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ไม่ว่าจะยังไง สดุท้ายตอนจบก็เป็นอะไรท่ีไม่น่ายินดนีกั การเดนิทาง 

ครัง้นีก็้เหมอืนกัน ในขณะทีก่�าลงัเข้าสูเ่ขตแอลเอ มนิจนุก็ท�าสหีน้าว้าวุน่

ใจ เจเน็ตเหลือบมองแล้วถามขึ้นว่า

"ท�าไมท�าหน้าแบบน้ันล่ะ ไม่ดีใจเหรอไง"

"ดีใจสิ แต่รู้สึกเหมือนต้องจากเพ่ือนท่ีรู้จักกันมานาน ต่อไปนี้ก็คง 

ไม่ได้ขึ้นรถคันน้ีอีกแล้ว"

"ต้องอยู่แบบโยกไปเยกมาแบบน้ีไม่เห็นสนุกเลย"

"ใครเขาหมายถึงความสนุกกันล่ะ"

พอเห็นมนิจนุถอนหายใจ เจเน็ตก็เบอืนหน้าหน ีถ้าจะปรบัอารมณ์

ตามเขาก็คงไม่มีวันจบสิ้น บางครั้งเคยคิดว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็น

เคล็ดลับของพรสวรรค์ที่เขามี จึงคิดอยากมีบ้าง แต่ความคิดน้ันก็อยู่ได้

ไม่นานนัก เพราะถ้าขนือ่อนไหวง่ายแบบน้ีคงจะเอาตวัรอดไม่ได้ บางคน 

อาจจะบอกว่าคนเป็นเชฟ แค่ท�าอาหารเก่งก็พอแล้ว ไม่แน่ว่ามัน 

อาจจะเป็นค�าพูดที่เป็นจริงในระดับหนึ่ง แต่เจเน็ตไม่อยากหยุดอยู ่
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 6

แค่น้ัน ไม่อยากหยุดอยู่กับแค่ร้านอาหารท่ีดี เจ้าของร้านอาหารที่มี

ลูกค้าประจ�ามากมาย เพราะเธอมีความทะเยอทะยาน อาจเพราะ 

แบบน้ัน ตอนท่ีได้เจอจูนเธอจึงคุยกับจูนได้อย่างถูกคอ ในขณะที่เชฟ

คนอื่นพูดถึงจูนว่า 'สุดโต่งเกินไป' หรือไม่ก็ 'ใช้ชีวิตแบบนั้นคงจะ 

น่าเบื่อ' แต่เจเน็ตไม่คิดแบบน้ัน เธอคิดว่าจูนเป็นคนเก่ง เจเน็ตหยิบ 

มอืถือดรูายชือ่ตดิต่อ ชือ่ของจนูก็เป็นหนึง่ในนัน้ คดิว่าจะส่งข้อความหา 

ดีมั้ย แต่ศักดิ์ศรีค�้าคออยู่ การที่ก้มหัวเข้าไปหาคนที่ไม่ได้ต้องการ 

ตัวเองมันท�าให้รู้สึกเหมือนเป็นฝ่ายแพ้ 

"ต่อไปพวกเราจะเป็นยังไงกันนะ"

มายาเอ่ยถามข้ึนมา เจเน็ตจึงเหลือบมองก่อนจะพูดด้วยน�้าเสียง

ไม่ค่อยสนใจนัก 

"จะเป็นยังไงล่ะ ก็แค่กลับไปท�างานในร้านสาขาใหญ่ กลับไปยืน

ในครัวอีกครั้งก็เท่าน้ันเอง"

"แต่สาขาใหญ่ยังไม่เรียบร้อยนี่คะ ยังไม่ได้เปิดจองโต๊ะด้วย"

"มีเวลาได้เตรียมตัวก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนี่"

"อืม..."

มายาเอียงคอพร้อมท�าหน้าเหมอืนยังไม่แน่ใจ มนิจนุไม่ได้เข้าร่วม 

บทสนทนาของคนทัง้สอง ตอนถามเรเชลก็ดเูหมอืนไม่อยากตอบเก่ียวกับ 

เรื่องน้ันสักเท่าไหร่ ถ้าลองนึกถึงนิสัยของเรเชล อาจเป็นไปได้ว่า

พยายามท�าให้พวกเขาเกิดความสงสัย แล้วค่อยมาเฉลยทีหลังเหมือน

เป็นการเซอร์ไพรส์ แต่จากที่มินจุนสังเกตดู มันไม่น่าจะเป็นแบบน้ัน  

ดูเหมือนเรเชลก�าลังกลุ้มใจอะไรบางอย่าง เท่าที่เขารู้ก็คงมีแค่ความ

กลุ้มใจเก่ียวกับทิศทางของพวกเขาเท่าน้ัน

"ทีนี้ก็จะได้เจอเชฟคาย่าอีกครั้งแล้วสินะคะ"
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พอมายาแซว มนิจนุก็กระแอมออกมาอย่างเคอะเขนิ หลงัออกจาก 

ชคิาโก คาย่าก็อยู่กับเขาต่ออกีสามวัน แต่สุดท้ายก็ต้องกลบัไปแอลเอก่อน 

เพราะมีงาน กว่าเขาจะตามคาย่ากลับไปก็ใช้เวลาไปหน่ึงเดือน

"ครั้งน้ีเพ่ิงจะได้รู้ว่าการอยู่ห่างกับคนรักมันล�าบากกว่าท่ีคิด"

"แต่ปกติเชฟมินจุนก็ชอบอะไรท่ีมันยากๆ อยู่แล้วนี่คะ อาหารท่ี

พวกคุณท�าคราวนั้นก็เหมือนกัน ที่ท�าเทปปันยากิ รู้รึเปล่าคะว่าตอนน้ี

คนเขาพูดกันว่ายังไง"

เทปปันยากิท่ีคาย่ากับมินจุนท�าด้วยกันได้รับกระแสตอบรับ 

ร้อนแรงท่ีสุดจากการเดินสายเปิดฟู้ดทรักมาเป็นเวลานาน เคล็ดลับ

ดึงดูดสายตาชาวเน็ตก็คือการเปิดเผยสูตรอาหาร หรือไม่ก็ท�าให้ดู 

หรูหรา และวิดีโอที่ลูกค้าถ่ายตอนท่ีเขาสองคนท�าอาหารก็น่าทึ่งจริงๆ 

คนที่ชื่นชมไม่ได้มีแค่คนทั่วไปเท่านั้น ขนาดผู ้เชี่ยวชาญในการท�า 

เทปปันยากิยังออกปากชม เพราะรู้ดีว่าการท�าทุกอย่างให้ประสานกัน

ต้องใช้สมาธิมากแค่ไหน 

'พวกเขาไม่ใช่ระดับมือสมัครเล่นแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีเทคนิคของ

ตวัเอง แถมนียั่งไม่ใช่อาหารทีตั่วเองคุ้นเคย แต่สามารถประสานงานกนั 

ได้ดีขนาดน้ัน เวลาเข้าครัวจริงๆ ก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะ'

'ถ้าคาย่ากับมินจุนจะท�าเทปปันยากิ ผมก็คงไม่ห้าม ตอนน้ียัง

ขนาดน้ี แล้วถ้าเกิดสนใจแบบลงลึกจริงๆ ขึ้นมาล่ะก็ อาจจะกลายเป็น

เชฟเทปปันยากิท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ ไม่สิ ระดับโลกข้ึนมาก็ได้'

ดเูหมอืนเป็นค�าชมทัว่ไป แต่ความจรงิไม่ได้เป็นแบบน้ัน ในแต่ละ
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 6

สาขาพวกเชฟแอบเขม่นกันเล็กน้อย ย่ิงพวกอาหารเกาหลี อาหารจีน 

อาหารญ่ีปุน่ อาหารตะวนัตกทีแ่บ่งตามประเทศก็ย่ิงไม่ต้องพูดถึง ถึงจะ 

เป็นในครวัเดยีวกนั แต่ละแผนกกม็กัชอบบอกว่าตวัเองดกีว่า แต่ตอนนี ้

พวกเขากลับชมคนที่ไม่ได้อยู่ในสาขาเดียวกับตัวเอง แถมยังบอกว่า

อาจเก่งที่สุดในหมู่พวกเขาอีก อาจคิดว่าเป็นการชมตามมารยาทก็ได้ 

แต่มายาไม่ได้คิดแบบน้ัน เพราะเธอรู้จักความดื้อของพวกเชฟดี ถึงแม้

จะเป็นการชมตามมารยาทก็ไม่ค่อยเห็นใครที่เค้นค�าพูดยกย่องคนอื่น

ว่าเก่งกว่าตัวเองท้ังท่ีใจไม่คิดแบบน้ันหรอก

ไม่ว่าเชฟมินจุนกับเชฟคาย่าจะท�าอะไรก็ดีไปหมดจริงๆ

คนทีไ่ด้ดก็ีได้ดีอยู่วันยังค�า่ ค�าพูดนีช่้างเหมาะกบัเขาสองคนจรงิๆ 

ต่อให้โรสไอส์แลนด์เจ๊งและต้องไปเปิดร้านข้างถนนก็รู้สึกว่ามินจุนกับ

คาย่าน่าจะได้ดาวมิชลินมาครองอยู่ดี 

แต่ตอนนี้มินจุนไม่ได้คิดเรื่องท�าอาหารเลย ตอนน้ีเขานึกถึงคนท่ี

ก�าลังจะได้เจอ ผ่านไปสักพักเขาก็มายืนอยู่หน้าร้านเบเกอรี่ของลิซ่า

"น้ามินจุน!"

