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"แพ้แล้ว"

เทโอ้เพ่ิงได้รู้ว่าการแข่งขันน้ันสามารถขมขื่นและโหดร้ายได้ถึง

ขนาดน้ี ผู ้แพ้ต้องเลิกหวังและท�าใจอยู่เงียบๆ ส่วนผู ้ชนะก็ได้รับ 

การสรรเสริญเยินยออย่างล้นหลาม

น่ีไม่ใช่ครั้งแรกที่เทโอ้ลงแข่งขันท�าอาหาร แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรก

ส�าหรับความพ่ายแพ้ แต่การพ่ายแพ้ในช่วงเวลาน้ีเจ็บปวดมากย่ิงกว่า

ครั้งไหน น่ันเป็นเพราะเขารู้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มการแข่งขันแล้วว่าเขา 

ไม่เคยเอาชนะมินจุนกับคาย่าได้แม้แต่คร้ังเดียว มันไม่ใช่การแข่งขันที่

ดุเดือดและเชือดเฉือน แต่กลับเป็นการแข่งขันที่แพ้ตั้งแต่ต้น 

ในตอนน้ันเองมือของเอนโซ่ก็แตะที่บ่า เทโอ้เหลือบมองท่ีมือน้ัน

ก่อนจะมองใบหน้าของเอนโซ่เพ่ือค้นหาความเศร้าและความโกรธ 

จากการพ่ายแพ้ แต่กลับไม่พบร่องรอยของความเจ็บปวดใดๆ ภายใต้

สีหน้าน้ัน เขาจึงก้าวถอยหลังออกไป ความสับสนแฝงอยู่ในแววตา 

สีหน้า และน�้าเสียง

1

ความงดงามของจุดสิ้นสุด
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 7

"พ่อ...ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับ"

"ไม่นี่"

"แต่พ่อพูดให้ผมฟังบ่อยๆ ว่าเชฟแดเนียลท�าให้พ่อพ่ายแพ้ เขา

สร้างตราประทับที่ลบไม่ออกตลอดชีวิต"

"ตราประทับนั่นท�าให้ลูกทุกข์ทรมานย่ิงกว่าพ่อเสียอีก"

น�้าเสียงที่สงบนิ่งของเอนโซ่ท�าให้เทโอ้ท�าหน้าเหมือนถูกของแข็ง

ทุบลงกลางศีรษะ แต่ถึงแม้จะเห็นสีหน้าแบบน้ันของลูกชาย เอนโซ่ 

กลบัไม่แสดงอาการหว่ันไหวแม้แต่น้อย ยังคงพูดด้วยน�า้เสยีงทีนุ่่มนวล 

แน่วแน่ และยากที่จะรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริง

"แน่นอนว่าตอนแรกพ่อเองก็ทกุข์ทรมานกับการพ่ายแพ้ มนัเหมอืน 

ยืนอยู่ตรงหน้าภูเขาที่มองไม่เห็นยอด แต่ก็แค่ตอนแรกเท่านั้น พ่อ 

ไม่เคยหยุดที่จะเดินข้ึนภูเขาลูกนั้น แม้ตอนนี้พ่อจะยังไม่รู้ว่าตัวเอง 

ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วหรือยัง แต่พ่อมั่นใจว่าข้ึนมาถึงจุดท่ีสูงกว่า 

เมื่อก่อน"

"พ่อ..."

"พ่อรู้สึกขอบคุณเชฟแดเนียลด้วยซ�้า"

เทโอ้ที่ท�าท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างอึ้งไปทันทีเมื่อได้ยิน 

ค�าพูดนั้น แล้วเอนโซ่ก็ก้มลงมองมือที่หยาบกร้านและเต็มไปด้วย

บาดแผล มองหลักฐานที่บ่งชี้ถึงกาลเวลาและความพยายามที่ผ่านมา

"ไม่ว่าใครจะว่ายังไง คนท่ีมอบความเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด

ให้พ่อในฐานะเชฟก็คือผู ้ชายคนนั้น ความพ่ายแพ้หลงเหลืออยู่ใน 

ความทรงจ�าของพ่อเสมอก็จริง แต่มันก็เป็นความพ่ายแพ้ที่มีค่าย่ิงกว่า

การชนะ แต่ส�าหรับลูก...มันคงจะไม่ใช่"

ความพ่ายแพ้ที่มีค่า 
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เอนโซ่ต้องการจะบอกว่าคนท่ีก�าลังโมโหและเป็นทุกข์กับความ

พ่ายแพ้คือเทโอ้ ค�าพูดนั้นท�าให้เทโอ้น่ิงอึ้งไป จริงอย่างท่ีอีกฝ่ายพูด  

พ่อของเขาผู้ซึ่งไม่เป็นรองใครในเรื่องของการท�าอาหาร แต่สุดท้าย 

กลบัพ่ายแพ้ให้กับแดเนยีล เทโอ้ขุน่เคอืงใจกับเร่ืองนีเ้สมอ เขารักอาหาร

ของผู้เป็นพ่อจนอยากสืบทอดกิจการร้านอาหารต่อโดยไม่คิดจะท�า 

ร้านอาหารของตัวเอง เพราะเขาอยากลบล้างตราประทับแห่งความ 

พ่ายแพ้ของเอนโซ่ให้หายไป 

"ท่ีพ่อออกมาแข่งในครั้งน้ี...เป็นเพราะผมเหรอครับ"

"..."

"สิง่ทีท่�าให้พ่อรูส้กึแย่ไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้ทีม่ต่ีอเชฟแดเนียล  

แต่..."

เป็นเพราะความโกรธแค้นและความรู้สึกต�่าต้อยของเขาเอง 

เทโอ้ไม่อาจพูดต่อได้จนจบ ทีผ่่านมาเทโอ้คดิว่าเอนโซ่ทุกข์ทรมาน

เพราะแดเนียล แต่คนท่ีท�าให้อกีฝ่ายทกุข์ทรมานกลบักลายเป็นตวัเขาเอง

เอนโซ่ย้ิมบางๆ มันเป็นรอยย้ิมท่ีมีท้ังความรู้สึกขอโทษ ความรู้สึก

ขอบคุณ และความสงสาร 

"ไม่ว่าใครก็ลดเกียรติของพ่อไม่ได้หรอก ดังน้ันลูกไม่จ�าเป็นต้อง

รู้สึกผิด"

"..."

"หวังว่าตอนน้ีลูกคงจะเข้าใจว่าความพ่ายแพ้ในการแข่งขัน 

มันเป็นยังไง มันอาจจะขมขื่นสักหน่อย แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีคุณค่า 

อะไรเลย"

"ถ้าเป็นแบบน้ัน...พ่อก็น่าจะบอกผมก่อน"

"ถ้าบอกแล้วลูกจะฟังเหรอ"
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 7

ค�าพูดนั้นถูกต้องทีเดียว ถ้าเอนโซ่บอกตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่า

เอนโซ่แสร้งท�าเป็นเข้มแข็งต่อหน้าลูกชาย แต่ตอนนี้เขาเข้าใจสิ่งที่ 

เอนโซ่ต้องการบอกแล้ว 

"ตอนแรกท่ีเห็นสองคนน้ันแข่งขันพ่อคิดว่ามันเป็นเร่ืองโชคดีด้วย

ซ�้าท่ีความสามารถของพวกเขาไม่ได้ทิ้งห่างจากแดเนียลเลย ตอนน้ี

ความพ่ายแพ้มาเยือนตรงหน้า ลูกอาจจะเมินเฉยใส่มัน ว่ิงหนีมัน แต่

ในท่ีสุดลูกก็ต้องยอมรับมันให้ได้ เพราะหนทางที่ลูกจะต้องเดินนั้น 

ยังอีกยาวไกล"

เทโอ้ไม่อาจปฏิเสธค�าพูดของเอนโซ่ได้เลยแม้แต่ค�าเดียว ตอนน้ี

เขาเข้าใจความรู้สึกของเอนโซ่แล้ว ความพ่ายแพ้ท่ีแดเนียลมอบให ้

เอนโซ่มันมีคุณค่ามากจริงๆ การแข่งขันน้ีท้ังท�าให้เขาช็อกและช่วย

กระตุ้นเขาอย่างมหาศาล เขาเคยคิดว่าการสืบทอดกิจการร้านอาหาร

ต่อจากพ่อคอืความใฝ่ฝันของเขา แต่ตอนน้ีความใฝ่ฝันนัน้ก�าลงัสัน่คลอน 

เอนโซ่เข้าใจความรู้สึกของเทโอ้ในตอนนี้ดี เพราะเขาก็เคยรู้สึก

แบบนี้มาก่อน 

"วันนีจ้ะแตกต่างจากเมือ่วาน และวนัพรุง่น้ีกจ็ะแตกต่างจากวันน้ี"

ในที่สุดเหตุการณ์ที่ทุกคนคิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นจริงๆ  

เชฟจากโรสไอส์แลนด์แสดงศักยภาพท่ีเหนือกว่าเชฟคนอื่นๆ ทีมของ 

มินจุนกับคาย่าและทีมของโทบี้กับเอว่าเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งก็

หมายความว่าไม่มีเชฟจากฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบเลย มันจึงสร้าง 

ความปวดใจให้กับชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก ทั้งหนังสือพิมพ์และ

นติยสารอาหารต่างก็พูดเป็นเสยีงเดยีวกันว่า 'การปิดก้ันของคนฝรัง่เศส

ในเรื่องอาหารคือโศกนาฏกรรม' 
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แต่คนท่ีท�าธุรกิจด้านอาหารกลับมองว่าน่ีเป็นโอกาสส�าหรับ

ฝร่ังเศส ท่ีผ่านมาฝรั่งเศสมีมาตรฐานในการท�าอาหารสูงจนประเทศอื่น

ตามไม่ทัน ท�าให้เกิดความเฉื่อยชาต่อการเปล่ียนแปลง ดังน้ันตอนนี้

เชฟชาวฝรั่งเศสจะเนิบนาบต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ถ้าน่ีเป็นการแข่งขัน 

ท�าอาหารทั่วไปทุกคนก็คงคิดว่าเป็นเพียงความบังเอิญแล้วปล่อยผ่าน 

แต่การแข่งขนันีเ้ป็นการแข่งขนัท�าอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุของฝรัง่เศส แม้แต่

