 

เกือบหลงว่ำตัวเองจ�ำผิดแล้วไง

"คือเชฟคะ...คำบสอนนั้นไม่ใช่ของฉันค่ะ"

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟสีหน้ำด�ำทะมึน "งั้นใครสอนกับผมล่ะ"

"แฮรำ..." ใช่เธอหรอืเปล่ำนะ...ฉันคดิอยู่ครูห่นึง่ "ใช่แล้วล่ะ แฮรำค่ะ"

"แฮรำเป็นใคร"

"สำวเกำหลีไงคะเชฟ"
* ซูเฟล่ (Soufflé) เป็นเค้กชนดิหนึง่มีลกัษณะเนือ้เบำฟนูุม่ คล้ำยแพนเค้กเน้ือนุ่ม ใช้เสร์ิฟเป็นของหวำนหรืออำหำรว่ำง
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"งั้นเธออยู่ที่ไหนล่ะ"

"ฉันไม่รู้ค่ะเชฟ"

"แล้วเธอเตรียมของเรียบร้อยหรือยัง"

"ไม่รู้ค่ะ...น่ำจะยังนะคะ...ฉันยังไม่เห็นของของเธอเลย"

สีหน้ำของมิสเตอร์เอ็มโอเอฟน่ำกลัวข้ึนทุกขณะ ซูอ้ีน้อยกลัวจังเลย 

"เธอยังไม่มำอีกเหรอ"

"..." 

ดูจำกสถำนกำรณ์ตอนนี้แล้วก็น่ำจะยังไม่มำแน่ๆ...

"คุณรู้หรือเปล่ำว่ำเธอจะมำเมื่อไหร่"

"ฉัน...ไม่รู้ค่ะเชฟ"

"นี่ก็ตั้งกี่โมงแล้ว โทรไปหำเธอหน่อยซิ!"

"แต่ว่ำ...ฉันไม่มีเบอร์ของเธอนี่คะ..."

มสิเตอร์เอม็โอเอฟสดูลมหำยใจลกึ แล้วเดินไปยังโทรศพัท์ท่ีใช้โทรภำยใน 

ซ่ึงตัง้อยูข้่ำงๆ แต่ไม่ทันไรโจแอนนำท่ีรบัผดิชอบกำรจดัคำบสอนกล็กุข้ึนมำ

ฉันได้ยินพวกเขำใช้ภำษำฝรั่งเศสคุยกันเร็วจี๋ ในประโยคสอดแทรก

ด้วยชื่อ 'แฮรำ' และ 'ซูอี้' อยู่เป็นจ�ำนวนมำก

ท้ังคูพ่ดูกนัเรว็เหลอืเกนิ ในฐำนะท่ีฉันยังเป็นมือใหม่กบัภำษำฝรัง่เศส

ก็ท�ำได้เพียงรับรู้ข้อมูลแค่นี้เท่ำนั้น

ไม่ได้เรื่องเอำเสียเลย...

ระหว่ำงรอจนกระท่ังมิสเตอร์เอม็โอเอฟกบัโจแอนนำเดนิเข้ำมำด้วยกนั  

ฉันก็เชด็ถสูเตชัน่ท�ำงำนไปได้ประมำณแปดร้อยรอบแล้ว แล้วท�ำไมสองคนนี้ 

ถึงมองฉันด้วยสำยตำดุดันนักล่ะ จะท�ำอะไรกันคะ

มองจนฉันกลัวแล้วนะ...

เป็นโจแอนนำท่ีเอ่ยปำกข้ึนก่อน "ซูอี้ ตอนนี้เธอไม่ได้มีเรื่องอื่น 

ต้องไปท�ำใช่หรือเปล่ำ"

"คะ? ไม่มีค่ะ..." จริงๆ แล้วฉันควรจะบอกไปว่ำฉันมีธุระใช่ไหมนะ
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"คำบเรยีนตอนบ่ำยสำมครึง่เธอเข้ำสอนกบัเชฟได้ไหม" โจแอนนำถำม

"คะ? ฉันเหรอ...แล้วแฮรำล่ะคะ"

ฉันเหลอืบมองมิสเตอร์เอ็มโอเอฟแวบหนึง่ แต่บังเอิญว่ำเขำเองกม็องฉัน 

อยู่เหมือนกัน

"ตอนนีต้ดิต่อแฮรำไม่ได้ เธอมีธรุะอ่ืนหรอืเปล่ำ" โจแอนนำถำมอีกครัง้

"อ๋อ...ไม่มีค่ะ" ฉันกลัวว่ำอีกเดี๋ยวแฮรำมำแล้วจะหำว่ำฉันไปแย่ง 

คำบสอนของเธอน่ะสิ...