เอลล่าย้ิมกว้างพร้อมว่ิงเข้าใส่ มินจุนจึงย้ิมแล้วอุ้มเอลล่าขึ้นมา 

เอลล่ากอดคอแล้วหอมแก้มของเขา

"เอลล่าหนักข้ึนเยอะเลยนะ"

"ไม่ได้อ้วนนะ หนูสูงขึ้น"

"อยู่ในช่วงท่ีก�าลังสูงนี่เนอะ"

มินจุนย้ิมพลางลูบหัวของเอลล่าอย่างเอ็นดู เอลล่าจึงเอาหน้า 

ซุกลงไปท่ีคอของเขา ไม่นานลิซ่าก็เดินออกมามอง

"กลับมาแล้วเหรอ"

"สบายดีรึเปล่าครับ ลิซ่า"
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"งานลดลงก็สบายดีเหมือนกันนะ เข้ามาสิ"

มินจุนก้มหัวเล็กน้อยก่อนจะเดินตามลิซ่าเข้าไป

"อ้อ ได้เจอคาย่ารึยัง"

"ยังเลย เธอยังท�างานอยู่ ผมก็เลยมาหาเอลล่าก่อน"

"หนูคิดถึงน้ามากเลย"

เอลล่าท�าเสียงออดอ้อน มินจุนค่อยๆ วางเอลล่าลงพ้ืน พอเห็น 

เอลล่าเขาก็คิดว่าตัวเองจากไปนานจริงๆ ภาพของเอลล่าที่ดูสูงขึ้นมา

ประมาณหน่ึงคืบท�าให้รู้สึกแปลกตา 

"แล้วเอลล่าสบายดีรึเปล่า"

"สบายดีค่ะ แต่อยากกินอาหารท่ีน้าท�ามากเลย ท�าให้กินหน่อย

สิคะ"

"น่ี! เอลล่า!"

ลิซ่าท�าเสียงดุ เอลล่าจึงเบะปากใส่พร้อมท�าสายตาด้ือดึง 

"ก็แม่ให้กินแต่เบเกอรี่น่ี หนูก็อยากกินอย่างอื่นบ้าง"

"อะไรของเราเนี่ย อยู่ๆ ก็บอกว่าแม่ให้กินแต่เบเกอรี่"

มินจุนมองสองแม่ลูกแล้วย้ิมก่อนจะพูดว่า

"ถ้าอนุญาตให้ใช้ครัว ผมก็ท�าได้"

"ไม่เห็นต้องขอกันเลย เคยมาท�าอาหารท่ีบ้านเราตัง้หลายครัง้แล้วนี"่

เบเกอรี่ถือเป็นการท�าอาหารอย่างหนึ่งซึ่งก็ตลกดีที่ถูกมินจุน 

แย่งใช้ครัวอยู่บ่อยๆ เพราะเอลล่าชอบกินอาหารฝีมือของมินจุน 

"อาหารที่ว่า ท�าให้ฉันบ้างได้มั้ย"

ตอนนั้นเองก็มีเสียงพูดแทรกขึ้นมา มินจุนจึงหันไปมอง แจ็คน่ัง

วีลแชร์ออกมามองมินจุนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แจ็คยิ้มเจื่อนๆ เมื่อเห็น

สายตาของมินจุนจับจ้องอยู่ที่วีลแชร์

Page ���������������� 6.indd   11 3/2/2563 BE   11:29



12 ยอดเชฟเทพนักปรุง 6

"คนเราพออายุเยอะก็เป็นแบบนี้แหละ ว่าแต่ช่วยตอบค�าถาม 

ที่ถามไปก่อนหน้านี้หน่อยสิ ท�าอาหารให้ฉันบ้างได้มั้ย"

"แน่นอนสิครับ อยากทานอะไรเหรอครับ"

"อาหารท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ฝีมือดีๆ แล้วก็วัตถุดิบท่ีสมบูรณ์

แบบอะไรพวกน้ันไม่เอานะ ขอแบบธรรมดาก็พอ คิดซะว่าเป็นอาหาร

ที่กินให้ท้องอิ่มสักมื้อ"

ค�าพูดน้ันท�าให้รู้สึกกดดันมากกว่าเดิม แต่มินจุนก็เดินไปที่ครัว

เงียบๆ และส�ารวจดูของในตู้เย็น สิ่งที่เห็นมีแค่ผักไม่ก่ีอย่างกับเนื้อแกะ

ส�าหรับท�าสเต๊ก ปลาแซลมอน และชีสหลากชนิดเท่าน้ัน แล้วเขาก็ 

คดิสตูรอาหารขึน้มาได้ในทันที แม้จะไม่ใช่สตูรอาหารท่ีดอีะไรมากมาย 

แต่ก็ดีเกินพอส�าหรับท�ากินในครอบครัว 

มินจุนเอาน�้าใส่หม้อ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วต้ม อีกฝั่งหน่ึง 

ก็เอาเน้ือปลาแซลมอนมาคลุกน�้ามันมะกอกและน�าไปคลุกแป้งกับงา 

อาหารสองอย่างท่ีเขาก�าลงัท�าตอนน้ีคอือาหารอิตาเลียน สเต๊กแซลมอน

คลกุงากับพาสต้าชสีสีช่นิด เทียบแล้วทัง้สองอย่างไม่ได้เป็นทีรู่จ้กัมากนัก 

ในเกาหล ีเพราะเป็นอาหารทีม่กัจะท�ากินกันในครอบครวัชาวอติาเลยีน 

พาสต้าชีสสี่ชนิดเป็นที่รู ้จักพอสมควรในอเมริกา แต่สเต๊กแซลมอน 

คลุกงานั้นไม่ใช่ 

น�าปลาแซลมอนคลกุน�า้มนัมะกอกและงา แล้วทอดให้ผวิด้านนอก 

เหลือง ส่วนพาสต้าชีสสี่ชนิดก็น�าชีสสี่ชนิดไปเคี่ยวกับนมแล้วท�าเป็น

ซอส โดยพ้ืนฐานจะใช้ชีสกอร์กอนโซล่าและชีสพาร์มิจาโน่เร็กจาโน่ 

นอกจากน้ันก็จะแตกต่างกันไป และสิ่งท่ีมินจุนเลือกใช้เพ่ิมในตอนนี ้

ก็คือสวิสชีสและเกาด้าชีส* เพราะคิดว่าความกลมกล่อมของเกาด้าชีส
* เกาด้าชีส (Gouda Cheese) ชีสก้อนใหญ่ที่มีรสชาตินมเข้มข้นมาก มีเนื้อสัมผัสที่เนียนและนุ่ม ผลิต

ในเมืองเกาด้า ประเทศเนเธอร์แลนด์
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กับกล่ินฉุนเฉพาะตัวของสวิสชีสจะสามารถดึงเอาความสมดุลที่

สมบูรณ์แบบออกมาได้ 

เอลล่าก�าลังเขย่งมองมินจุนท�าอาหารอยู่ข้างๆ มินจุนแอบรู้สึก

แปลกๆ อยู่บ้างที่เมื่อกลับมาถึงแอลเอก็ท�าอะไรแบบนี้เป็นอย่างแรก 

แต่ก็ไม่ใช่ความรู้สึกเลวร้ายอะไร เพราะไม่ว่ายังไงความเพลิดเพลิน

ทีส่ดุในชวิีตของเขาก็อยู่ทีก่ารท�าอาหาร หลงัจากชสีละลายก็ใส่พรกิไทย

ลงไปพอประมาณ ใส่เส้นลงไปผดั และจดัใส่จาน คนมกัคดิว่าสปาเกตตี้

ผัดกระเทียมน�้ามันมะกอกเป็นพาสต้าที่เรียบง่ายที่สุด แต่ความจริง 

พาสต้าจานน้ีก็ง่ายพอๆ กัน การผัดกระเทียมน�้ามันมะกอกท�าได้ง่าย 

ก็จริง แต่จะท�าให้อร่อยถือเป็นเรื่องยาก วิธีนี้จึงดึงรสชาติออกมาได ้

ง่ายกว่า หลงัจากท�าพาสต้าเสรจ็แล้วต่อมาก็ถึงเวลาของสเต๊กแซลมอน

คลุกงา มินจุนกลับเน้ือปลาแซลมอนท่ีมีงาติดอยู่เต็มไปหมด ผ่านไป 

ไม่นานก็ย้ายออกมาวางบนเขียง รอให้สะเด็ดน�้ามันพอสมควรแล้วใช้

กระทะใบเดิมผัดพริกปาปริก้า หัวหอม พริกหยวก และอื่นๆ ก่อนตัก 

ใส่จาน จากน้ันเอาปลาแซลมอนวางลงด้านบนก็เป็นอันเสร็จ 

คะแนนที่ได้...