เอนโซ่ซึ่งจัดว่าเป็นเชฟมือฉมังของปารีสก็ยังผ่านเข้ารอบสุดท้ายไป 

ไม่ได้ ดังน้ันตอนนี้เชฟชาวฝรั่งเศสจึงตระหนักถึงวิกฤตอย่างจริงจังแล้ว

แน่นอนว่าทุกคนไม่ได้มีความเห็นแบบนี้ทั้งหมด บางคนบอกว่า

มนัไม่ใช่ปัญหาของวงการอาหารของฝรัง่เศส แต่เชฟจากโรสไอส์แลนด์

มีฝีมือท่ียอดเย่ียมต่างหาก ซึ่งก็เป็นค�าพูดที่ถูก เพราะไม่มีเชฟคนไหน

ที่เก่งกาจเท่าเชฟที่มาจากโรสไอส์แลนด์เลย 

และคนทีป่ลาบปลืม้ท่ีสดุก็คือแบรนดัน เขาหวัเราะอย่างอารมณ์ดี 

พลางมองไปรอบๆ ห้องอาหารท่ีมีลูกค้าเต็มทุกโต๊ะ

"พวกนายท�าให้ฉันรู้สึกเหมือนหนูตกถังข้าวสาร"

"แน่ใจนะครับว่าตัวเองเป็นหนู"

"ในสายตาของนายหนูมันดูน่ารักเกินไป ไม่เหมาะกับฉันสินะ"

"ใช่ครับ"

"...ยังไงก็ขอบคุณมากนะ ฉันให้สิทธ์ิใช้บริการร้านของฉันได้

ตลอดชีวิตเลย แต่ห้ามพาคนอื่นมาล่ะ ได้แค่พวกนายสองคนเท่านั้น"

"ฟังดูเหมือนจะดีนะครับ แต่ปารีสก็ไม่ใช่ท่ีที่เราจะได้มาบ่อยๆ"

"ถ้าอยากบรหิารร้านอาหารให้อยูไ่ด้นานๆ ก็ต้องรูจ้กัการคดิค�านวณ 

ก�าไรขาดทุน น่ันคือเส้นทางสู่ซีอีโอ"

"เข้าใจแล้วครับ แต่ช่วยรีบส่งบัตรเชิญมาเร็วๆ เถอะครับ"
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"รู้แล้วน่า นิสัยใจร้อนเหมือนอาจารย์เรเชลไม่มีผิด"

แบรนดันบ่นพึมพ�าพร้อมหยิบบัตรเชิญออกมาจากกระเป๋าเสื้อ 

มันเป็นบัตรเชิญของร้านอาหารระดับสามดาวแห่งหนึ่งในปารีส มินจุน

ย่ืนมือออกไปรับด้วยสายตาเป็นประกาย

"ไม่เหน่ือยบ้างเหรอไง ตระเวนกินตามร้านอาหารวันละสามมื้อ

แบบนี้"

"ไม่เหน่ือยครับ"

มินจุนตอบพร้อมย้ิมละมุน ความจริงแล้วก่อนจบการแข่งขัน 

รอบรองชนะเลศิเขาเหนด็เหน่ือยกับการตระเวนไปตามร้านอาหารต่างๆ 

ในปารีส เพราะการกินอาหารแบบฟูลคอร์สน้ันใช้พลังย่ิงกว่าการ 

ออกก�าลังกายเสียอีก ต่อให้อาหารอร่อยขนาดไหน การกินต่อเน่ือง 

มื้อละสามชั่วโมงก็ท�าให้หมดพลังได้เหมือนกัน 

แต่ตอนนี้มินจุนไม่หมดพลังในการตระเวนกินตามร้านอาหาร 

อีกต่อไปแล้ว 

การได้เลเวลการชมิระดบัเก้ามนัท�าให้ชวีติเปลีย่นไปได้ถึงขนาดน้ี

การเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดก็คือเขาสามารถอ่านสูตรอาหาร

เก้าคะแนนได้ทั้งหมด เมื่อก่อนเขาพอจะรู้ว่าในอาหารจานนั้นมีวัตถุดิบ

อะไรบ้าง แต่ไม่รู้ว่าสูตรอาหารคืออะไร เขาจึงรู้สึกอึดอัดมาตลอดที่ 

ไม่เคยล้วงความลับของรสชาตินั้นๆ ออกมาได้เพราะถูกจ�ากัดขอบเขต

แต่ตอนนี้ขอบเขตที่ว่าขยายออกแล้ว แน่นอนว่ายังไม่สามารถ

อ่านสูตรของอาหารระดับสิบคะแนนได้ แต่อาหารระดับสิบคะแนน 

ก็ใช่ว่าจะพบเห็นได้ทั่วไปแม้จะไปท่ีร้านสามดาวก็ตาม ดังนั้นช่วงนี้ 

เขาจึงตระเวนไปตามร้านอาหารทั่วปารีส การอ่านสูตรอาหารคือ 

การเที่ยวเล่นและเรียนรู ้ไปพร้อมกัน ทักษะความเข้าใจในอาหาร
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ฝรั่งเศสก็สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วย 

การได้เลเวลการชิมระดับเก้ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทาง

ระบบเท่าน้ัน แต่เขายังรับรู้รสชาติท่ีละเมียดละไมและกลมกล่อมได้

อย่างลึกซึ้งมากข้ึนซึ่งมันส่งผลเป็นอย่างมากต่อ 'มุมมองการชิมอาหาร

ระดับสากล' เขาสามารถสัมผัสได้ว่าลักษณะพิเศษใดแฝงอยู่ในอาหาร

ของประเทศนั้นๆ และสามารถจับความรู้สึกได้ง่ายว่าจะต้องท�าอย่างไร

เพ่ือประยุกต์อาหารน้ันให้ถูกปากคนประเทศอื่น 

นี่คือเหตุผลที่ตอนน้ีต้องตระเวนกินตามร้านอาหาร 

อีกสาเหตุท่ีเขาตระเวนกินท่ัวปารีสยังเป็นเพราะหัวข้อท่ีจะต้อง

แข่งในรอบชิงชนะเลิศกับทีมของโทบี้

'ท�าซิกเนเจอร์ดิชหนึ่งจานท่ีบ่งบอกความเป็นตัวคุณ'

ถ้าเทียบกับรอบรองชนะเลศิแล้วมนัดงู่ายมาก แต่ในขณะเดยีวกัน 

ก็เป็นโจทย์ท่ียากพอสมควร เพราะต้องใส่ความเป็นตัวเขากับคาย่า

ทั้งหมดลงไปในอาหารหนึ่งจาน ดังน้ันเขากับคาย่าจึงต้องใส่ใจกับ 

ความสมบูรณ์แบบย่ิงกว่าครั้งไหนๆ และหลังจากท่ีได้พูดคุยกันส้ันๆ 

ก็ได้ข้อสรุปว่า 

'เราท�าอาหารฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายกันเถอะ'

ท�าแบบฝรั่งเศสที่เจ๋งกว่าฝรั่งเศส 

ท�าแบบปารีสท่ีเจ๋งกว่าปารีส 

พอลองคิดดู ช่างเป็นไอเดียท่ีไม่เข้าท่าเอาเสียเลย

ตอนรอบรองชนะเลิศที่สั่งให้ท�าอาหารคอร์สไม่มีใครคาดคิดว่า

พวกเขาจะท�าอาหารสไตล์ตะวันออก แต่พอเป็นหัวข้อที่สั่งให้ท�าอาหาร

ท่ีแสดงตัวตนพวกเขากลับเลือกที่จะท�าอาหารฝรั่งเศส ซึ่งนี่ก็เป็นการ

ตัดสินใจเลือกท�าในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอีกเช่นเคย แม้โรสไอส์แลนด์
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จะเป็นร้านอาหารตะวันตก แต่ก็ไม่ได้ชัดเจนไปทางอาหารฝร่ังเศส 

เสยีทเีดยีว ด้วยความท่ีเป็นไอเดียไม่เข้าท่าน้ีเองจงึย่ิงท�าให้ดมูเีสน่ห์มาก  

แค่นึกถึงสีหน้าท่ีว่างเปล่าของกรรมการมินจุนก็ถึงกับผุดย้ิมออกมา 

ทนัททีีม่นิจนุกับคาย่าเดนิเข้ามาผูจ้ดัการร้านทีก่�าลงัต้อนรบัลูกค้า

อยู่ก็ถึงกับชะงัก ตอนน้ีในวงการอาหารของฝรั่งเศสไม่มีใครท่ีไม่รู้จัก

พวกเขา ไม่เพียงแค่นิตยสารอาหารเท่านั้น แต่ท้ังข่าวช่วงเช้าและ 

ช่วงเย็นต่างก็พูดถึงพวกเขา เวลาเดินไปไหนมาไหนตามท้องถนน 

ผู้คนท่ัวไปต่างก็พากันมองราวกับรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดี

พวกเขาถูกเชื้อเชิญให้ไปนั่งตรงโต๊ะที่มองเห็นครัวได้ชัดที่สุด 

พนักงานเสิร์ฟพากันย้ิมและทักทายอย่างสุภาพอ่อนโยน แล้วอธิบาย

ถึงอาหารเสียยืดยาวก่อนที่พวกเขาจะเอ่ยถามเสียอีก ขณะที่ก�าลัง

เพลิดเพลินกับอาหารจานหลักเชฟก็เดินออกมาทักทายด้วยตัวเอง  

ซึ่งมันเป็นเรื่องท่ีพวกเขาคุ้นชินเสียแล้ว มินจุนหันไปมองคาย่าแล้ว

หัวเราะชอบใจ 

"ตอนน้ีฉันพอจะรู้แล้วล่ะว่าเจ้าหน้าท่ีจากองค์การอาหารและยา

กับคณะตัดสินของมิชลินไกด์มีความรู้สึกแบบไหน"

"คนเราต้องลองประสบความส�าเรจ็ดูสกัคร้ังจริงๆ ว่าแต่นายคดิว่า 

ฟิเลต์มิยองเป็นไงบ้าง"

"ปรุงได้ดีนะ แต่อาหารแบบนี้วัดกันท่ีคุณภาพ ไม่ใช่ความพิเศษ

หรือความแปลกใหม่ของวัตถุดิบ ปกติแล้วการหมักเนื้อก็มีโอกาส 

ที่จะผิดพลาดได้น้อยมาก" 