อำจเป็นเพรำะว่ำฉันตอบรับค่อนข้ำงช้ำ โจแอนนำจึงลำกฉันไปท่ี 

อีกฝั่งหนึ่ง "ถ้ำเธอไม่เต็มใจสอนกับเชฟก็บอกมำได้เลยนะ ไม่เป็นไร"

ไม่ใช่อย่ำงที่คิดกันสักหน่อย...

ไม่รอให้ฉันได้ปริปำกอธิบำยอะไร มิสเตอร์เอ็มโอเอฟก็เดินเข้ำมำ  

"ซูอี้ คุณไม่เต็มใจสอนกับผมเหรอ"

"ไม่ใช่นะคะ..." ฉันชักเริ่มไม่แน่ใจว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟกะพริบตำสีฟ้ำคู่สวย "งั้นผมจะถือว่ำคุณเต็มใจ 

ก็แล้วกันนะ"

นี่ก็ผิดกติกำไปหน่อยนะ ถึงข้ันใช้แผนหนุ่มหล่อพิชิตใจสำวแบบนี้! 

ฉนัก็ได้แต่วำงอำวุธยอมจ�ำนนโดยศิโรรำบ "ฉัน...ยินดีมำกๆ เลยค่ะทีจ่ะได้

สอนด้วยกันกับคุณ"

"ซูอี้ ตอนนี้เหลือเวลำไม่มำกแล้ว เธอต้องรีบแล้วนะ" โจแอนนำ 

ตบไหล่ฉันแล้วหันไปหำมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ "เชฟคะ งั้นฉันลงไปก่อนนะคะ 

ส่วนซูอี้ก็ต้องฝำกคุณแล้ว มีอะไรก็โทรมำที่โทรศัพท์ห้องท�ำงำนฉันนะ"

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟพยักหน้ำให้โจแอนนำ จำกนั้นก็เดินออกไป

อีกสองชั่วโมงจะต้องขึ้นสอนแล้ว นี่มันมัดมือชกกันนี่นำ!

ในท่ีสุดเสี่ยวซูท่ีถูกมัดมือชกก็เตรียมวัตถุดิบท้ังหมดเสร็จเรียบร้อย

ก่อนบ่ำยสำมโมง เวลำนี้ฉันรู้สึกได้แต่เพียงควำมเหนื่อยล้ำ ซ่ึงท้ังหมดก ็
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มำจำกกำรเร่งมือทั้งนั้น

พอไปเคำะประตูห้องเรียนสำธิตก็พบว่ำเชฟนอร์มังดีก�ำลังสำธิต 

กำรท�ำอำหำรฝรั่งเศส คำบของเขำยังไม่จบ และดูจำกสถำนกำรณ์แล้ว 

น่ำจะยังอีกสักพักจึงจะเลิก นี่มันผีซ�้ำด�้ำพลอยชัดๆ

"คุณยืนอยู่ท่ีหน้ำห้องเรียนของผมตลอดเลย มีอะไรหรือเปล่ำ"  

เชฟนอร์มังดีกล่ำวอย่ำงอำรมณ์ไม่ดีนัก

"เชฟคะ คือฉัน..." ฉันไม่กล้ำถำมเชฟนอร์มังดีว่ำอีกนำนแค่ไหน 

เขำถงึจะเลกิสอน "อกีเดีย๋วฉันมีสอนท่ีห้องเรยีนนีค่้ะ จะขอเข้ำไปเอำวตัถดุบิ

ในลิฟต์ออกมำได้หรือเปล่ำคะ คือฉันอยำกเอำเนยแช่ตู้เย็นน่ะค่ะ"

เนยต้องแข็งถึงจะแบ่งได้ง่ำย...อีกอย่ำงตอนนี้ห้องเรียนนี้ก็ร้อน 

อย่ำงกับห้องอบซำวน่ำแน่ะ เนยของฉันจะต้องร้อนขึ้นแน่ๆ 

เชฟนอร์มังดีท�ำหน้ำมุ่ย "คุณเป็นใคร เข้ำสอนกับเชฟคนไหน"

"ฉัน..."