มินจุนก�าลังจะตรวจสอบคะแนนท�าอาหารโดยไม่รู้ตัว แต่แล้วก็

หยุดไป ถ้ามัวแต่สงสัยเรื่องคะแนนอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะกลับไป 

ยึดติดกับคะแนนเหมือนเมื่อก่อนอีกก็ได้ หลังจากตั้งโต๊ะเสร็จทั้งส่ีคน 

ก็มานั่งรวมกัน เอลล่ามองภาพนั้นอย่างเหม่อลอยอยู่ครู่หน่ึง รู้สึกว่า

ภาพท่ีแจ็ค มินจุน ลิซ่า และเธอนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้เหมือนไม่ใช่ 

เรื่องจริง อาจจะเป็นเพราะเธอคิดว่าเขาเป็นเหมือนพ่อของเธอก็ได้ 

แน่นอนว่าเธอไม่ได้พูดมันออกไป เพราะตอนนี้เธอเองก็โตพอจะรู้แล้ว

ว่าค�าพูดแบบนั้นท�าให้ลิซ่าต้องทุกข์ใจ 
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"ไม่ได้ท�าอะไรท่ีดเีลศิหรอกนะครบั แต่ก็น่าจะอร่อย เพราะผมเป็น

คนท�า"

"ไม่เจอกันพักเดียว ดูมีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะ"

"แค่คิดว่ามาถึงตอนนี้ก็น่าจะต้องกล้าๆ ขึ้นบ้างแล้วน่ะครับ"

"ดีจังนะ"

แจค็ย้ิมแล้วใช้ส้อมม้วนพาสต้าชสีสีช่นิดเข้าปาก เสยีงเส้นกับฟัน

สัมผัสกันดังขึ้น ระหว่างนั้นเอลล่าก็ย้ิมแล้วพูดว่า

"อร่อยจัง"

"ลองกินแซลมอนดูด้วยสิ อร่อยนะ"

"หนูไม่ชอบแซลมอน"

เอลล่าท�าท่าลังเล แต่ก็ยกส้อมข้ึนมาเหมือนไม่สามารถปฏิเสธ

อาหารที่มินจุนเป็นคนท�าให้ หลังจากนั้นไม่นานเอลล่าที่ก�าลังเคี้ยว 

ปลาแซลมอนก็ตาโตแล้วหันไปมองมินจุน 

"มันไม่รู้สึกแหวะๆ เลย"

"ปกติมันต้องไม่รู้สึกแหวะๆ อยู่แล้ว"

เอลล่าถึงกับยกแซลมอนขึ้นมาดูว่ามันคืออย่างอื่นรึเปล่า มินจุน

เข้าใจเอลล่าท่ีเป็นแบบน้ัน เพราะความจรงิทีเ่ขาท�าสเต๊กแซลมอนคลกุงา 

ก็เพราะรูว่้าเอลล่าไม่ชอบแซลมอน กลิน่มนัๆ ของงาท่ีหุม้ปลาแซลมอน

เอาไว้ตอนน้ีท�าให้กลิ่นคาวไม่สามารถเผยตัวออกมา และตอนนั้นแจ็ค

ก็พูดข้ึนมาว่า

"ดูเหมือนการเดินทางครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์กับเธอมากเลยนะ 

รู้สึกว่าอาหารดูผ่อนคลายในทางท่ีดี"

"เพราะผมได้เห็นอะไรมากมายเลยครับ"

"ถ้าอย่างนั้นก็คงจะมีอะไรให้คิดเยอะขึ้นด้วยสินะ"
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ค�าพูดของแจ็คท�าให้มินจุนเงียบไป เขาเดาไม่ออกว่าแจ็คพูดถึง

เรื่องอะไร ขอบเขตมันกว้างมาก แจ็คจึงเกริ่นออกมาราวกับอ่านสีหน้า

ของเขาออก

"ถ้าไม่ว่าอะไร ฉันขอแนะน�าอะไรสักอย่างนะ เป็นค�าแนะน�าเพ่ือ

ตัวเธอเอง และในขณะเดียวกันก็เป ็นค�าแนะน�าเพ่ือเรเชลด้วย 

เหมือนกัน"

"อะไรเหรอครับ"

แจ็ควางส้อมที่จิ้มแซลมอนลงบนจาน แล้วเริ่มพูดด้วยน�้าเสียงที่

จริงจังและหนักแน่น

"เตรียมตัวออกไปจากกรงนกของเรเชลเถอะ"

มือของมินจุนชะงักทันที เขาค่อยๆ วางส้อมลงแล้วมองแจ็คด้วย

สายตาที่ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่ คนที่ตกใจมากกว่ากลับเป็นลิซ่า ลิซ่า

ส่งสายตาเหมือนต่อว่าแจ็คก่อนพูดว่า

"พ่อ มันไม่ใช่เรื่องท่ีพ่อจะเข้าไปยุ่งนะคะ"

"ฉนัรู ้ฉนัเองก็ไม่อยากจะพูดแบบน้ีหรอก แต่ตอนนีค้งจะต้องพูดแล้ว  

ถ้าให้พูดตามตรง มันไม่ใช่เพ่ือเธอหรอกนะมินจุน เพ่ือเรเชลมากกว่า"

"เพ่ืออาจารย์เรเชลน่ะเหรอครับ"

มินจุนไม่ได้ถามแจ็คว่าเป็นการท�าเพ่ือเรเชลยังไง เขารู้ค�าตอบ

ของค�าถามนัน้อยูแ่ล้ว เพราะตวัเขาเองคอืคนทีอ่ยู่ข้างๆ เรเชล มนัท�าให้

เขารับรู้ได้อย่างชัดเจนกว่าใครว่าเขามีอิทธิพลกับเรเชลยังไง ไม่ว่าจะ

เป็นอิทธิพลในทางท่ีดี หรือว่าอิทธิพลในทางที่ไม่ดี

"เรเชลก�าลังค่อยๆ ลืมวิธีท�าอาหารด้วยตัวเอง ในขณะที่โฟกัส 

อยู่กับความเป็นไปได้ในตัวเธอ กลับลืมความเป็นไปได้ของตัวเอง"

มนิจนุยกแก้วน�า้ขึน้มาจบิแทนค�าตอบ ลซ่ิาทบทวนค�าพูดของแจค็ 
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อยู่เงียบๆ เธอไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นมาก่อน แต่พอได้ฟังแจ็คพูดแบบน้ัน

ก็เข้าใจ ในขณะที่ลิซ่าหันไปมองมินจุน แจ็คก็พูดต่อว่า

"ก่อนหน้านีฉ้นัไม่สามารถพูดออกไปได้จรงิๆ เพราะมสีิง่ทีเ่ธอต้อง

เรียนรู้จากเรเชลมากมาย จะบอกว่าให้เตะโอกาสนั้นท้ิงไปก็คงท�าไม่ได้ 

แต่ตอนน้ีไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นเวลาไม่ถึงปี แต่เธอก็ได้อะไรไป 

มากมายจริงๆ จากเรเชล เพราะฉะนั้นตอนน้ี..."

แจ็คพูดออกมา แต่ก็เหมือนรู้สึกผิด จึงไม่สามารถมองหน้ามินจุน

ได้ ส้อมของมินจุนค่อยๆ ม้วนสปาเกตต้ีท่ีเต็มไปด้วยชีส เส้นท่ีไม่ได้ 

ยาวมากถูกม้วนไปจนสุดแล้ว แต่ส้อมก็ยังคงหมุนอยู่ไปอีกพักใหญ่  

เมื่อส้อมหยุดลงมินจุนก็อ้าปาก ไม่ได้เพ่ือเอาสปาเกตตี้ใส่ปาก แต่เพ่ือ

พูดออกมา 

"ผมเข้าใจท่ีคุณพูดแบบน้ัน ผมเองก็รู้สึกแบบนั้นอยู่เหมือนกัน  

ตวัตนของผมอาจจะเป็นพิษกับอาจารย์เรเชลมากกว่ายาบ�ารงุ แต่ว่า..."