"ฉันก็คิดแบบน้ัน คุณภาพของเน้ือน่ะดีแน่นอนอยู่แล้ว แต่รู้สึก

เหมือนไวน์ท่ีใส่ตอนหมักจะแพงมาก กลิ่นและรสของมันละมุนและ 

มีเสน่ห์จริงๆ"
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มินจุนพยักหน้าเห็นด้วยกับค�าพูดของคาย่า กลิ่นและรสชาติ 

ของไวน์ที่แทรกซึมเข้าไปในฟิเลต์มิยองจานนี้ให้ความรู ้สึกเหมือน 

กินเนื้อจากวัวที่มีไวน์ไหลเวียนอยู่ตามหลอดเลือด 

ทุกครั้งที่อาหารถูกน�ามาเสิร์ฟค�าพูดมากมายจะพรั่งพรูออกมา

จากปากของมินจุนกับคาย่า พวกเขาใส่ใจกับการออกความเห็นท่ีม ี

ต่ออาหารแต่ละจานมากกว่าพูดถึงรสชาติและเทคนิคการท�า บางคน

อาจคิดว่าสิ่งที่พวกเขาก�าลังท�าอยู่นี้ไม่น่าสนุกเอาเสียเลย แต่พวกเขา

รู้สึกเพลิดเพลินกับช่วงเวลาน้ีมากท่ีสุด เพลิดเพลินย่ิงกว่าการออกไป

เท่ียวเสียอีก พวกเขาใส่ใจกับการวิเคราะห์อาหารมากกว่าตัวอาหาร 

หลงใหลกับการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ซึง่กันและกันย่ิงกว่าการเอนกาย 

ลงบนเตียง สนุกกับการต่อจิ๊กซอว์ทีละชิ้น มันเป็นความสุขท่ีไม่มีสิ่งใด

บนโลกใบนี้เทียบได้เลย 

แล้วเลเวลการชิมระดับสิบจะสุดยอดขนาดไหนกันนะ

หลังจากเลเวลการชิมขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับเก้ามินจุนก็ย่ิงรู้สึก

อย่างชัดเจนว่าระดับการชิมของคาย่านั้นสุดยอดมากแค่ไหน เพราะ 

พอเลเวลการชิมยกระดับขึ้นความสามารถในการท�าอาหารก็พัฒนาขึ้น

ตามจนไม่อาจจินตนาการได้เลย

ต้องรู ้มาตรฐานของรสชาติเสียก่อนจึงจะสามารถท�าอาหารท่ี

เหมาะกับมาตรฐานของรสชาติน้ันออกมาได้ พอลองคิดดูแล้วเลเวล 

การท�าอาหารต้องพ่ึงพิงเลเวลการชิมมาตั้งแต่แรก แค่มีประสาทรับรส

ทีแ่ม่นย�ามาแต่ก�าเนดิก็สามารถเข้าใจรสชาตท่ีิซบัซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้

เวลาคิดวิเคราะห์มากมาย จนมาถึงตอนนี้มินจุนยังไม่เคยเห็นใคร 

มีประสาทรับรสท่ีแม่นย�าเท่าคาย่า และคนที่มีเลเวลการชิมระดับสิบ

เท่าท่ีเคยเจอมาก็มีแค่คาย่าเพียงคนเดียวเท่าน้ัน 
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างถึงพริกถึงขิงกับคาย่าเป็น

อะไรที่สนุกมาก ในระหว่างที่เตรียมตัวเพ่ือการแข่งขันในรอบต่อไป 

มินจุนก็พิจารณามุมมองการชิมของคาย่าไปด้วย ถ้ามีมุมมองการชิม

ใกล้เคียงกับเธอ ระดับการชิมของเขาก็อาจจะขยับขึ้นมาใกล้เธอก็ได้ 

และถ้าเป็นอย่างน้ันการไต่ขึน้ไปถึงเลเวลการชมิระดบัสบิก็คงจะไม่ยาก

เกินเอื้อม 

เราสองคนเหมือนกันมาก 

อาจเป็นเพราะติดตามการท�าอาหารของคาย่า โลตัสมานาน 

มินจุนจึงมีสไตล์กับแนวทางการท�าอาหารเหมือนเธอ เขาจึงยอมรับ 

ในมุมมองการชิมของคาย่า

เม่ือเวลาสามชั่วโมงของฟูลคอร์สสิ้นสุดลงมินจุนกับคาย่าก็ 

มองหน้ากันด้วยสายตาที่ทั้งสุข ทั้งเหน่ือย ขณะท่ีก�าลังคิดว่าจะ 

กลับเลยดีหรือเปล่าหัวหน้าเชฟก็เดินมาหาแล้วพูดภาษาฝรั่งเศส  

โดยมีพนักงานเสิร์ฟคอยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อย่างคล่องแคล่ว

"หวังว่าจะเป็นมื้ออาหารท่ียอดเย่ียมนะครับ และถ้าไม่เป็น 

การรบกวนจนเกินไป ได้โปรดช่วยเมตตาร้านของเราด้วยนะครับ"

"เมตตา?"

"ช่วยพูดถึงร้านของเราตามความจริงที่พวกคุณรู ้สึก อาจจะ 

แสดงความเห็นได้ล�าบากสักหน่อยเพราะอาหารฝรั่งเศสมันฝังอยู่ใน 

ตัวตนของพวกเรา แต่พักน้ีผมรู้สึกว่าอาหารที่ร้านของเราหยุดพัฒนา 

ผมจงึอยากน�าความเหน็ของพวกคณุไปปรบัปรงุและพัฒนาให้ดขีึน้ครบั"

น่ีเป็นค�าขอร้องท่ีมินจุนได้ยินบ่อยมากและทุกครั้งเขาก็จะลังเล

เสมอว่าควรเริ่มต้นพูดแบบไหนดี คนส่วนใหญ่มักร้องขอให้พูดตรงๆ 

แต่พอเอาเข้าจริงก็ท�าใจยอมรับกับความเห็นท่ีตรงไปตรงมาได้ยาก  
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ในตอนนั้นเองคาย่าก็พูดด้วยน�้าเสียงท่ีไร้ซึ่งความอ่อนโยนและความ

ระแวดระวังใดๆ

"อร่อยค่ะ แต่ไม่มีความสนุก เหมือนคนเล่ามุกตลกฝืด"

"ไม่สนุก?"

"อาหารของท่ีนีไ่ม่มมีมุมองใหม่ๆ เลย เป็นอาหารท่ีสามารถหากิน

ได้จากร้านอื่นทั่วไป แน่นอนว่ามันอร่อยจนน่าตกใจ แต่ถ้าเป็นแบบนี้

ล่ะก็ ฉันคงจะไม่อิจฉาร้านสามดาวอีกต่อไป"

คนที่ตกใจกับค�าพูดเผ็ดร้อนของคาย่ากลับกลายเป็นมินจุน  

ส่วนหัวหน้าเชฟไม่มีสีหน้าเสียใจเลยแม้แต่น้อย ค�าวิจารณ์เพียงแค่น้ี

ไม่อาจท�าให้เขาปวดใจได้ เพราะตลอดเวลาท่ีผ่านมาเขาปวดใจกับ

ความผิดหวังมามากพอแล้ว แม้ร้านจะได้สามดาว แต่กลับไม่มีใคร

ชื่นชมในตัวเขาเลย 

"คุณต้องการจะบอกว่าผมด้ือดึงอยู่กับสิ่งเดิมๆ โดยไม่ลอง 

ท�าอะไรใหม่ๆ เลยใช่มั้ยครับ"

"ไม่ใช่ค่ะ ปัญหาของร้านนี้ไม่ได้อยู่ที่ความดั้งเดิม เพราะถ้า 

เป็นแบบนั้นฉันก็คงไม่มีอะไรจะแนะน�า อาหารของร้านมีวัตถุดิบที่ 

ผสมผสานกันอย่างลงตัวมาก อร่อยมากจนฉันกินหมดไม่มีเหลือ แต่

ความอร่อยน้ันกลับไม่ได้หลงเหลืออยู่ในความทรงจ�าเลย"

แม้จะเป็นค�าพูดที่ฟังดูแรง แต่มินจุนก็ไม่คิดจะห้ามปราม เพราะ

เขาเห็นด้วยกับค�าพูดน้ัน และหัวหน้าเชฟก็พยักหน้าเช่นกัน

"น่ีเป็นค�าพูดท่ีผมได้ยินจากนักชิมอยู่เสมอ"

"ร้านน้ีมีข้อด้อยเพียงข้อเดียว แต่กลับเป็นข้อด้อยที่ใหญ่มาก"

คาย่าไม่ได้มีเจตนาจะท�าให้ร้านน้ีดูด้อยค่า อาหารของที่นี่เลิศรส

สมกับท่ีได้สามดาว เพียงแต่มนัขาดความสนกุสนาน และตอนน้ันมนิจนุ 
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ก็เริ่มพูดบ้าง

"ดเูหมอืนว่าเชฟเองก็ทราบถึงปัญหาน้ีด ีแล้วเหตผุลทีถ่ามพวกเรา 

คืออะไร อยากถามเพ่ือความแน่ใจเหรอครับ"

"เพราะผมอยากรู้ความคิดเห็นของเชฟที่ไม่ใช่คนฝรั่งเศสอย่าง 

คุณสองคนครับ แม้นักชิมหลายคนจะพูดถึงปัญหาของท่ีร้าน แต ่

กลับพูดต่อว่าไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความดั้งเดิม ผมจึงได้แต่ 

หลบซ่อนอยู่ภายใต้เสียงท่ีไม่มีความหมายพวกน้ันมาตลอด"

เป็นค�าพูดที่พอจะเข้าใจได้ บางทีคนเราก็ต้องการคนช่วยชี้แนะ

ในสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเอง หัวหน้าเชฟย้ิมอย่างโล่งใจ สีหน้าไม่เหมือน

คนที่เพ่ิงได้ฟังค�าพูดที่เสียดแทงใจเลยสักนิด

"ย่ิงได้ยินค�าพูดจากเชฟด้วยกันมันก็ย่ิงท�าให้ผมอยากปรับปรุง 

ให้ดีข้ึน ขอบคุณมากนะครับท่ีวันน้ีให้เกียรติมาท่ีร้านและพูดถึงข้อเสีย

ของร้านอย่างตรงไปตรงมา"