"เธอเป็นผู้ช่วยสอนของเอ็มโอเอฟ"

คนท่ีเอ่ยข้ึนมำคือมิสเตอร์เอ็มโอเอฟ เขำสะพำยกระเป๋ำอุปกรณ์ 

ของตัวเองเดินมำยืนนิ่งอยู่ข้ำงหลังฉัน แล้วกวำดตำมองท้ังสเตชั่นอย่ำง 

ดแูคลนด้วยสำยตำคมกรบิ "ซูอ้ีเป็นผูช่้วยสอนของเอ็มโอเอฟ แต่ว่ำเชฟครบั  

ผมอยำกถำม คุณคิดว่ำตอนนี้กี่โมงแล้วเหรอ"

กรี๊ด! ฉนัไม่ไดฟ้งัผิดไปใช่หรือเปล่า มิสเตอร์เอม็โอเอฟใช้ค�าว่า 'คุณ' 

กับเชฟนอร์มังดี นี่เขาใช้ภาษาสุภาพอย่างนั้นเหรอ

เชฟนอร์มงัดีเหลอืบมองมสิเตอร์เอ็มโอเอฟแวบหนึง่ ท่ำทำงค่อนข้ำง

เกรงกลัว ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมำ

"ซูอี้บอกเขำไปสิว่ำกี่โมงแล้ว!"

"...บ่ำยสำมห้ำนำทีค่ะเชฟ" ฉันท�ำใจดีสู้เสือ แต่ว่ำเสียงกลับสั่นเครือ

น่ากลัวจังเลย...ต้องสยดสยองขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย!

"เชฟครับ...คณุควรจะจบคำบเรยีนสำธติของคณุไปตัง้แต่บ่ำยสำมแล้ว  
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ตอนนีช้้ำไปห้ำนำที แถมอำกำศในห้องเรยีนยังร้อนระอุ หลงัจำกนีย่ี้สบิห้ำนำที 

ผมต้องขึ้นสอน ผู้ช่วยของผมก็ยังเข้ำไปเตรียมตัวไม่ได้ คุณคิดจะให้

นักเรียนของผมรอไปถึงเม่ือไหร่กัน ผมเรียกให้พวกเขำไปดื่มสตำร์บัคส ์

ที่ร้ำนตรงหัวมุมแล้วค่อยกลับมำได้หรือเปล่ำ พ่อครัวไม่รักษำเวลำกันเลย

เหรอครับ หรือว่ำแค่คุณคนเดียวที่พิเศษกว่ำคนอื่นๆ?"

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟใช้โทนเสียงนิ่งเรียบรำวกับว่ำก�ำลังกล่ำวถึงเรื่อง 

ไม่สลักส�ำคัญอะไร ทว่ำท้ังห้องเรียนกลับเข้ำสู ่ควำมเงียบงันในทันใด  

เชฟนอร์มังดีไม่เอ่ยอะไร มือขวำถือกระบวยยำวกวนวนสะเปะสะปะอยู่ใน

หม้อ

ผูช่้วยสอนอำหำรฝรัง่เศสเจยีงเจยีงเจยีงเจีย้งยนืตวัแข็งท�ำอะไรไม่ถกู

อยู่อีกฝั่ง ไม่รู้ว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี

"ซูอี้!"

ฉันตัวสั่นเทำ หนังหัวชำไปครู่หนึ่ง "ค่ะ!"

มิสเตอร์เอ็มโอเอฟออกค�ำสั่ง "ยกของเข้ำไปวำงข้ำงใน!"