มินจุนก�าส้อมแน่น ส้อมท่ีอยู่ในมือส่ัน สปาเกตตี้ท่ีม้วนเอาไว้ 

จึงร่วงหล่นลงบนจาน มินจุนมองกระดาษทิชชูที่วางอยู่ตรงกลางโต๊ะ 

กินข้าวแล้วพูดต่อว่า

"ผมยังอยากอยู่ต่ออีกหน่อย เพราะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่มี

ความสขุทีสุ่ดในชวิีต น่ีแทบจะเป็นครัง้แรกท่ีได้ท�าอาหารอย่างเตม็ทีโ่ดย 

ไม่ต้องสนใจอะไร และคนที่ท�าให้เรื่องนี้เป็นไปได้ก็คืออาจารย์เรเชล"

แจค็ถอนหายใจอยู่ข้างใน เขาไม่สามารถโทษมนิจนุได้ เพราะเขา

รูด้กีว่าใครว่าคนทีช่ือ่เรเชลมเีสน่ห์ยังไง ตอนนัน้เองเอลล่าก็ลงจากเก้าอี้

แล้วมุดเข้าไปใต้โต๊ะ จากนั้นย่ืนหน้าออกมาตรงหน้าของมินจุน แล้ว

พูดด้วยน�้าเสียงหวาดระแวงว่า

"จะไปที่อ่ืนอีกเหรอคะ"
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"เปล่าหรอก ไม่ไป"

"หนูอยากอยู่กับน้ามินจุนทุกวัน"

มินจุนยกมือลูบหัวเล็กๆ ของเอลล่า

"ฉันก็อยากอยู่กับเอลล่าทุกวันเหมือนกัน"

มนิจนุไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะไม่ค่อยชอบรสชาตขิองมนั บางครัง้ 

เขาก็อ้างเหตผุลทางศาสนาเพ่ือเลีย่งการดืม่ แต่ความจรงิมนัก็แค่ความ

เคยชินว่าฉันเป็นคนไม่ด่ืมเหล้า แล้วตัวตนนั้นแบบนั้นก็กลายมาเป็น

ตัวก�าหนดการกระท�าของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ทว่าวันน้ีเขากลับมอง

วิสก้ีท่ีอยู่ในมุมหนึ่งของตู้เก็บอาหารแห้ง ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่มั่นใจ

ว่าจะรบัมอืกับอาการปวดหวัในตอนน้ีได้หรอืไม่ แต่สดุท้ายเขาก็หนัหลงั

ให้ตู้อย่างหมดเรี่ยวแรงและนอนคว�่าบนโซฟา ทั้งบ้านมีแค่เขาคนเดียว 

แอนเดอร์สนัพอกลบัมาถึงแอลเอก็ถูกคู่สามภีรรยาลสุโซเรยีกตวัไปท่ีบ้าน 

ทันที ส่วนคาย่า...

คาย่า : โทษทีนะ วันน้ีงานเยอะ น่าจะกลับช้าหน่อย

ข้อความถูกส่งมาจากคาย่า แต่เขาก็ไม่ว่าอะไร เขาคงไปเร่งคนที่

ก�าลังยุ่งไม่ได้ เพราะเธอเองก็คงอยากรีบกลับมาเหมือนกัน 

"อยากคุยอะไรกับใครสักหน่อย..."

มินจุนอยากระบายความว้าวุ่นใจ แต่ไม่มีใครอยู่ เขาเคยคิดว่า 

การท�างานท่ีโรสไอส์แลนด์ท�าให้มีเพ่ือนมากขึ้นกว่าเดิม แต่พอคิดดูก็

ไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะแอลเอเป็นสถานท่ีท่ีมีผู้คนมากมายเข้าๆ ออกๆ 

อยู ่เป็นประจ�า การคบเพ่ือนจึงยากที่จะสนิทสนมกันอย่างลึกซึ้ง  
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ความจริงถ้าโทรเรียกใครสักคนก็คงออกมาหา แต่จะพูดคุยอะไรได้

มากมายกันล่ะ ถ้าเป็นมาร์โค่อาจจะพอเป็นไปได้ แต่ตอนน้ีมาร์โค่เป็น

ไข้หวัดใหญ่และไม่ได้ไปท�างานที่ร้านเบเกอรี่ มีอีกคนท่ีเขาพอนึกได้  

แต่ก็ไม่กล้าติดต่อไป แล้วตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังข้ึน ซึ่งน่าตลก

ที่บนจอปรากฏชื่อของคนท่ีเขาเพ่ิงนึกถึง 

'โคลอี้ ชอง'

"ฮัลโหล"

พอมินจุนค่อยๆ เอ่ยออกไปอย่างระมัดระวัง ปลายสายก็เงียบอยู่

ครู่หน่ึง แล้วไม่นานก็ได้ยินน�้าเสียงที่โล่งใจของโคลอี้ดังข้ึน

"เฮ้อ ขอบใจนะ กังวลว่านายจะไม่รับสาย"

"แล้วท�าไมฉันถึงจะไม่รับสายเธอล่ะ"

"ก็ฉันท�าผิดเอาไว้น่ี"

"ไม่ได้ท�าอะไรผิดหรอก ไม่มีเลย"

แม้จะมองไม่เห็น แต่ก็รู้สึกได้ว่าโคลอี้ก�าลังย้ิมอยู่ มินจุนจึงถาม

ด้วยน�้าเสียงเรียบๆ ว่า

"โทรมามีเรื่องอะไรเหรอ"

"อืม...แค่รู ้สึกว้าวุ ่นใจ ไม่รู ้จะโทรหาใคร พอดีได้ยินว่านาย 

กลับมาแอลเอแล้ว..."

"ฉันเองก็ก�าลังว้าวุ่นใจอยู่เหมือนกัน"

"หรือว่า..."

โคลอี้พูดแล้วก็หยุดชะงักไป ไม่สิ น่าจะล�าบากใจท่ีจะพูดออกมา

มากกว่า ความเงียบน้ันท�าให้มินจุนพอเดาได้ว่าโคลอี้จะพูดอะไร แล้ว

ไม่นานโคลอ้ีก็พูดสิ่งที่เขาเดาเอาไว้ออกมา

"ออกมาดืม่อะไรกนัหน่อยมัย้ นายไม่ดืม่แอลกอฮอล์ เอาเป็นพวก
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กาแฟหรือโบบาก็ได้"

มินจุนไม่สามารถตอบออกไปได้ในทันทีเพราะคิดไม่ตกว่า 

ออกไปเจอโคลอี้ได้รึเปล่า รู ้สึกเหมือนท�าผิดต่อทั้งคาย่าและโคลอี้  

ขณะท่ีก�าลงัจะปฏิเสธ โคลอีก็้รบีพูดเสรมิราวกับรูส้กึได้ถึงความไม่สบายใจ 

ของมินจุน 

"ชวนในฐานะเพ่ือนน่ะ"

"อืม เจอกันที่ไหนดีล่ะ"

"ตอนน้ีฉันก�าลังจะไปท�าธุระที่มารีน่าเดลเรย์ อยู่แถวบ้านนาย

พอดี ให้ฉันไปรับมั้ย"

"แล้วกลับมาส่งอีกน่ะนะ ไม่ล�าบากเหรอ"

"ไม่เป็นไรเลย ให้ฉันไปรับเลยมั้ย น่าจะใช้เวลาประมาณสิบนาที"

"โอเค"

มินจุนรู้สึกต่ืนเต้นแบบแปลกๆ เพราะความสัมพันธ์ของเขากับ

โคลอี้อึมครึมกันมานาน คิดอยู่เสมอว่าต้องแก้ไข จึงไม่สามารถเพิกเฉย

ต่อการชวนอย่างกล้าหาญของโคลอ้ีในวันนี้ได้ หลังจากยืนอยู่ท่ี 

หน้าบ้านไม่นาน รถคูเป้สีขาวที่ดูหรูหราก็มาจอด มันเป็นรถคนละคัน

กับท่ีเคยเห็นครั้งที่แล้ว พอกระจกฝั่งที่น่ังข้างคนขับถูกเล่ือนลง โคลอี ้

ก็ขยับแว่นกันแดดลงเล็กน้อยแล้วย้ิมให้

"ไม่เจอกันนานเลยนะ มินจุน"

"น่ันสิ"

มินจุนขึ้นไปน่ังข้างคนขับ โคลอี้ท่ีไม่ได้เจอกันมานานดูเปล่ียนไป

มาก ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเธอไม่ได้ดูเชยเลย แต่ตอนนี้รู้สึกได้ชัดเจนว่าเธอ

คือดารา เธอก�าลังแสดงให้เห็นว่าคนสมัยใหม่คือคนแบบไหน ยกเว้น 

ก็แต่นิ้วมือที่ไม่มีการแต่งแต้มสีสันซึ่งมินจุนก็รู้สึกโล่งใจมากที่โคลอี้ 
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ชองยังมีความตั้งใจที่จะเป็นเชฟอยู่เหมือนเดิม เธอมีทัศนคติในแบบ