"ไม่จ�าเป็นต้องขอบคุณหรอกค่ะ เพราะการวิจารณ์คนอื่นเป็นงาน

ของพวกเราอยู่แล้ว"

คาย่าตอบกลบัทนัควนัด้วยน�า้เสยีงทีไ่ม่สะทกสะท้าน พอหวัหน้าเชฟ 

ได้ฟังผ่านพนกังานเสร์ิฟทีท่�าหน้าทีเ่ป็นล่ามก็ถึงกับระเบดิหัวเราะออกมา 

เสียงดัง 

"หวังว่าพวกคุณจะชนะนะครับ เพราะพวกคุณดูน่าสนใจกว่าทีม

จากนิวยอร์กมาก"

"เรื่องนั้นใครๆ ก็รู้ค่ะ"

คาย่าตอบพร้อมฉีกย้ิมกว้าง นี่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง 

ที่พวกเขาไปตามร้านอาหาร แต่ละครั้งพวกเขาจะใช้เวลาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารฝรั่งเศสกันนานมาก และทุกครั้งก็จะเกิด
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แรงบันดาลใจจนเติมเต็มสูตรอาหารท่ีมีอยู่ในหัวให้สมบูรณ์

"ฟิเลต์มิยองเป็นวัตถุดิบท่ีมีความเป็นฝรั่งเศสสูงมาก"

"มนัเป็นสญัลกัษณ์ทีม่คีวามเป็นฝรัง่เศสมากกว่าจะเป็นแค่วัตถุดบิ  

จริงๆ แล้วเนื้อส่วนนี้ก็ใช้กันในทุกประเทศ เพราะมันก็คือเน้ือวัวนุ่มๆ  

ที่เราะเอากระดูกออก"

"ยังมีวัตถุดิบอะไรอีกนะที่บ่งบอกถึงความเป็นฝรั่งเศส"

"นึกถึงตอนท�ามิชชั่นอาหารฝรั่งเศส ตอนน้ันเราพูดถึงวัตถุดิบ

หลายอย่างและลงความเห็นว่าฟัวกราส์คอืสดุยอดของความเป็นฝรัง่เศส"

"เอสคาโก้ก็มีความเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันนะ"

"การเอาวัตถุดิบเดิมมาใช้อีกครั้งไม่น่าเป็นไอเดียท่ีดีสักเท่าไหร่ 

เท่าท่ีฉันลองคิดดู ลองเอาปลามาใช้ก็ไม่เลวนะ"

"หรือเราจะท�าอาหารโดยไม่ต้องก�าหนดวัตถุดิบหลักกันดีล่ะ"

"ไม่ก�าหนดวัตถุดบิหลกั? แบบนัน้มนัดไูม่มคีวามเป็นฝรัง่เศสเลย"

"ก็เพราะไม่มีความเป็นฝรั่งเศสเลยน่ะสิ ถึงจะสามารถท�าออกมา

ให้มีความเป็นฝรั่งเศสได้"

คมมีดที่จ่อตรงคอของโทบี้ก�าลังถูกลับให้คมขึ้นเรื่อยๆ

"พักหน่อยมั้ย"

เอว่าแสดงความเป็นห่วง โทบี้ ขีดเขียนไม่หยุดมาเป็นเวลา 

หลายชั่วโมงแล้ว บนกระดาษเต็มไปด้วยรายชื่อของวัตถุดิบซ้อนทับกัน

จนยากที่จะอ่านออก บางวัตถุดิบก็ถูกเขียนซ�้าไปซ�้ามาอยู่หลายรอบ 

เขาไม่ได้เขยีนเพ่ือเรยีบเรยีงให้ดวงตามองเหน็ แต่เขียนทกุส่ิงทีผุ่ดข้ึนมา 

ในหัวโดยไร้ซึ่งฟิลเตอร์คัดกรอง 

คงจะช็อกมากสินะ
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เอว่าเข้าใจดีว่าท�าไมโทบีถึ้งเป็นอย่างน้ี มนิจนุกับคาย่าท�าให้โทบี ้

ได้รับความกระทบกระเทือนใจไม่ใช่น้อย ถึงแม้โทบี้จะเคยเห็นอัจฉริยะ

ในระดับเดียวกับตัวเองมาก่อน แต่ก็ยังไม่เคยเจอใครที่เหนือไปกว่า 

ตัวเองเลย

จะว่าไปเชฟเรเชลก็เป็นหนึ่งในนั้น

กรณีของเรเชลน้ันมีประสบการณ์ท�าอาหารมานานย่ิงกว่าโทบี้  

ถึงแม้ว่าความสามารถของเธอจะโดดเด่น แต่ก็ไม่ได้ท�าให้โทบี้รู ้สึก

อับอาย เพราะเมื่อมีประสบการณ์โชกโชนก็ย่อมมีฝีมือดีขึ้นตามไปด้วย 

แต่กรณีของมนิจนุกับคาย่านัน้อายุก็น้อยกว่า แถมประสบการณ์ก็ส้ันกว่า  

ดงัน้ันการท่ีสองคนน้ันท�าให้โทบีรู้ส้กึอบัอายขายหน้าจงึไม่ใช่เรือ่งทีแ่ปลก

เอว่าได้แต่มองแผ่นหลังของโทบี้อยู่เงียบๆ ปกติแล้วเขามักแสดง

ท่าทางท่ีมั่นใจและดูเป็นอิสระจนบ่อยครั้งเอว่าก็อยากจะชกหน้าเขา

ด้วยความหมั่นไส้ แต่ตอนนี้เขาก�าลังกระสับกระส่ายจนดูแปลกตาไป

"ขอโทษนะ"

ก่อนหน้านีโ้ทบีเ้อาแต่หมกมุน่เสยีจนไม่ได้สนใจว่าเอว่าจะพูดอะไร  

แต่ตอนนี้เขากลับเงยหน้าข้ึนมองแล้วฟังที่เธอพูด

"ท�าไมจู่ๆ ถึงขอโทษล่ะ"

"ฉนัไม่เคยคดิว่ามนิจนุกับคาย่าเหนอืกว่านายเลย แต่ผลทีอ่อกมา 

คอืสองคนน้ันเหนือกว่าเรามาก และทกุคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดยีวกันว่า 

สองคนน้ันท�าอาหารเข้าขากันได้ดีมาก ซึ่งแตกต่างจากทีมเรา"

"อย่าพูดแบบนั้นสิ เธอช่วยเต็มท่ีแล้ว"

"การช่วยเต็มที่กับการช่วยท�าให้ชนะมันต่างกันนะ ฉันเคยอิจฉา

ที่นายได้เป็นซูเชฟ แต่ตอนน้ีฉันรู้สึกอายมากที่คิดแบบน้ัน"

น�้าเสียงท่ีแผ่วเบาของเอว่าท�าให้โทบี้เร่ิมตระหนักว่าเขาไม่ได้ 
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เข้าร่วมการแข่งขันนี้คนเดียว ก�าแพงและภูเขาที่เขามองอยู่บดบังเอว่า

จนมิด คนที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจที่สุดอาจจะเป็นเอว่าก็ได้ 

เพราะเอว่าอ่อนแอกว่าเขาเสียอีก เขาจึงถอนหายใจยาวออกมา

"คงไม่เคยเห็นสภาพน่าสมเพชของฉันสินะ"

"ฉันต่างหากที่น่าสมเพชมากกว่านาย"

"พอเถอะ ฉันจะต้ังสติ เธอเองก็เหมือนกัน เราสองคนจะไม่จบ 

แค่นี้หรอก"

ค�าพูดของโทบี้ท�าให้เอว่าย้ิมบางๆ ระหว่างน้ันโทบี้ก็ยกมือข้ึนลูบ

หน้าผากของตัวเองพร้อมพึมพ�าออกมาเบาๆ

"เราโดนไปหลายดอกเลยล่ะ ต่อไปนี้เราต้องแสดงให้เห็นว่า 

เราไม่ใช่คนที่พวกเขาจะเอาชนะได้ง่ายๆ"

นี่เป็นภูเขาท่ีสูงและอันตรายท่ีสุดเท่าท่ีเคยพบมา แต่ถ้ามัน 

เป็นที่ที่ต้องการจะไปให้ถึงจริงๆ ก็ต้องก้าวเท้าต่อไป โทบี้พยักหน้า 

พลางมองไปที่ยอดเขาในจินตนาการ ก่อนจะสลัดความกลัวที่อยู่ใน

หัวใจท้ิงไป 

...แล้วเริ่มออกเดิน 

หลายคนคิดว่าหัวข้อของรอบชิงชนะเลิศดูธรรมดามากและม ี

ไม่น้อยที่คิดว่ามันน่าจะเป็นหัวข้อของรอบรองชนะเลิศมากกว่า ซึ่ง 

มินจุนก็เข้าใจคนที่คิดแบบนั้นและเห็นด้วยในบางส่วน ถ้าพูดถึง 

ซิกเนเจอร์ดิชก็จะหมายความถึงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์หน่ึงจาน  

ดังนั้นจึงไม่สามารถท�าออกมาเป็นอาหารชุดได้และจะต้องใส่ตัวตน 

ทุกอย่างของคนท�าเอาไว้ใน 'จานเดียว' อาจจะสามารถแยกซอสใส่ไว้

ในถ้วยเล็กต่างหากตามประเภทของอาหารที่ท�า แต่นั่นก็ยังไม่อาจ
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แสดงความหรูหราออกมาได้เหมือนอาหารฟูลคอร์สหรืออาหารชุด 

ผู ้เข้าแข่งขันท�าอาหารคอร์สแบบจัดเต็มในรอบรองชนะเลิศ 

จนผ่านเข้ารอบมาได้ ดงันัน้การชีช้ะตาผูช้นะด้วยอาหารเพียงจานเดยีว

จงึท�าให้รูส้กึว่างเปล่าไม่น้อย แต่มนิจนุก็เข้าใจกรรมการ เขาท้ังเหน็ด้วย

และไม่เห็นด้วยกับหัวข้อของรอบชิงชนะเลิศซึ่งให้เวลาหนึ่งสัปดาห์

ส�าหรับคิดสูตร

หน่ึงสัปดาห์ถือว่าเป็นเวลาที่นานทีเดียว

ตอนอยู่โรสไอส์แลนด์เขาเคยใช้เวลาประมาณหนึง่เดอืนในการคิด 

สตูรอาหารใหม่ไปเสนอเรเชล แต่บางสตูรก็ใช้เวลาไม่ถึงสปัดาห์ด้วยซ�า้ 

ท้ายที่สุดแล้วปัญหาคือเรื่องของแรงบันดาลใจซึ่งส�าหรับมินจุนแล้วมัน

ถือเป็นโอกาส ปกติเขาจะคิดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้แรงบันดาลใจ แต่

ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้ว เพราะตอนน้ีเขามีบ่อน�้าที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ 

ถึงสองบ่อด้วยกัน

คาย่าและเลเวลการชิมระดับเก้าของเขา

การพูดคุยกับคาย่าท�าให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง  

การที่เลเวลของเขาเพ่ิมข้ึนก็ได้รับอิทธิพลมาจากคาย่า โลกแห่งการ 

ท�าอาหารของเขามีคาย่าเป็นรากแก้ว ดังนั้นค�าพูดทุกค�าของคาย่าจึง

ส่งปุ๋ยบ�ารุงรากนั้นให้เจริญเติบโตและแตกแขนง

ส่วนเลเวลการชมิระดับเก้าก็ท�าให้เขาได้มองเหน็ในส่ิงทีไ่ม่เคยเหน็ 

มาก่อน สิ่งท่ีได้เห็นใหม่ๆ กลายเป็นวัตถุดิบท่ีดี เพียงแค่น�าวัตถุดิบ 

เหล่าน้ันมาผสมผสานกันก็ได้เป็นไอเดียท่ีสุดยอดแล้ว 

"อาหารที่ไม่มีวัตถุดิบหลัก..."

แต่บางครัง้ต่อให้มแีรงบนัดาลใจมากมายแค่ไหนก็ไม่มคีวามหมาย  

หลายวันก่อนขณะท่ีมินจุนกับคาย่าก�าลังปรึกษาหารือกันอยู่นั้นก็เกิด
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คีย์เวิร์ดหน่ึงขึ้นอย่างไม่คาดคิด 'อาหารที่ท�าโดยที่ไม่มีวัตถุดิบหลัก'  

ซึ่งคีย์เวิร์ดน้ียังคงฝังอยู่ในหัวของทั้งคู ่โดยไม่มีทีท่าว่าจะลบเลือน 

ออกไปง่ายๆ 

"เชฟคะ ดัดแปลงสิ่งที่ท�าคราวก่อนดีมั้ยคะ ราวิโอลีคราวท่ีแล้ว

อร่อยมากจริงๆ"

"ไม่ได้ รอบชิงคราวน้ีจะต้องเป็นอาหารท่ีสนุกจนทุกคนถึงกับอึ้ง"

"ท�าไมล่ะคะ"

"ก็แค่อยากท�าแบบนั้นน่ะ"

โอกาสนี้ท�าให้เชฟทุกคนของโรสไอส์แลนด์สาขาปารีสได้รับรู้

ความจรงิอีกหนึง่ข้อ น่ันก็คือแม้มนิจนุจะแสดงให้เหน็ถึงการคิดค�านวณ

ในหลายๆ ส่วน แต่ในเวลาท่ีส�าคัญเขากลับท�าตามอารมณ์โดยไม่ได้

คิดค�านวณ คาย่าเองก็เช่นกัน

วัตถุดบิท่ีมนิจนุและคาย่าเลอืกในครัง้น้ีคือความว่างเปล่า อาหาร

ที่ไม่มีวัตถุดิบหลัก? เหล่าเชฟสาขาปารีสไม่เข้าใจมินจุนกับคาย่าเลย 

ไม่ใช่ว่าอาหารแบบน้ันจะไม่มีเลย อย่างข้าวผัดหรือสตูก็เป็น 

การใส่วัตถุดิบหลายอย่างลงไปผสมกันจนไม่มีรสชาติใดรสชาติหน่ึง 

ที่โดดเด่นออกมา ถ้าเป็นอาหารท่ีท�ากินกันเองในบ้านคงไม่เป็นไร แต่

น่ีเป็นอาหารที่ใช้ส�าหรับแข่งขัน จึงไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในเวลา

ส�าคัญเช่นน้ี 

มินจุนกับคาย่าก็รู ้เรื่องน้ันเป็นอย่างดี พวกเขาไม่คิดท่ีจะท�า

อาหารโฮมเมดง่ายๆ แบบน้ัน และได้คิดคอนเซ็ปต์และก�าหนดทิศทาง

เอาไว้แล้ว แค่ยังไม่ชดัเจนว่าจะเดินไปยังทศิทางนัน้อย่างไรและสดุท้าย

จะเกิดอะไรขึ้น

"เพราะวัตถุดิบหลกัมนัเยอะมากก็เลยจะท�าแบบไม่มวัีตถุดบิหลกั 
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หรือเพราะไม่มีวัตถุดิบหลักจริงๆ ก็เลยจะท�าแบบไม่มีวัตถุดิบหลัก 

กันแน่เนี่ย"

"น่ีเป็นค�าถามเชิงปรัชญาเหรอ"

"เป็นค�าถามเชิงปรัชญา แต่ช่วยตอบแบบไม่ปรัชญาที เพราะ 

ฉันไม่ชอบตีความ"

"อือ...เป็นค�าถามที่ยากเหมือนกัน งั้นมาเร่ิมกันตั้งแต่แรกเลย 

ตอนนี้เราคิดที่จะท�าอาหารฝรั่งเศสและอยากสร้างความประทับใจโดย

ไม่มีวัตถุดิบหลักใช่ไหม"

"ใช่ แล้วไงต่อ"

"ลองคิดดูสิว่าท�าไมเราจึงประทับใจเวลาได้กินอาหารฝร่ังเศส 

ที่มีวัตถุดิบหลัก"

"เพราะความเรียบง่าย"

มินจุนย้อนถามทันที "ความเรียบง่าย? ใช่เหรอ"

"ก็อาหารฝรั่งเศสดั้งเดิมเป็นแบบน้ันนี่นา เน้นความงดงามใน

ความว่างเปล่า เครื่องเคียงหรือการตกแต่งก็เลยดูไม่หรูหรา แค่เอา

วัตถุดิบหลักมาปรุงด้วยวิธีหลากหลายแล้วเสริมด้วยซอสนิดหน่อย  

แค่นี้เอง"

"ซึ่งส่วนประกอบหลักก็มักจะเป็นเน้ือเสมอ"

"ใช่ ต่อให้ใส่วัตถุดิบอื่นท่ีราคาแพงและเลิศเลอยังไง เน้ือหรือ 

ต่อให้เป็นเน้ือชิ้นเล็กๆ ก็ยังคงเป็นวัตถุดิบหลัก"

"ตอนน้ีเราอยากท�าลายไอเดียน้ันใช่มั้ย"

"น่ันคือสิ่งท่ีฉันต้องการถามอยู่พอดี"

มินจุนกับคาย่าก�าลังถกเถียงกันอย่างเมามัน มันเป็นบทสนทนา

ที่ท�าให้คนท่ีอยู่รอบๆ ถึงกับมึน จนในท่ีสุดอาเดรียงก็ทนฟังต่อไม่ไหว 
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จึงลุกขึ้นแล้วเดินจากไป แต่มินจุนก็ยังคงพูดต่อไม่หยุด

"มันต้องไม่มีตัวเอก"

"ตัวเอก?"

"ลองคิดถึงแฮมเบอร์เกอร์สิ แฮมเบอร์เกอร์ถูกตัดสินความเป็น 

ตวัมนัด้วยแพตต้ีหน่ึงชิน้ ไม่ว่าจะใส่ชสีหรอืใช้ขนมปังอะไรมนัไม่ส�าคญั 

สิ่งที่ส�าคัญคือแพตตี้ท�าจากไก่หรือเน้ือต่างหาก"

"แล้วไงต่อ"

"แต่ตอนนี้เราคิดจะเอาแพตตี้ออกจากแฮมเบอร์เกอร์ท้ังที่เรา 

ก็รู้ว่าแฮมเบอร์เกอร์ท่ีไม่ใส่แพตตี้มันไม่สมบูรณ์"

"แค่คิดก็สยองแล้ว ว่าแต่มีแนวทางยังไง"

"เอาแพตตี้ออกไม่ได้ แต่ก็ให้แพตตี้เป็นตัวเอกไม่ได้เหมือนกัน  

ฉันลองคิดดูแล้ว มีอยู่สองวิธีคือถ้าไม่ลดแพตต้ีก็ต้องเพ่ิมวัตถุดิบอื่น" 

"แต่การลดไม่ใช่สไตล์ของเราเลยนะ"

"พูดให้ชัดเจนก็คือมันไม่ใช่สไตล์การท�าอาหารปัจจุบันของเรา"

เน้ือท่ีคุณภาพไม่ดีจากโรงฆ่าสัตว์หรือจากการขนส่งจะส่งผล 

ถึงรสชาติ ดังนั้นการรักษารสชาติของเนื้อเอาไว้อย่างดีที่สุดจึงจะ

สามารถท�าอาหารท่ีมีระดับออกมาได้ มินจุนกับคาย่าเห็นด้วยกับ 

ความคิดนั้น ไม่จ�าเป็นต้องก�าจัดรสชาติที่มีอยู่แล้วออกไปเพ่ือท่ีจะ 

รักษารสชาติอื่น เพราะพวกเขาเป็นเชฟท่ีจะคงไว้ซึ่งรสชาติทั้งหมด 

และผสมผสานให้สมบูรณ์

"มันคือการท�าแพตตี้ให้ไม่ใช่แพตตี้"

"ยังไงนะ"

"บดแพตตี้ให้ละเอียด คงรสชาติเอาไว้แต่ไม่ให้มองเห็น แล้ว

ตัวเอกของรสสัมผัสก็จะกลายเป็นวัตถุดิบอื่น"
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แววตาของมินจุนพลันเป็นประกาย

"ท�าแฮมเบอร์เกอร์ท่ีมีและไม่มีแพตต้ี"

คาย่าน่ิงเงียบไป แต่แล้วไม่นานก็ย้ิมท่ีมุมปาก เธอกอดอกพร้อม

พยักหน้า

"ฉันเห็นด้วย"

ความท้าทายในแบบฉบับของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ความท้าทายที่บ้าบิ่น...