น่ำกลัวจังเลย ท่ำทำงของเทพบุตรน่ำกลัวจังเลย อีกเดี๋ยวจะต้องอยู่

ให้ห่ำงๆ จำกเขำสักหน่อยแล้ว กลัวจังว่ำจะโดนลูกหลงไปด้วย ฉันขี้ขลำด

จะตำย อย่ำท�ำให้ฉันตกใจกลัวเลยนะคะ

มสิเตอร์เอ็มโอเอฟเข้ำสอนไปได้ครึง่คำบแฮรำกม็ำถงึห้อง เขำได้ยินเสยีง 

เคำะประตูจงึส่งสญัญำณให้ฉันไปเปิด พอเห็นว่ำเป็นแฮรำเขำกก็ลอกตำไป

รอบหนึ่ง จำกนั้นก็เรียกให้ฉันปิดประตูแล้วเข้ำมำในห้อง

แม่สำวน้อย...กลบัไปท�ำจติอธษิฐำนด้วยควำมเคำรพบูชำซะนะ แล้ว

เง็กเซียนฮ่องเต้จะคุ้มครองเธอเหมือนที่ผ่ำนๆ มำ

ผ่ำนไปครู่หนึ่งมิสเตอร์เอ็มโอเอฟก็เรียกให้ฉันไปหำคอนยัก* หรือ

บรั่นดีคอนยักให้เขำที่ห้องครัวชั้นล่ำง 

* คอนยัก (Cognac) คอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ประเภทบรัน่ดชีนดิหนึง่ซ่ึงต้ังช่ือตำมเทศบำลคอนยกั ประเทศฝร่ังเศส
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"ซูอี้ คุณรู้หรือเปล่ำว่ำท�ำไมผมถึงต้องให้คุณไปหำคอนยักมำ"

หา? 

หัวใจน้อยๆ ของฉันยังไม่กลบัสูส่ภำพปกตเิลยนะ นีเ่ขำจะสอนควำมรู ้

ให้ฉันต่อหน้ำนักเรียนเลยงั้นเหรอ ฉันส่ำยหน้ำ "ไม่รู้ค่ะเชฟ"

"เพรำะผมจะใส่มันลงไปในซูเฟล่น่ะสิ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟกล่ำวจบก็

เทคอนยักลงไปทันทีครึ่งขวด

ฉันปำกอ้ำตำค้ำง 

แล้วนีมั่นจะยังกนิได้ไหมเนีย่! มิสเตอร์เอม็โอเอฟโกรธจนเพ้ียนไปแล้ว

งั้นเหรอ

ผูค้นต่ำงพดูกนัว่ำใช้เหล้ำคลำยทุกข์ แต่นีเ่ขำจะใช้เหล้ำดบัโมโหเหรอ 

ถ้ำรู้สึกโกรธขนำดนี้สู้เอำขวดเหล้ำกระแทกพื้นไปเลยจะสะใจกว่ำไหมนะ  

ไม่เข้ำใจวิธีคิดของชำวฝรั่งเศสเลยสักนิด

พอหมดคำบเรียนแล้ว มิสเตอร์เอ็มโอเอฟก็ถำมฉันข้ึนมำว่ำ "ซูอี้  

คุณรู้หรือเปล่ำว่ำคอนยักที่ดีที่สุดผลิตจำกที่ไหน"

สดุท้ำยแล้วเขำกยั็งจะสอนควำมรูใ้ห้ฉันจนได้...แต่เขำกท็�ำถกูต้องแล้วล่ะ

"ที่ไหนเหรอคะเชฟ"

"ท่ีช็องปำญเลก็ แล้วกช็็องปำญใหญ่ยังไงล่ะ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟกล่ำว

เมืองช็องปาญแบ่งเป็นเล็กกับใหญ่ด้วยเหรอ

ฉันอ่ำนหนังสือน้อยกว่ำคุณแน่ๆ แต่คุณก็อย่ำโกหกฉันเลยนะ ทว่ำ

สุดท้ำยแล้วมันก็มีอยู่จริงๆ เสียด้วยสิ...แห่งหนึ่งเรียกว่ำเขตช็องปำญใหญ่ 

หรือ Grande Champagne อีกแห่งหนึ่งคือเขตช็องปำญเล็ก หรือ Petite 

Champagne ซึ่งทั้งคู่ตั้งอยู่ทำงด้ำนเหนือของประเทศฝรั่งเศส

ฉันอ่านหนังสือมาน้อยนี่เอง

"ซูอ้ี...คณุจะต้องรูจ้กัฝรัง่เศสให้มำกกว่ำนีห้น่อยนะถงึจะใช้ได้" มสิเตอร์ 

เอ็มโอเอฟตบหัวฉันเบำๆ "จริงสิ ท�ำไมโจแอนนำท่ีฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
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ถึงได้บอกว่ำวันนี้เป็นวันพักผ่อนของคุณล่ะ"