ของเชฟอยู่ เขาจึงย้ิมออกมาหลังจากท่ีรู้สึกว่าโคลอี้ ชองคนเดิมยังอยู่ 

"ชอบย้ิมแบบไม่มีเหตุผลตลอดเลยนะ"

"ย้ิมไม่ได้เหรอ"

"ก็เพราะแบบน้ันไงฉันถึงได้ใจเต้น"

อยู่ๆ มินจุนก็รู้สึกตื่นเต้น โคลอี้จึงย้ิมแล้วโบกมือไปมา

"อย่ากลัวไปเลย ไม่ได้จะรุกอะไรหรอก ถ้าจะท�าแบบน้ันก็คง 

ท�าไปนานแล้ว"

"เธอดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะ"

"คนเราจะเหมือนเดิมอยู่ตลอดได้ยังไงกันล่ะ ย่ิงท�ารายการ

โทรทัศน์ก็ต้องมีหยาบกระด้างข้ึนบ้าง"

"ก็น่าจะเป็นแบบน้ัน"

"ดื่มอะไรกันดี"

"ฉันไม่ค่อยชอบพวกกาเฟอีนเท่าไหร่ เอาเป็นโบบาดีมั้ย"

"อ้อ มีร้านอร่อยท่ีรู้จักอยู่ ไปร้านน้ันก็แล้วกัน"

โบบาเป็นเครือ่งด่ืมทีรู่จ้กักันดีในแถบเกาหลหีรอืแคนาดา มอีกีชือ่ 

ว่าบับเบิ้ลที เครื่องด่ืมที่ใส่ไข่มุกซึ่งท�าจากแป้งมันส�าปะหลังหนึบๆ เป็น

เครือ่งดืม่ท่ีไม่นานมาน้ีเพ่ิงได้รบัความนยิมในแอลเอมากพอๆ กับกาแฟ 

ดังน้ันพอตอนไปถึงร้าน โต๊ะจึงเต็มหมด โคลอี้หันไปมองมินจุนด้วย

สีหน้ารู้สึกผิด

"โทษที ปกติคนไม่เยอะขนาดนี้ ไปท่ีอื่นดีมั้ย"

"ไม่ต้องหรอก ซื้อคนละแก้วแล้วไปน่ังกินในรถก็ได้ สถานท่ีไม่ได้

ส�าคัญอะไรนี่"

"อ้อ จริงสิ นึกออกแล้ว"
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โคลอี้สั่งแบล็กมิ้ลค์ทีสองแก้ว ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีทั้งสองก็ถือ

โบบาอยู่ในมือ 

"ไปกันเถอะ"

"ไปไหนเหรอ"

"ที่พักของฉันมีคลับเฮ้าส์อยู่น่ะ ไปกินที่น่ันก็ได้ เรียบง่ายแล้วก็ 

มีครัวด้วย ถ้าหิวก็ท�าอะไรกินได้ ไม่ไกลจากที่น่ีหรอก"

ในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างปุบปับ มินจุนจึงได้แต่ท�าหน้าเหวอ

และพยักหน้าตกลง หลังจากน้ันพอมาถึงคลับเฮ้าส์ ผู้คนที่อยู่ข้างใน 

ก็พากันหันมามองก่อนจะหันกลับไปคุยกันต่อ พวกเขาไม่ได้มีทีท่า 

ตกใจท่ีได้เห็นคนดัง ไม่รู ้ว่าเพราะที่น่ีเป็นอพาร์ตเมนต์ท่ีหรูหราหรือ 

มีเหตุผลอื่น

"เอาไงดี หิวรึเปล่า"

"นิดหน่อย ท�าไมเหรอ"

"รอเดี๋ยวนะ ฉันไปหยิบวัตถุดิบก่อน"

"จะท�าอาหารเหรอ"

"ก็พวกเราเป็นเชฟน่ีนา"

โคลอี้พูดแบบน้ันแล้วย้ิม ไม่ได้เห็นภาพท่ีเธอตื่นเต้นแบบนี้ 

มานานแล้ว หลังจากนั้นไม่นานเธอก็น�าวัตถุดิบมาวางเรียงราวกับ 

ยกมาท้ังตู้เย็น เธอเช็ดเหงื่อที่หน้าผากพลางเท้าเอว

"เป็นไง เท่าน้ีพอจะท�าอะไรได้บ้างมั้ย"

"ท�ากันคนละอย่างดีมั้ย ไม่ต้องสนใจว่าเป็นจานหลักหรือเป็น 

แอพเพอไทเซอร์"

"อือ เอาสิ"

เมื่อโคลอ้ีตอบตกลง มินจุนก็เริ่มเลือกวัตถุดิบทันที เน้ือวัว เห็ด 
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เนย หัวหอม แป้งสาลี เลมอนครีม ซอสมัสตาร์ด เครื่องเทศ และ 

เครื่องปรุงรสต่างๆ อันดับแรกก็หั่นเนื้อสันในให้หนากว่าเน้ือส่วนอก 

เล็กน้อย โรยแป้งสาลี จากนั้นก็เทน�้ามันมะกอกลงในกระทะและใส่เนย

ลงไป หั่นหัวหอมและเห็ดใส่ลงในกระทะ ตามด้วยเกลือและพาร์สลีย์

ลงไปเพ่ือท�าซอส จากนั้นก็ใช้กระทะอีกใบใส่เนย เตรียมเอาเน้ือวัว 

ลงไปผัด ตอนนั้นโคลอี้ที่ก�าลังท�าเอ็นหอยอยู่ก็พูดออกมาด้วยน�้าเสียง

ราบเรียบ

"ฉันคิดว่าจะเลิกท�ารายการแล้ว"

ค�าพูดนั้นท�าให้มือของมินจุนชะงักไป แต่ไม่นานก็เอาเนื้อวัว 

ใส่ในกระทะจนเกิดเสียงฉู่ฉ่าและมีกลิ่นหอมมัน

"คิดดีแล้วใช่มั้ยว่ามันเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง"

"คิดดีแล้ว"

"ถ้างั้นฉันก็จะคอยเอาใจช่วย"

มินจุนพูดสั้นๆ ไม่ใช่ค�าพูดที่ผิวเผิน โคลอี้รู้สึกได้ เธอหันไปมอง 

มินจุนที่ก�าลังจดจ่ออยู่กับการท�าอาหาร มันไม่ใช่เพราะเขาไม่สนใจ 

ค�าพูดของเธอ แต่เพราะเขาอยากท�าให้ช่วงเวลาที่เธอต้องการใน 

ตอนน้ีจบลงด้วยดี

"ขอเหล้าเกาเหลียงหน่อยสิ"

"อ้อ นี่"

โคลอี้หยิบเหล้าเกาเหลียงส่งให้ มินจุนจึงเอียงกระทะแล้วท�าให้

ไฟลุกข้ึนมา พอไฟหายไปเขาจึงใส่เลมอนครีมกับซอสมัสตาร์ดลงไป 

จากน้ันก็ผสมกับซอสท่ีใส่หัวหอมและเห็ดท่ีท�าไว้ล่วงหน้า ดับไฟ  

เป็นอาหารที่ท�าง่ายๆ แต่กลับดูน่ากินมาก

"ฝีมือท�าอาหารของนายดีข้ึนจากปีก่อนมากเลยนะ"
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"แล้วอาหารของเธอล่ะ"

"ใกล้เสร็จแล้ว รอหน่อยนะ"

โคลอ้ีกลับไปยืนหน้ากระทะแล้วจดจ่อโดยมีมินจุนมองดูอยู่

เงียบๆ ท่ีโคลอ้ีท�าคือเอ็นหอยราดซอส เป็นเมนูที่ไม่ได้แปลกตา และ

เป็นเมนูท่ีอยู่ในความทรงจ�า เพราะเป็นหนึ่งในเมนูที่เคยท�าด้วยกัน 

ตอนอยู่ทีมเดียวกันเป็นครั้งแรกในแกรนด์เชฟ 

"ช่วยชิมหน่อยได้มั้ย เชฟ"

โคลอี้ใช้ตะเกียบคีบเอ็นหอยขึ้นมาแล้วย้ิมอย่างไม่มั่นใจ มินจุน

กัดเอ็นหอยเข้าปากโดยไม่พูดอะไร เอ็นหอยเด้งดึ๋งก�าลังกระตุ ้น 

ริมฝีปาก ฟันและลิ้น กลิ่นซีอิ๊วท่ีฟุ ้งออกมาแบบจางๆ กับรสชาติ 

ซอสหอยนางรมเข้มข้นก�าลังตะโกนใส่เขาว่า 'ฉันคืออาหารของโคลอี้ 

ชอง ฉันคือโคลอี้ ชอง'