การแข่งขนัท�าอาหารระดบันานาชาตขิองปารีสถือเป็นศกัดิศ์รีของ

ฝรั่งเศส แต่กลับไม่มีเชฟฝรั่งเศสผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศสักคน 

และนั่นก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ชาวฝรั่งเศสไม่สนใจการแข่งขันนี้

อีกต่อไป 

นี่เป็นครั้งแรกในรอบย่ีสิบปี

แต่โชคดท่ีีผูจ้ดัการแข่งขนันีฉ้ลาดพอทีจ่ะพลกิวิกฤตให้กลายเป็น

โอกาส ชาวฝรั่งเศสหลายคนไม่สนใจการท�าอาหารพอๆ กับที่บางคน

ไม่รู้ด้วยซ�า้ว่ามีการแข่งขันนี้ ผู้จัดจึงน�าความได้ชัยของเชฟจากอเมริกา

และความพ่ายแพ้ของเชฟฝรั่งเศสมาเป็นโฆษณาเชิญชวนให้ผู ้คน 

เข้ามาชมการแข่งขัน

ถ้าอยากพัฒนาวงการอาหารก็ต้องมีความใส่ใจและความสนใจ

ให้มากกว่านี้ การท่ีเชฟฝรั่งเศสพ่ายแพ้อาจเป็นเพราะขาดความใส่ใจ

และความสนใจท่ีจะพัฒนา แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ชาวฝรั่งเศส

ต่างก็ตื่นตัวเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาเป็นชาติท่ีมีใจรักในอาหาร

ปัญหาก็คือพวกเขาก�าลังเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้

มันเป็นเรื่องท่ีท�าใจยอมรับได้ยากมาก การมีตัวตนของมินจุน  
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คาย่า โทบี้ และเอว่านั้นไม่ต่างกับการสร้างบาดแผลอันเจ็บปวดให ้

ชาวฝรั่งเศส ไม่มีใครจะทนดูบาดแผลบนร่างกายและศักดิ์ศรีของ 

ตัวเองได้นานนัก มินจุนไม่แปลกใจถ้าจะถูกชาวฝรั่งเศสเมินใส่ เขา 

จึงไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจต่อภาพท่ีได้เห็นในเวลานี ้

"ว้าว...คนฝรั่งเศสนี่สุดยอดจริงๆ"

มนิจนุหนัไปมองคนดทูีแ่น่นขนัด ถ้าเทียบกับรอบรองชนะเลิศแล้ว

นับว่ามีจ�านวนไม่น้อยไปกว่ากันเลย โดยส่วนตัวแล้วมินจุนไม่เข้าใจว่า

ท�าไมคนดูจึงพากันมาท่ีน่ีมากมายขนาดนี้ ถ้าเป็นการแข่งขันฟุตบอล 

ก็ว่าไปอย่าง แต่พอคิดดูแล้วก็อาจเป็นเพราะแม้จะไม่มเีชฟจากประเทศ

ของตัวเองลงแข่ง แต่การได้ชมช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ก็ถือว่า 

มีความหมายส�าหรับพวกเขาแล้ว 

ว่าแต่คนดไูด้แต่มองดกูารท�าอาหารอยู่ไกลๆ ไม่ได้ลิม้ลองรสชาติ 

แล้วจะมอีารมณ์ร่วมกับการแข่งขนัได้อย่างไรกันนะ ขณะทีม่นิจนุก�าลงั

นึกสงสัยคาย่าก็พึมพ�าว่า 

"คนฝรั่งเศสใจกว้างจังแฮะ มาดูหน้าคนที่ท�าให้เชฟของประเทศ

ตัวเองอับอายถึงที่น่ี"

"ดูท่าจะไม่ได้มาเพราะใจกว้างนะ"

"ท�าไมถึงคิดแบบน้ันล่ะ"

"แค่...รู้สึกได้น่ะ"

มคีวามจรงิทีม่นิจนุรบัรูไ้ด้ผ่านสายตาของตวัเอง น่ันคอืบรรดาคนที่ 

มาดน้ัูนส่วนใหญ่เป็นเชฟทีม่เีลเวลการท�าอาหารระดบัห้าซึง่เชฟระดบันี ้

สามารถเปิดร้านอาหารเล็กๆ ได้ ว่าไปแล้วการที่เชฟมารวมตัวกัน 

ในการแข่งขันท�าอาหารก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไร เพราะการแข่งขัน

ท�าอาหารก็ต้องดึงดูดความสนใจคนที่เป็นเชฟอยู่แล้ว บางคนถึงกับ 
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รู้จักชื่อของมินจุนเป็นอย่างดี แต่วันนี้อาจจะพิเศษสักหน่อย เพราะ 

มินจุนรู้สึกเหมือนเชฟทั่วทั้งฝรั่งเศสมารวมตัวกันอยู่ที่น่ี 

ให้ตายสิ...ในบรรดานั้นจะมีเชฟเลเวลเก้าก่ีคนกันนะ

ก่อนหน้านี้ที่นักข่าวจากทุกส�านักของฝรั่งเศสพากันพูดถึงตัวเอง 

มินจุนยังไม่สะดุ ้งสะเทือนใดๆ แต่ตอนน้ีหัวใจของเขาก�าลังเต้น 

ไม่เป็นจังหวะ การที่นักข่าวฝรั่งเศสและคนฝรั่งเศสมองมาท่ีเขาน้ัน 

ให้ความรู้สึกแตกต่างกับการท่ีเชฟชาวฝรั่งเศสมองมากจริงๆ เพราะ 

โลกของเขาไม่ได้อยู ่ในสื่อ แต่อยู่ในร้านอาหาร และผู ้คนท่ีก�าลัง 

จ้องมองเขาอยู่ในตอนน้ีต่างก็เป็นคนที่ยืนอยู่ในครัวเหมือนกับเขา

ถ้าเป็นพวกเชฟที่มาดูการแข่งขันล่ะก็ มันย่ิงท�าให้อาหารท่ีเรา 

จะท�าในวันน้ีดูน่าอร่อยมากขึ้นไปอีก

เพราะอาวุธที่เตรียมมาในวันนี้น้ันย่ิงรู้จักวิธีการปรุงมากเท่าไหร่

ก็จะท�าให้ย่ิงรู ้คุณค่าของรสชาติมากเท่านั้น คนธรรมดาคงไม่รู้ แต ่

ถ้าเป็นเชฟด้วยกันต้องรูแ้น่ๆ ขณะทีม่นิจนุก�าลงัรวบรวมสมาธิอยู่เงยีบๆ 

โทบี้กับเอว่าก็เดินเข้ามาใกล้ โทบี้ย้ิมบางๆ ก่อนจะทักทาย 

"เตรียมตัวมาดีหรือเปล่าครับ"

"เตรียมตัวมาดีมากครับ"

"ถ่อมตัวบ้างก็ได้ ต่อให้มั่นใจขนาดไหนก็ไม่ควรจะตอบออกมา

ง่ายๆ แบบน้ีนะ"

"ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ เพราะถ่อมตัวก็เลยพูดออกมาแบบน้ี

ต่างหาก"

มินจุนตอบอย่างหน้าตาเฉย ถ้าเป็นตอนปกติโทบี้ก็คงจะหัวเราะ

และพูดเล่นต่อ แต่คราวนี้กลับไม่ท�าแบบน้ัน เขาเอาแต่จ้องมินจุน 

พร้อมพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง
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"รอบนี้เป็นการแข่งกันระหว่างทีมของโรสไอส์แลนด์ ผมจะ 

ไม่ประมาทและจริงจังมากกว่าทุกครั้ง"

"วันนี้ผมก็ตื่นเต้นกว่าทุกครั้งเช่นกัน"

ค�าพูดน้ีของมินจุนท�าให้สีหน้าของโทบี้พลันบึ้งตึง เขาเคยคิดว่า 

การได้เข้าร่วมในการแข่งขันรายการน้ีเป็นเส้นทางท่ีสุดยอด แต่พอ 

ได้ยินค�าพูดของมินจุนเขาก็ฉุกคิดว่าหรือน่ีจะเป็นความแตกต่างส�าคัญ

ทีส่ดุระหว่างพวกเขากันนะ แน่นอนว่าคนทีทุ่่มเทอย่างมอบกายถวายหวั 

กับคนท่ีเตรียมตัวอย่างสนุกสนานนั้นย่อมแตกต่างกัน 

แต่จังหวะการเต้นของหัวใจมันหลอกกันไม่ได้ ในที่สุดโทบี้ก็ 

ค่อยๆ หันหลังกลับไป ตามท่ีเขาได้พูดไว้กับมินจุน เขาจะไม่ประมาท

อีกต่อไปแล้ว และจะเลิกคิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกด้วย

เราต้องแสดงให้เห็นว่าได้เรียนรู้อะไรมาจากเชฟจูนบ้าง

คนส่วนใหญ่มักมองข้ามและไม่ตระหนักถึงฝีมือที่แท้จริงของจูน 

บางคนถึงกับพูดว่าเธอเก่งเรื่องบริหารมากกว่าการท�าอาหาร แต่ถ้าเธอ

เป็นเชฟแบบนั้นจริงโทบี้ก็คงจะไม่เคารพเธอต้ังแต่แรก เท่าท่ีโทบี้รู้จัก 

เธอเป็นเชฟที่โดดเด่นและมากฝีมือ แม้ประสาทรับรสจะไม่ได้สุดยอด 

แต่เธอก็ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท่ีจะเติมเต็มความสามารถ 

ด้านประสาทรับรสท่ีขาดหายไปของตัวเอง

จูนได้ถ่ายทอดโลกแห่งการท�าอาหารที่เรียงร้อยด้วยทฤษฎีและ

เหตุผลจนสมบูรณ์ส่งต่อไปยังลูกศิษย์ของเธอ และตอนนี้โทบี้ก็คิดที่ 

จะขอยืมศาสตร์การท�าอาหารของเธอมาใช้

"หือ?"