"หำ?" นี่เขำวนกลับมำหัวข้อสนทนำนี้ได้ยังไงกัน คิดไม่ถึงเลยว่ำ 

มสิเตอร์เอม็โอเอฟจะถำมค�ำถำมนี ้ฉันต่ืนตกใจเสยีจนถอยหลงัไปก้ำวใหญ่

"คุณถอยไปไกลขนำดนั้นท�ำไม กลัวผมเหรอ"

"ไม่...ไม่กลัวค่ะ..."

ไม่กลัวก็แปลกน่ะสิ! คุณเล่นถามค�าถามท่ีฉันไม่อยากตอบ เม่ือกี้นี้

ฉันเพิ่งได้เห็นด้านท่ีไม่ค่อยมีใครรู้จักของคุณไปนะ แล้วจะไม่กลัวได้ยังไง

กันล่ะ!

"ซูอี้มำนี่สิ มำข้ำงๆ ผมนี่"

"...ค่ะ"

ปีศำจร้ำยในต�ำนำนปรำกฏกำยแล้ว และตอนนี้ก็ก�ำลังจะกินซูอี้น้อย

เข้ำไป!

"วนันีเ้ป็นวันพักผ่อนของคณุเหรอ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟถำมอีกรอบหนึง่

"ค่ะ..." ฉันคิดไม่ถงึเลยจรงิๆ ว่ำโจแอนนำจะเอำฉันมำขำย แย่แล้ว...

จะให้พูดยังไงดีล่ะ

บอกเขำว่ำฉันมีเพือ่นบ้ำนประหลำดท่ีชอบเปิดล�ำโพงฟังเพลงงัน้เหรอ 

เธอร้องเพลงเสยีงดังหนวกหูแถมยังปลกุให้ฉันตืน่ และฉันกร็ูส้กึว่ำข้ำงนอก

มนัร้อน สูม้ำจดัช้ันวำงของท่ีสถำบันดกีว่ำ เพรำะท่ีสถำบันมเีครือ่งปรบัอำกำศ 

เย็นๆ คอยเป่ำ...งั้นเหรอ

"วันนี้เป็นวันพักผ่อนของคุณ" มิสเตอร์เอ็มโอเอฟพูดกับฉันอีกรอบ

โดยเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่ำ

"แหะๆ..." ฉันท�ำได้เพียงหัวเรำะแห้งๆ สองครั้ง

ทว่ำเขำไม่ได้ถูกเสียงหัวเรำะของฉันหลอกล่อ ท้ังยังเอ่ยข้ึนมำด้วย 

น�้ำเสียงจริงจังกว่ำเดิม "บอกผมมำซิว่ำไม่มีคำบสอนแล้วคุณมำท่ีสถำบัน

ท�ำไม"

ฉันแสร้งท�ำตัวผ่อนคลำย "ฉันมำสถำบันเพ่ือกินม้ือกลำงวันแล้วก็ 
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ตำกแอร์ค่ะเชฟ"

ควำมจริงแล้วไม่ว่ำจะเหตผุลอะไรกเ็ป็นเรือ่งโกหกท้ังนัน้ ท้ังหมดนัน่... 

เพื่อที่จะได้เจอเขำต่ำงหำกล่ะ

ฉันมำ...กเ็พรำะว่ำอยำกเจอเขำ เพยีงแต่ตอนนียั้งไม่กล้ำบอก เพรำะ

ยังมีอีกหลำยเรื่องท่ีฉันยังไม่แน่ใจนัก ท้ังไม่แน่ใจในตัวเขำ และไม่แน่ใจ 

ในตัวฉันเองด้วย

ฉันไม่กล้ำเผชิญหน้ำกับควำมเสี่ยง



ติดตำมควำมสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3uKgsKQ

https://bit.ly/3uKgsKQ