"ท่ีผ่านมาฉันได้แค่หยุดอยู่ตรงน้ี"

โคลอ้ีพูดด้วยน�า้เสยีงจรงิจงั มนิจนุกลืนเอน็หอยลงไปและตัง้ใจฟัง 

เงียบๆ

"ในระหว่างที่พวกนายก้าวหน้ามาตลอดหนึ่งปี แต่สิ่งที่ฉันท�า 

ก็เป็นแค่เลียนแบบการเป็นเชฟเท่านั้น ดังน้ันตอนนี้ฉันจึงตั้งใจว่าจะ

เป็นเชฟจริงๆ ฉันต้องเปลี่ยนแปลง ฉันต้องออกไปจากกรงของตัวเอง 

ฉันถึงได้อยากเจอนายให้ได้ไง เพราะนายออกไปจากกรงแล้ว"

มินจุนเงียบอยู่พักใหญ่ มันยากเกินไป ไม่รู้ว่าจะต้องตอบว่าอะไร 

อาจเป็นเพราะแบบน้ัน สุดท้ายสิ่งท่ีเขาตอบออกไปก็เป็นการระบาย

ความในใจ ไม่ใช่การให้ก�าลังใจ

"ฉันเองก็ยังออกไปจากกรงไม่ได้เหมือนกัน"

"จะบอกว่านายอยู่ในกรงงั้นเหรอ"
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โคลอี้มองมินจุนเหมือนไม่เข้าใจ เพราะส�าหรับโคลอี้แล้วตอนน้ี

มนิจนุดเูป็นคนทีเ่ดินตามทางของตัวเองได้ดีกว่าใคร ท้ังทีไ่ด้รบัความสนใจ 

ของคนทัง้โลก แต่ก็ไม่เหลวแหลกเพราะความกดดนัพวกน้ัน นอกจากนี้ 

ก็ไม่ได้เลือกเดินทางเดินง่ายๆ แบบท่ีผู้คนต้องการ ตอนจบรายการ 

แกรนด์เชฟเขาสามารถท�างานด้านโทรทัศน์ได้ถ้าเขาต้องการ และคง

ท�าเงินได้มากมายแบบที่เทียบไม่ได้กับตอนน้ี เขาคือคนที่มีประสาท 

รับรสที่แม่นย�าเพียงคนเดียวของโลก ความเป็นสตาร์ของเขาไม่มีอะไร

ที่เธอจะเทียบได้เลย แต่เขาก็เลือกท่ีจะเข้าไปท�างานเป็นเดมี่เชฟของ

โรสไอส์แลนด์ อาศัยแค่ความมีชื่อเสียงของเขาก็สามารถเข้าไปเป็น

หวัหน้าเชฟให้กับเจ้าของร้านอาหารดีๆ  ได้ แต่เขาก็ไม่ท�าแบบน้ัน จรงิอยู่ 

ที่ชื่อเสียงของโรสไอส์แลนด์จะดูมีแนวโน้มท่ีดีกว่าหัวหน้าเชฟของ 

ร้านอาหารทั่วไป แต่การเข้าไปเป็นเดมี่เชฟก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่าย

อยู่ดี แต่เขาก็ท�า ไม่ได้ถูกครอบง�าด้วยความโลภที่อยู่ตรงหน้า พอเขา

ที่เป็นแบบนั้นบอกว่าตัวเองอยู่ในกรง เธอจึงไม่เข้าใจ เธอชี้ไปท่ีอาหาร

ของเขา เน้ือสันในท่ีชุ ่มไปด้วยครีมซอสสีขาวให้ความรู ้สึกเหมือน 

คาโบนาร่า พอใช้ตะเกียบคีบขึ้นมา เนื้อก็เด้งราวกับยังมีชีวิต 

"เน้ือผัดสไตล์รัสเซีย...นายคิดว่าเชฟที่อยู่ในกรงจะท�าได้เหรอ"

"ก็คงขึ้นอยู่กับว่าเป็นกรงแบบไหน"

"แล้วกรงของนายคืออะไรล่ะ"

"โรสไอส์แลนด์"

อยู่ๆ ค�าตอบนั้นก็ท�าให้โคลอี้เลิกค้ิว แล้วถามด้วยน�้าเสียงเหมือน

สังหรณ์ใจ

"น่ีคงไม่ได้คิดจะออกจากโรสไอส์แลนด์ใช่มั้ย"

"ไม่รู้เหมือนกัน"
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"เหตุผลคืออะไรเหรอ"

โคลอ้ีถามด้วยน�้าเสียงเรียบๆ สิ่งท่ีมินจุนตัดสินใจไม่ว่ายังไงก็คง

มีเหตุผล เขาไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจเรื่องส�าคัญแบบน้ีแค่เพียงเพราะ 

ท�าตามอารมณ์

"ฉันได้ยินมาว่าตัวตนของฉันปิดตาของเชฟเรเชลอยู่ เชฟเรเชล

สนใจความสามารถของฉัน แต่กลับไม่มองความสามารถของตัวเอง

เลย"

โคลอี้ไม่รู ้จะตอบว่าอะไร และอีกใจก็รู ้สึกอิจฉา เพราะมัน

หมายความว่ามินจุนมีเสน่ห์และมีพรสวรรค์ที่สามารถท�าให้คนอย่าง

เรเชล โรสลืมตัวเองได้ โคลอี้ตักเนื้อผัดสไตล์รัสเซียที่มินจุนท�าเข้าปาก 

เคี้ยวเห็ดนุ่มๆ หัวหอมกรอบๆ และเน้ือวัวหนึบๆ นอกจากน้ันยังม ี

เลมอนครีมฟุ้งออกมาจางๆ และยังมีความกลมกล่อมของครีมสด  

กลิน่ท่ีรนุแรงและหนกัแน่นของเหล้าเกาเหลยีงเป็นพ้ืนฐานของทกุอย่าง 

ช่างน่าประทับใจ ใช้แค่เหล้าเกาเหลียงก็ท�าให้อาหารตะวันตกมี 

กลิ่นอายของอาหารจีนได้ ไหวพริบของเขาก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ติดใจว่า

ท�าไมเขาถึงเลือกใช้เหล้าเกาเหลียงแทนไวน์ท่ีมีอยู่มากมาย ดูท่าเขา

คงจะนึกถึงเธอท่ีคุ ้นเคยกับอาหารจีนเลยตั้งใจท�ารสชาติแบบน้ัน 

ออกมา

"ยังนึกถึงคนกินเหมือนเดิมเลยนะ"

เป็นค�าพูดที่มีหลายอย่างถูกละเอาไว้ แต่มินจุนเข้าใจว่าท�าไม 

โคลอี้ถึงได้พูดแบบน้ัน เขาตักเอ็นหอยของโคลอี้กินต่อโดยไม่พูดอะไร 

โคลอี้บอกว่ามันเป็นรสชาติเดิมๆ แต่ความจริงไม่ใช่ สูตรอาหารไม่ได้ 

มีอะไรแตกต่างไปจากตอนนั้นก็จริง แต่รู้สึกได้ถึงความช�านาญท่ีมี 

มากขึ้น 

Page ���������������� 6.indd   25 3/2/2563 BE   11:29



26 ยอดเชฟเทพนักปรุง 6

"มกีลิน่ไฟชดัขึน้นะ ในแบบทีไ่ม่มากเกินไป ความหนบึของเอน็หอย 

ขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบมากกว่า ก็คงไม่มีอะไรจะติ ความเข้มข้นของซอส

ก็บาลานซ์กับเอ็นหอยพอดี ฝีมือดีแบบนี้ยังจะบอกว่าตัวเองไม่พัฒนา

อีกเหรอ โคลอ้ี"

ไมใ่ชค่�าชมทีต่ัง้ใจเค้นออกมา แต่มนัเป็นค�าชมจากใจจรงิๆ อย่าง

โคลอี้น่าจะเรียกว่าความสามารถเพ่ิมขึ้น เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ�านวยด้วย อย่างเมื่อก่อนท�าได้แค่พัฒนาฝีมือยามว่างระหว่างท่ี

เรียนมหาวิทยาลัย แต่ตอนน้ีไม่เพียงแต่ท�าอาหารกินเอง ยังต้อง 

ท�าอาหารเพ่ือถ่ายรายการอีกด้วย แต่ก็ไม่แปลกที่โคลอี้จะรู ้สึกว่า 

ความสามารถของตัวเองหยุดอยู่กับที่ เพราะเพ่ือนๆ ที่อยู่ใกล้ตัวอย่าง

คาย่า แอนเดอร์สัน มินจุน รวมถึงมาร์โค่ ฝีมือพัฒนาไปมากจน 

เทียบไม่ได้กับเมื่อก่อน 

"พวกนายเก่งจริงๆ ท้ังนาย คาย่า แอนเดอร์สัน มาร์โค่...แล้วก็ 

คนอื่นๆ ด้วย"