ขณะท่ีก�าลงัจ้องมองภาพด้านหลงัของโทบีกั้บเอว่ามนิจนุก็แปลกใจ  

แน่นอนว่าเขาไม่ได้อ่านใจของโทบี้ออก แต่เขาก�าลังอ่านหน้าต่างของ

Page ���������������� 7.indd   29 2/4/2563 BE   09:34



30 ยอดเชฟเทพนักปรุง 7

ระบบท่ีปรากฏอยู่บนหัวของเอว่า

เลเวลการท�าอาหาร...เพ่ิมขึ้น

เขาจ�าได้ว่าล่าสุดที่เห็นนั้นเลเวลการท�าอาหารของเอว่าอยู่ที ่

ระดับเจ็ด แต่ตอนนี้เลเวลของเธอข้ึนไปถึงระดับแปดแล้ว จริงๆ ก็ 

ไม่ใช่เรื่องแปลก การแข่งขันท�าอาหารคือโอกาสอันดีที่จะท�าให้ฝีมือ 

ของเชฟพัฒนาขึ้น ด้วยความที่มีการก�าหนดหัวข้อและการแบกรับ 

ความรบัผดิชอบในสถานการณ์ทีม่ข้ีอจ�ากัดด้านเวลา อาหารท่ีท�าออกมา 

จึงดีกว่าปกติ เมื่อต้องก้าวข้ามก�าแพงของตัวเองโดยมีเชฟคนอื่นๆ  

คอยสร้างสรรค์ผลงานดีๆ อยู่รายล้อมแบบนั้นย่อมไม่มีทางท่ีฝีมือ 

การท�าอาหารจะไม่สูงข้ึน 

แต่มนิจนุก็ไม่ได้ใส่ใจมากนกั แน่นอนว่าการใส่ใจต่อเลเวลทีสู่งขึน้ 

ของคูแ่ข่งเป็นเรือ่งทีร่อบคอบสมควรท�า แต่ตอนน้ีเขาต้องพับเก็บเรือ่งน้ัน 

เอาไว้ เขาจะไม่บอกโทบี้ที่เป็นคู่แข่งหรอกว่าเขาก�าลังตื่นเต้น 

เขาเพลิดเพลินกับการท�าอาหาร นั่นเป็นความคิดที่มีมาตลอด

ตั้งแต่ต้น ย่ิงพอได้ท�าอาหารกับคาย่าเขาก็ยิ่งซื่อสัตย์ต่อความคิดนั้น 

เพราะอาหารในแบบที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดก็คืออาหารของคาย่า และ

ตอนน้ีคาย่าก็ได้มาอยู่ข้างๆ เขาแล้ว 

ย่ิงไปกว่านั้น...

มินจุนอยากแสดงให้เชฟและผู้ชมมากมายท่ีอยู่ท่ีนี่ได้เห็นว่า 

การท�าอาหารคือความเพลิดเพลิน ขณะที่มินจุนก�าลังก�าหมัดอย่าง 

มุ ่งมั่นกรรมการก็มายืนอยู่ตรงหน้า โดยบาสเตียนเป็นคนพูดก่อน  

ปกติแล้วอีกฝ่ายชอบพูดด้วยโทนเสียงสูงเหมือนพิธีกรตามงานอีเวนต์ 

แต่วันน้ีกลับพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบและจริงจัง 

"หนึ่งสัปดาห์ท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลาท่ีสนุกสนานส�าหรับพวกคุณ
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ทั้งสี่หรือเปล่าครับ"

"ฉันว่ามันน่าปวดหัวมากกว่าสนุกนะคะ แต่อีกเดี๋ยวพวกคุณ 

จะได้สนุกกับอาหารของทีมเราแน่ค่ะ"

"ความมั่นใจในตัวเองยังคงเป็นเสน่ห์ของเชฟคาย่าเสมอเลย 

นะครับ ว่าแต่เรื่องท่ีเราคุยกันไว้เมื่อคราวก่อน ถ้าคุณมาที่ร้านอาหาร

ของผม..."

"ถ้าฉันตอบค�าถามน้ัน พวกคุณจะให้คะแนนสูงๆ กับทีมฉัน 

รึเปล่าล่ะ" 

"งั้นเอาไว้ตอบหลังจบการแข่งขันดีกว่าครับ วันน้ีพวกคุณคิดท่ี 

จะท�าอาหารอะไรเหรอครับ"

"เป็นอาหารฝรั่งเศส แต่ก็ไม่เหมือนอาหารฝรั่งเศส บอกไม่ได้ว่า

วัตถุดิบหลักคืออะไร รสชาติจะออกมาเป็นยังไง พวกเราก็เลยยังไม่ได้

ตั้งชื่อค่ะ"

"ฟังแล้วรู้สึกคาดหวังข้ึนมาเลยนะครับ"

"อย่าคาดหวังดีกว่าค่ะ ไม่แน่พอทานเข้าไปแล้วอาจจะตกใจ 

จนกัดลิ้นตัวเองเลยก็ได้"

คาย่ายิ้มกว้าง มันเป็นรอยย้ิมท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างเด็กน้อย 

กับหญิงสาว ดูมีเสน่ห์มาก ในระหว่างท่ีบาสเตียนก�าลังกระแอมอยู่นั้น 

มินจุนก็เป็นฝ่ายพูดบ้าง

"อาหารท่ีเราจะท�าในครั้งนี้ไม่มีตัวเอกครับ แต่ทุกองค์ประกอบ 

จะเป็นตัวเอกด้วยกัน เพราะวัตถุดิบแต่ละชนิดจะเผยรสชาติและ 

ความพิเศษของตัวเองออกมา ไม่มีวัตถุดิบไหนที่โดดเด่นไปกว่ากัน  

มันคือการจดจ่ออยู่กับวัตถุดิบทั้งหมดครับ"

คอนเซ็ปต์ของอาหารในครั้งนี้ไม่ได้ถูกสร้างสรรค์ข้ึนมาในเวลา
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หน่ึงสัปดาห์ แต่เขาสร้างสรรค์จากอาหารต่างๆ มากมายที่เคยพบเจอ 

อย่างเช่นเมื่อครั้งที่เรเชลท�าซุปมันฝรั่งโฟมเบคอน จริงๆ แล้วพ้ืนฐาน 

มันคือซุปมันฝรั่ง แค่เสริมโฟมเบคอนเข้าไป แต่กลิ่นของเบคอนท�าให้

ลืมมันฝรั่งไปเลย วัตถุดิบเสริมเพียงหนึ่งอย่างมีพลังมากพอที่จะพลิก

บทบาทของตัวเองให้กลายเป็นวัตถุดิบหลักได้ มินจุนกับคาย่าได ้

น�าจุดน้ีมาเป็นตัวสร้างความต่าง ไม่ถึงขนาดท�าให้มันพลิกบทบาท 

เป็นวัตถุดิบหลัก แต่ดึงเอกลักษณ์ของวัตถุดิบข้างเคียงแต่ละอย่าง 

ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบหลัก 

ส่วนวัตถุดิบหลักท่ีรับบทแสดงน�าในเรื่องน้ี ได้แก่ เต้าหู้ ฟัวกราส์ 

และเนือ้น่องไก่ โดยท�าเน้ือน่องไก่ให้เหมอืนโดนทั ใส่เต้าหูใ้นรตูรงกลาง 

ส่วนบริเวณรอบๆ ก็หั่นฟัวกราส์ออกเป็นเส้นแล้วน�ามาพันไว้ จากน้ันก็

ท�าโฟมวาซาบิและพาวเดอร์จากซีอ๊ิวและไวน์ 

อาหารท่ีพอกินเข้าไปจะไม่สามารถแยกออกได้ว่าก�าลังกินเต้าหู้ 

ฟัวกราส์ หรือเน้ือไก่ เพราะจะรู้สึกถึงรสชาติทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 

ผสานกลนืเป็นหน่ึงเดยีว มนัไม่ใช่การน�าวัตถุดบิทีแ่ตกต่างกันสามชนดิ

ใส่ปากพร้อมกันในค�าเดียว แต่เป็นการท�าให้รู้สึกถึงรสชาติของวัตถุดิบ

สามชนดิพร้อมกันจากอาหารอย่างเดยีว เหมอืนนิยามของค�าว่า 'เหมอืน'  

กับค�าว่า 'คล้าย' ในความคดิของมนิจนุกับคาย่าแล้วสองค�านัน้แตกต่าง 

ราวฟ้ากับเหว 

และตอนน้ีพวกเขาก็พร้อมที่จะแสดงความแตกต่างท่ีว่านั้น 

ให้กรรมการและเชฟทีม่าดูพวกเขาได้เหน็ หลกัฐานแห่งความพร้อมของ

พวกเขาได้ปรากฏอยู่บนมุมปากท่ีก�าลังยกย้ิม

[คะแนนท�ำอำหำรโดยประเมินของอำหำรฝรั่งเศสท่ีไม่มีชื่อ
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และตัวเอกของคำย่ำ โลตัสและโชมินจุนคือสิบคะแนน!]

พักหลงัมาน้ีท�าอาหารสบิคะแนนออกมาบ่อยมาก แต่ความจรงิแล้ว 

ถ้าให้มินจุนท�าอาหารจานนี้คนเดียว อย่าว่าแต่หนึ่งสัปดาห์เลย ผ่านไป

หน่ึงปีจะท�าได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ เป็นเพราะคาย่ามีความคิดและมุม

มองหลายอย่างท่ีมินจุนไม่มี ซึ่งอาหารจานน้ีคงจะท�าออกมาไม่ได้ถ้า

ขาดสิ่งเหล่าน้ัน 

ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรพรสวรรค์จึงเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นสิ่งท่ีไม่ได้

ใช้เพียงแค่ความพยายามเท่านั้น ต่อให้พลิกแผ่นดินค้นหาก็อาจพบได้

ในคนเพียงคนเดียว มันจึงมีค่าย่ิงกว่าอัญมณี เป็นเหตุผลท่ีท�าให้คนท่ี

ไร้พรสวรรค์รู้สึกทุกข์ทรมานกับการดิ้นรนท่ีจะมีมันให้ได้ 

สูตรอาหารของพวกเขาในตอนนี้เต็มไปด้วยผลลัพธ์อันโหดร้าย

ของการมีหรือไม่มีพรสวรรค์ที่ว ่าน่ัน ถ้ามินจุนไม่ได้เก่ียวข้องกับ 

การสร้างสรรค์สูตรอาหารน้ีก็คงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาและกระหาย 

เมื่อได้เห็นมัน 

อาหารจานน้ีก้าวข้ามมาตรฐานของท้ังอาหารตะวันตกและ

อาหารตะวันออก หากแต่ก็เชื่อมโยงท้ังสองวัฒนธรรมเอาไว้ด้วยกัน 

เป็นหน่ึงเดียว แม้จะดูมีความเป็นฝรั่งเศสจ๋า แต่ก็แปลกใหม่ส�าหรับ 

คนฝรั่งเศส 

บาสเตียนถามขึ้นว่า 

"เป็นอาหารที่ท้าทายหรือเปล่าครับ"

"ท่ีผ่านมาเราเคยท�าอาหารที่ไม่ท้าทายด้วยเหรอคะ"

"น่ันสินะ..."

ในการแข่งขนัรอบก่อนหน้าน้ีมนิจนุกับคาย่าไม่รูจ้กัเอสคาโก้ดนัีก 
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จึงทดลองท�าเอสคาโก้ด้วยวิธีต่างๆ ไปพร้อมกับท�าความเข้าใจรสชาติ 

ดังนั้นความท้าทายจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�าตัวของพวกเขา 

ไปแล้ว โซฟีทนเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่จึงถามขึ้นมาว่า

"รีบบอกมาเถอะค่ะ คราวนี้เป็นอาหารที่ต้องเอาเข้าปากก่อน 

ถึงจะเกิดความประทับใจเหมือนคราวท่ีแล้วรึเปล่าคะ" 

"ก็ไม่เชิงแบบน้ันหรอกค่ะ การคาดหวังเอาไว้เยอะๆ อาจจะ 

สนุกกว่าก็ได้ อาหารจานน้ีให้อารมณ์เหมือนห่อหุ้มรสชาติของเต้าหู้ 

ด้วยฟัวกราส์ อืม อธิบายยากจริงๆ มินจุน นายช่วยอธิบายทีสิ"

"ผมจะบอกวัตถุดิบกับวิธีท�าก็แล้วกันนะครับ น�าเนื้อน่องไก่มา 

ปั้นเป็นทรงกระบอกแล้วเจาะรูตรงกลางเหมือนโดนัท จากน้ันก็น�าไป

รมควันจนด้านนอกกรอบ ด้านในนุ่ม"

"แล้วต่อจากน้ันล่ะคะ"

"ที่ผิวรอบนอกของเนื้อน่องไก่ทาไซรัปที่ท�าจากน�้าตาลและไวน์ 

จากน้ันก็น�าฟัวกราส์ท่ีแล่เป็นเส้นบางๆ มาพันเอาไว้แล้วทอร์ช"

โซฟีพยักหน้าตาม พอฟังมาจนถึงตรงนี้ก็ไม่รู้สึกว่ามีความพิเศษ

แปลกใหม่อะไร แม้ว่าการแล่ฟัวกราส์ให้เป็นเส้นบางๆ จะฟังดูเป็น 

ไอเดียท่ีน่าสนใจ แต่ก็แค่เอามาพัน สิ่งส�าคัญคือซอสที่ใช้ต่างหาก 

เพราะรสชาติของซอสสามารถสร้างความประทับใจหรือความผิดหวัง

ให้กับอาหารจานนั้นได้ แต่พอนึกถึงฝีมือของมินจุนกับคาย่าแล้ว  

พวกเขาไม่เคยท�าอะไรไม่อร่อย ดังน้ันข้อสรุปท่ีได้จากอาหารจานน้ี 

คงเป็น...

ความสนุกงั้นเหรอ

โซฟีตกใจมากที่ตัวเองคิดแบบน้ัน เพราะในฐานะเชฟสิ่งท่ีเธอ

ปรารถนาจากอาหารก็คือรสชาติ ไม่ใช่ความสนุก เธอคิดว่ารสชาติที่
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ยอดเย่ียมจะน�ามาซึ่งความสนุกที่เย่ียมยอด 

ดงัน้ันเธอจงึตกใจท่ีตวัเองนกึถึงความสนุกจากอาหารของพวกเขา  

และในขณะเดียวกันก็รู้สึกประหลาดใจกับความแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบ

มาก่อน น่ีเป็นเพราะพลังแห่งพรสวรรค์ที่เปล่งประกายราวกับดวงดาว

หรือเป็นความมุ่งมั่นของคนหนุ่มสาวกันนะ แต่ก็มีเวลาให้เธอครุ่นคิด

ได้ไม่นานนัก เพราะคาย่าก�าลังจะพูดถึงซอสที่ท�า

"แล้วก็เอาเต้าหู้ใส่ในรูตรงกลางค่ะ"

"เต้าหู้?"

"ใช่ค่ะ จากน้ันก็วางบนพาวเดอร์ที่ท�าจากซีอิ๊วและไวน์ขาว  

วางโฟมที่ท�าจากวาซาบิไว้ด้านบนอีกที" 

"มันเหมือนกับ...ซูชิเต้าหู้ เอ๊ะ หรือจะเป็นซูชิไก่ เอาเป็นว่าให ้

ความรู้สึกเหมือนซูชิใช่มั้ยคะ"

"แล้วแต่จะมองเลยค่ะ เพราะอย่างน้ันอาหารจานนี้ ถึงได้ 

สนุกไงคะ กินอาหารหนึ่งอย่างแต่กลับได้แต่ละรสชาติท่ีแยกจากกัน

อย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันรสชาติเหล่าน้ันก็ไม่ได้ตีกันเองด้วย"

ค�าอธิบายของคาย่าท�าให้คนดูต่างกระซบิกระซาบ คนดท่ีูเป็นเชฟ

อาจจะคิดอะไรได้มากมายกับไอเดียน้ี แล้วก็จะตามด้วยค�าถามท่ีว่า

ท�าได้จริงๆ หรือ สามารถน�าเทคนิคนี้ไปใช้ในอาหารแบบไหนได้บ้าง 

แน่นอนว่ากรรมการก็เกิดค�าถามเหล่าน้ันข้ึนในหัวเช่นกัน แม้แต ่

โทบี้เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เขาหันไปมองเอว่าแล้วกระซิบ

"ไอเดียไม่ใช่เล่นๆ เลยใช่มั้ย"

"ไอเดียของสองคนน้ันเคยไม่ดีด้วยเหรอ"

"แย่แล้ว...ฉันคิดเอาไว้ว่าถ้าได้เงินรางวัลจะเอาไปซื้อคูเป้ขับ 

สักคันแท้ๆ"
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เอว่าแสร้งหัวเราะให้กับการเล่นมกุทีไ่ม่เข้ากับสถานการณ์ของโทบี้  

แต่เขาก็คงจะพูดไปเพราะอยากคลายความตื่นเต้นน่ันล่ะ

"ฉันเคยอยากเห็นคนมาเหยียบหน้านายสักครั้ง แต่เอาเข้าจริง

กลับไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิด"

"อยากเห็นคนมาเหยียบหน้าฉันเหรอ ท�าไมล่ะ"

"รู้อยู่แล้วยังจะถามอีก ก็เพราะว่านายมั่นหน้าเกินไป แต่พอเห็น

นายดูไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แล้วฉันก็รู้สึกสงสารข้ึนมา"

โทบี้ยักไหล่โดยไม่ตอบอะไร เอว่าจึงรู ้สึกขัดใจเล็กน้อยท่ีเขา 

ไม่โต้ตอบ

"เอาเป็นว่าต่อให้ฝืนใจยังไงก็เชิดหน้าเข้าไว้นะ เชิดให้คอเป็น

ตะคริวไปเลย จ�าได้ใช่ไหมว่าถ้าชนะนายต้องสละต�าแหน่งซูเชฟ"

"เรื่องนั้น..."

"...?"

"ไม่มีอะไร ไว้ค่อยคุยกัน"

โทบี้หัวเราะเบาๆ แน่นอนว่า ณ ขณะน้ีเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญ 

ในชีวิตของพวกเขามาก มันไม่ใช่เพราะเงินรางวัลล้านดอลลาร์ แต่เป็น

เพราะช่วงเวลาน้ีจะประเมนิประสบการณ์ทีพ่วกเขาสัง่สมมาตลอดชวีติ 

ดังน้ันโทบี้จึงเข้าใจค�าพูดของมินจุน อีกฝ่ายคิดที่จะแสดงให้เห็นถึง

อาหารของตัวเอง ไม่ใช่อาหารส�าหรับการแข่งขัน เขาเองก็เป็นคนที่รัก

การแข่งขันย่ิงกว่าใคร แต่ตอนน้ีเขาจะสนใจแค่ความเพลิดเพลินที่ 

ซ่อนอยู่ในการแข่งขัน 

ใช่แล้ว โทบี้รักการแข่งขัน เขาไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครมาก่อนและ

หาเชฟมาเป็นคู่แข่งด้วยได้ยาก อาจฟังดูประหลาด แต่เป็นเพราะเขา

สัมผัสแต่ความหอมหวานของชัยชนะมาโดยตลอด ไม่เคยรู้จักรสชาติ
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ของความขมขื่น ดังนั้นเขาจึงรักการแข่งขัน 

แต่ตอนนี้เขาได้รู ้แล้วว่ารสชาติของความขมข่ืนที่ซ่อนอยู ่ใน 

การแข่งขนันัน้เป็นเช่นไร รูแ้ล้วว่าจะจดัการกับความพ่ายแพ้ด้วยวิธีไหน  

เขาหนัไปมองมนิจนุและคาย่าผูท้ีฉ่ลาดหลักแหลมและมอบความพ่ายแพ้ 

ให้แก่เขา

"ฉันไม่อยากเป็นของปลอมของท่ีนี่หรอกนะ"

"ถ้างั้นก็ต้องชนะ อืม ต้องเอาชนะไปด้วยกัน"

เอว่าพูดเสียงเบาราวกระซิบ

"วันนี้...ฉันไม่อยากแพ้"

"เพราะเงินรางวัลล้านดอลลาร์?"

"เลิกพูดเรื่องน้ีเถอะน่า"

เอว่าส่ายหัวราวกับไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงอะไรอีก โทบี้จึง

หัวเราะ แต่ทว่าแววตากลับเฉียบคม 

ใช่แล้ว เรามาตรงจุดนี้ได้เพราะเราคือโทบี้ และสุดท้ายเราก็ยัง 

จะเป็นตัวเรา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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