"เธอเองก็เก่งเหมือนกัน"

"รู้มั้ยว่าท�าไมฉันถึงได้บอกว่าพวกนายเก่ง"

มนิจนุส่ายหน้า โคลอีจ้งึย้ิมเลก็น้อยแล้วมองมอืของตวัเองราวกับ

ก�าลังย้อนคิดกลับไป

"เพราะพวกนายไม่ได้ค�านวณชีวิตของตัวเอง ถ้าต้องการหรือ

อยากท�าอะไรก็จะพยายามท�าโดยไม่หันกลับไปมองอะไร ส�าหรับฉัน

มันท�าได้ยากน่ะ ลองเทียบอันน้ี ลองเทียบอันนั้น แล้วค่อยเลือกทาง 

ท่ีคนอื่นคิดว่าน่าจะดีท่ีสุด นั่นแหละปัญหา มองจากมุมมองของคนอื่น"

"เพราะไม่ได้มองจากมุมมองของเธอน่ะเหรอ"

"อือ การใช้ชีวิตด้วยความถูกต้อง สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ชีวิตของฉันน่ี 
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เพราะมสีิง่ท่ีฉนัต้องการ มสีิง่ท่ีฉนัอยากท�า ก็เลยอยากจะเลกิท�ารายการ 

น่ะ รู ้สึกว่าถ้าขืนท�าต่อไปก็คงจะได้ใช้ชีวิตคนละแบบกับที่เคยคิด 

เอาไว้"

มนิจนุเข้าใจค�าพูดของโคลอ้ีดีกว่าใคร เพราะครัง้หน่ึงเขาเองก็เคย

ใช้ชีวิตด้วยการคิดค�านวณแบบนั้นมาก่อน ความจริงคนมากมาย 

บนโลกก็ใช้ชวิีตด้วยการคิดค�านวณ และชวีติทียึ่ดตดิกับการคิดค�านวณ

ก็ไม่เคยท�าให้ฝันเป็นจริง เพราะความฝันไม่สามารถเปล่ียนเป็นตัวเลข

ได้ ในเมื่อไม่สามารถกลายเป็นตัวเลขได้ การใช้ชีวิตด้วยการค�านวณ

ท�าให้ตัวแปรที่ไม่ทราบค่าอย่างความฝันเป็นได้แค่จ�านวนจินตภาพ

เท่านั้น กว่าจะรู้คุณค่าของจ�านวนจินตภาพก็ใช้เวลานานเหลือเกิน  

มินจุนนั่งบนขอบเคาน์เตอร์ท�าอาหารแล้วพูดว่า

"ฉันเอาใจช่วยนะ ไม่ได้เอาใจช่วยเพราะว่าเป็นเธอ แต่เป็นเพราะ

การตัดสินใจครั้งน้ีเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง"

"กลัวว่าพอเวลาผ่านไปจะมานั่งคิดว่าไม่น่าท�าเรื่องท้าทายท่ี 

ไร้ความหมายแบบนั้นเลยน่ีสิ"

"ถ้าล้มเหลวก็อาจจะเป็นแบบน้ัน แต่ถ้าเราไม่ถอดใจก็ไม่มีทาง

ล้มเหลวหรอก เพราะการล้มเหลวมันก็คือตอนที่เราถอดใจ และฉันก็

รู้จักเธอ เธอเหมาะกับความส�าเร็จมากกว่าความล้มเหลว"

"เคยท�าให้ฉนัล้มเหลวอย่างเจบ็ปวดทีส่ดุมาแล้ว จะมาบอกว่าฉนั

เหมาะกับความส�าเร็จอย่างงั้นเหรอ"

"ขี้เล่นขึ้นนะ"

"บอกแล้วไง ท�างานด้านทีวีท�าให้คนเราหยาบกระด้างขึ้น"

โคลอี้พูดไปย้ิมไป มินจุนจึงยกมือข้ึนลูบแก้มตัวเองแล้วหันไป 

ทางอื่น แค่โคลอ้ีพูดถึงเรื่องน้ันได้ด้วยน�้าเสียงผ่อนคลายแบบนี้ก็รู้สึก
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ว่าความเคอะเขินระหว่างเขาสองคนดเูหมือนจะลดลงแล้ว โคลอี้พูดต่อ

ด้วยเสียงเรียบๆ

"พอลองมาคิดดู ที่ผ่านมาฉันอาจจะมัวแต่ยึดติดกับความส�าเร็จ

และความล้มเหลวมากเกินไปก็ได้นะ แต่ตอนน้ีแค่อยากท�าอะไรท่ี 

ตัวเองอยากท�า ไม่ใช่คิดแบบแบ่งขั้วว่าขาวหรือด�า แค่ใช้ชีวิตด้วยการ

เดินตามความฝันของฉัน"

"ฉันรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหน และมันก็เป็นความคิดที่ดี"

"อืม ขอบคุณนะมินจุน"

โคลอ้ีย้ิม พอเหน็รอยย้ิมนัน้ มนิจนุเองก็ยิม้ออกมาโดยไม่รูส้กึเกรง็ 

และเขาก็ชอบที่มันเป็นแบบน้ี ช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจหายไป เหมือน

ความสัมพันธ์จะกลับมาดีแบบเมื่อก่อนอีกครั้ง ท้ังสองคนเพลิดเพลิน

กับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบน้ันอยู่ครู่หน่ึง แม้จะยังไม่สามารถเรียกว่า

เป็นมิตรภาพที่บริสุทธ์ิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่วันนั้นคงจะมาถึงสักวัน  

สิ่งที่ท้ังสองคนสามารถท�าได้ตอนน้ีก็คือกินอาหารให้หมดโดยไม่พูด

อะไร 

ตอนท่ีไม่เหลืออาหารแล้วโคลอี้ก็ถามออกมาว่า

"แล้วคิดจะออกจากโรสไอส์แลนด์จริงๆ เหรอ"

"ถ้าให้ตอบตอนนี้ก็คงยังหรอก แต่ฉันได้รู ้อะไรบางอย่างมา 

เมื่อไม่นานน้ี สักวัน..."

มินจุนมองออกไปไกลๆ ก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดว่า

"ฉันคงจะออกมาจากโรสไอส์แลนด์"

ไม่ใช่เพราะกลัวการต่อสู้กับจูน และไม่ใช่เพราะเรเชลไม่ยอม 

หันมามองตัวเอง แต่เป็นเพราะความโลภของมินจุนล้วนๆ ไม่รู้ว่ารู้สึก

แบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เขาไม่รู ้สึกเพียงพอกับการเป็นตัวแทน 
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ของใคร นสิยัของเขาเหมาะทีจ่ะเป็นคนสร้างวัฒนธรรมบางอย่างข้ึนมาเอง 

มากกว่าเป็นผู้สานต่อ

"ฉันชอบโรสไอส์แลนด์ ไม่สิ น่าจะเรียกว่ารักก็ได้ แต่ถ้าถามว่า

ฉนัสามารถทุม่เททัง้ชวิีตของฉนัให้โรสไอส์แลนด์ได้รเึปล่า บอกตามตรง

ฉันคงตอบว่าไม่ได้ ฉันอยากจะมีป้ายร้านของตัวเอง อยากแขวน 

ป้ายชื่อที่ตัวเองเลือกในร้านอาหารของฉันเอง ฉันเคารพอาจารย์เรเชล 

และก็เคารพกับการที่อาจารย์เรเชลฝันในตัวฉันด้วย แต่ว่า..."

อยู่ๆ สายตาของมินจุนก็ดูหม่นหมอง แล้วไม่นานก็พูดข้ึนมาด้วย

น�้าเสียงเด็ดขาดว่า

"ฉันไม่คิดจะเอาความฝันของอาจารย์เรเชลมาเป็นความฝันของ

ตัวเอง"

ฟันเฟืองเริ่มจะเดินสวนทางกันแล้ว

"ได้ข่าวของร้านสาขาใหญ่มารึเปล่า"

"ครับเชฟ จากข้อมูลที่ได้ ร้านท่ีสาขาเวนิสซ่อมเสร็จเรียบร้อย 

นานแล้วครับ แต่ไม่เห็นจะมีการเตรียมตัวเปิดร้านเลย"

"ไม่เตรียมตัวเปิดร้านงั้นเหรอ"

จูนเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง ไม่เข้าใจว่าถ้าซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ท�าไมถึงยังไม่เปิดขาย จูนยกน้ิวข้ึนมาเคาะโต๊ะ และถามค�าถามข้ึนมา

อีก

"แล้วเรื่องข่าวลือล่ะ เป็นไงบ้าง"

"ปล่อยข่าวออกไปแล้วว่าข่าวลือที่ว ่าโชมินจุนอาจจะเป็นผู ้

สืบทอดกิจการเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูล"

"ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ เพราะถ้าคนพากันสนใจเรื่องเด็กคนนั้น
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มากเกินไปก็อาจจะกระทบเป้าหมายของฉันได้"

จูนรู้สึกปวดหัวจึงยกมืออีกข้างขึ้นมากดที่ขมับตัวเอง ผู้จัดการ

มองดูภาพนั้นโดยไม่ได้พูดอะไร จูนย้ิมเศร้าๆ และมองเขา

"ฉันดูใช้ชีวิตเหน่ือยมากเลยใช่มั้ย"

"ถ้าให้พูดตรงๆ ก็ใช่ครับ ตอนนี้ตัวตนของเชฟจูนก็ออกจะชัดเจน 

แม้ว่าไม่นานมาน้ีเชฟมินจุนจะเป็นที่รู้จักของผู้คน แต่นั่นก็เป็นในหมู่

ของคนทั่วไป ถ้าเป็นในหมู่ของพวกนักชิมอาหารเขาเทียบกับเชฟจูน 

ไม่ได้เลย ท�าไมถึงได้ระวังขนาดนั้นครับ จากท่ีผมดู แค่ท�างานของ 

เชฟจูนไปตามปกติ ต�าแหน่งเจ้าของโรสไอส์แลนด์ก็คง..."

"โลกนี้ไม่มีของฟรีหรอกนะ"

จูนพูดด้วยน�้าเสียงเย็นชา เธอมองมือของตัวเอง มือท่ีมีท้ังแผล

มีดบาดและแผลไฟลวก 

"เพราะมีแผลพวกน้ีฉันถึงได้มีความสามารถในการท�าอาหาร 

เวลาจะได้อะไรมาฉันก็ต้องเตรียมตัวมากเท่านั้น ต้องจ่ายตามคุณค่า

ของมัน ครั้งนี้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่ท�าอะไรเลยก็ไม่มีทางได้มา ฉันไม่ใช่

จิ้งจอกท่ีได้แต่รอให้พวงองุ่นตกลงมาแล้วสุดท้ายก็ถอดใจ ปลอบใจ 

ตัวเองว่ามันคือองุ่นเปรี้ยว ถ้าอยากกินองุ่นฉันก็จะซื้อองุ่นน่ัน แล้ว 

ถ้ามันอร่อยมากฉันก็คงจะซื้อต้นของมันมาปลูกเอง"

ผูจ้ดัการไม่สามารถตอบอะไรได้ มหีลายคร้ังท่ีความทะเยอทะยาน

ของจนูดยูอดเย่ียมและงดงาม แต่บางครัง้มนัก็ดเูศร้ามากด้วยเหมอืนกัน  

ตอนนัน้เองเสยีงโทรศัพท์ของจนูก็ดังข้ึน จนูมองผู้จดัการและยกโทรศพัท์ 

ขึ้นมาแนบหู

"ฮัลโหล"

"ฉันเดฟนะ ไม่ได้คุยกันนานเลย"

Page ���������������� 6.indd   30 3/2/2563 BE   11:29



Yangchigi-jari 31

"นานมากจนรู้สึกแปลกเลยล่ะ คิดว่าคุณจะเกลียดฉันแล้วซะอีก 

หรือว่ามีเหตุผลบางอย่างท่ีจ�าเป็นต้องโทรหาคนท่ีตัวเองเกลียด"

"ผมไม่เคยเกลียดคุณหรอก ท้ังตอนท่ีเราเคยคบกัน และก็ตอนนี้"

"คุณคงไม่ได้โทรมาเพ่ือจะชวนคุยเร่ืองในอดีตหรอกมั้ง ถ้างั้น 

มีอะไร เราไม่ใช่คนท่ีจะโทรหากันโดยไม่มีเรื่องอะไรนี่"

"ยังเย็นชาเหมือนเดิมเลยนะ"

"ถ้ายังไม่เข้าเรื่องจะวางแล้วนะ ฉันไม่มีเวลามาคุยเล่นด้วย"

ค�าพูดท่ีตัดบทด้วยความเย็นชาท�าให้เดฟเงียบไปพักใหญ่ และ

ไม่นานก็ได้ยินเสียงท่ีเย็นชาของเดฟพูดข้ึนมาว่า

"ผมรู้ว่าตอนน้ีคุณก�าลังระวังมินจุน"

"แล้วไง"

"อย่าเป็นแบบนั้นเลย มินจุนไม่ใช่คนที่จะท�าอันตรายคุณหรอก"

"ไม่ได้ระวังตวัเพราะคนหรอก แต่ระวังเพราะสถานการณ์ต่างหาก"

"ผมรู้ดีว่าคุณขึ้นมาถึงตรงน้ีได้ยังไง และรู้ว่ากลัวเพราะอะไรด้วย 

แต่ลองเชื่อใจอาจารย์เรเชลดูหน่อยดีมั้ย ถ้าคุณมีคุณสมบัติ ท่าน 

จะต้องให้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่ๆ"

"ฉันเชื่อในตัวอาจารย์ แต่ไม่เชื่อใจตัวเองต่างหาก"

ค�าพูดที่คิดไม่ถึงท�าให้เดฟพูดอะไรไม่ออก จูนหลับตาแล้วพูด

ความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยน�้าเสียงไร้อารมณ์

"ถึงต้องเตรียมตัวไง ถ้าหน้าตากับหุ่นไม่สวยก็ต้องแต่งตัวให้มัน

ดูหรูหรา ตัวเองจะได้รู้สึกแย่น้อยลง ก็แค่อยากจะใส่เสื้อเพ่ิมอีกชั้น"

"คุณจะใส่เสื้อเพ่ิมอีกชั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าพยายามจะ

ถอดเสื้อของคนอื่นเพียงเพราะอยากให้อาจารย์เรเชลมองเห็นล่ะก็  

ผมคงน่ังมองอยู่เฉยๆ ไม่ได้"
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"ไม่อยู่เฉย? คิดว่าจะท�ายังไงล่ะ"

"มีเหตุผลเดียวที่คุณไม่คิดระวังตัวเรื่องผม เพราะผมไม่มีความ

ทะเยอทะยาน คุณรู ้ดีว ่าผมไม่สนใจต�าแหน่งเชฟท่ีท�าหน้าที่ดูแล 

โรสไอส์แลนด์ทั้งหมด แต่ถ้าคุณล�้าเส้นแล้วท�าให้อาจารย์ไม่สบายใจ 

ถึงเวลานั้นคุณจะต้องระวังผมมากกว่ามินจุนแน่ๆ"

"น่ีก�าลังขู่ฉันเหรอ"

"ท่ีพูดก็เพ่ือตัวคุณเองนะ"

"น่าซึ้งใจจริงๆ แค่นี้นะ ต่อไปหวังว่าคงไม่ต้องรับสายจากคุณอีก"

จูนวางสายแล้วโยนโทรศัพท์ลงบนโต๊ะด้วยความหงุดหงิด  

ผู้จัดการท่ีสังเกตท่าทางของจูนอยู่จึงพูดขึ้นมาด้วยความระมัดระวังว่า

"ไม่เป็นอะไรใช่มั้ยครับ"

"เป็นสิ"

ไม่ว่าจะเป็นน�้าตาหรือความโกรธ รอบดวงตาของเธอก็แดงก�่า 

เหมือนมีบางอย่างก�าลังพลุ ่งพล่านอย่างเห็นได้ชัด จูนเหลือบเห็น 

ผู้จัดการท�าท่าอึกอัก เลยยกมือทั้งสองข้ึนมาปิดตาและพูดว่า

"ออกไปได้แล้ว ไปลองสืบดูหน่อยว่าช่วงน้ีส่ือและข่าวต่างๆ  

พูดถึงร้านสาขาของเราว่ายังไงบ้าง แล้วก็ข่าวเก่ียวกับตัวฉันด้วย  

รวมถึงที่พูดกันในโซเชียล"

"รับทราบครับ"

พอผูจ้ดัการออกไปจากห้อง ความเงยีบก็เข้าปกคลมุ จนูจงึพึมพ�า

ในความเงียบว่า

"เดฟ ฉันไม่ถอดเสื้อผ้าคนอ่ืนหรอก ไม่ถอด"

เพราะเธอจะแต่งตัวให้หรหูราจนไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนัน้ ไม่ว่าใคร 

ก็ไม่มีทางเทียบได้ จูนเอามือท่ีปิดตาอยู่ออก ตาท่ีเคยแดงกลับมา 
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เป็นปกติเหมือนไม่เคยแดงมาก่อน เธอไม่มีเวลามาน่ังเสียน�้าตา ไม่มี

เวลามาหลับตา เบิกตากว้างแล้วมองไปท่ีทางข้างหน้าเถอะ เพราะ 

ทางสายน้ันมันอันตรายและยากล�าบากเหมือนทุกครั้งท่ีผ่านมา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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