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"ใครดีที่สุด"

นัน่เป็นค�ำถำมแรกทีจ่นูโยนใส่มนิจนุผูต้ระเวนไปร้ำนสำขำทุกร้ำน 

มินจุนลังเลอยู่พักหนึ่ง ในหัวของเขำนึกถึงตัวเต็งอยู่สองคน นั่นคือเดฟ 

และเดซี่

"เชฟเดฟครับ"

"ก็น่ำจะเป็นแบบน้ัน"

"ย่ิงได้รู้จักก็ย่ิงเป็นคนท่ีท�ำให้ผมประหลำดใจมำกขึ้นเรื่อยๆ"

"เพรำะเขำเป็นแบบน้ันฉันก็เลยชอบเขำไงล่ะ"

"เขำแกร่งมำกเลยครับ"

มินจุนจ้องมองไปที่จูนด้วยแววตำที่ไม่ได้แค่อยำกจะชื่นชมเดฟ

เท่ำน้ัน แล้วจูนก็พูดในสิ่งท่ีมินจุนไม่อำจเอ่ยออกมำจำกปำกได้

"ใช่ เขำแกร่งมำก แม้จะเทียบกับฉันก็ตำม"

มินจุนได้แต่เงียบไม่ตอบอะไรออกไปซึ่งนั่นแทนค�ำพูดได้ดีท่ีสุด 

แม้จะคำดเดำเอำไว้อยู่แล้ว แต่พอได้รู้ว่ำแม้แต่มินจุนเองก็คิดแบบน้ี 

1

จิตส�ำนึก
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 8

จูนก็รู้สึกขมขื่นใจเล็กน้อย 

คุณยังอยู่ฝั่งน้ันเหมือนเดิมสินะ

ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำจูนสอนและเปิดเผยทุกอย่ำงให้กับมินจุน  

แต่เดฟท�ำอำหำรให้กินเพียงครั้งเดียวก็สำมำรถชนะใจมินจุนได้  

ทั้งควำมสำมำรถและจิตวิญญำณของเดฟเป็นสิ่งที่แม้แต่เธอเอง 

ก็ยำกที่จะลอกเลียนแบบ

"คุณไม่เสียดำยเหรอที่มำอยู่กับฉันแทนที่จะเป็นเดฟ"

พอถำมประโยคนัน้ออกไปใบหน้ำของจนูก็ร้อนผ่ำว น่ีไม่ใช่ค�ำพูด 

ทีค่วรจะออกมำจำกปำกของคนอำยุสีส่บิเลย มนัเหมอืนเธอก�ำลงัอจิฉำ  

จูนมองมินจุนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยควำมคำดหวังและควำมกลัว  

แต่ด้วยนิสัยของมินจุนที่ไม่ใช่คนโกหกเขำจึงตอบออกมำตรงๆ

"เสียดำยครับ เพรำะผมอยำกเรียนรู้กำรท�ำอำหำรจำกเชฟเดฟ"

"อ้อ"

"แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำผมเสียใจท่ีได้มำอยู่กับเชฟจูนนะครับ"

มินจุนพูดด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่ง

"กำรมำท�ำงำนกับเชฟจูนมันท�ำให้ผมเติบโตข้ึนจนท�ำให้รู้สึกและ

สัมผสัถึงอำหำรของเชฟเดฟได้อย่ำงลกึซึ้ง เชฟเดฟเป็นเชฟที่ยอดเยี่ยม 

ในฐำนะเชฟ แต่ไม่ใช่ในฐำนะครู กำรท�ำอำหำรตำมควำมรู้สึกถือเป็น 

ข้อเสยีหน่ึงเดยีวท่ีเชฟเดฟม ีเพรำะมนัสอนและถ่ำยทอดให้ใครไม่ได้"

"ฉันไม่รู้ว่ำควรจะดีใจกับค�ำพูดของคุณดีหรือเปล่ำ"

"แต่ถึงอย่ำงนั้นผมก็ยังอยำกเรียนรู้กำรท�ำอำหำรตำมควำมรู้สึก

แบบนั้นอยู่ดี"

มนิจนุคิดว่ำคงจะเลยีนแบบได้ คงจะเรยีนรูไ้ด้ เขำปรำรถนำทีจ่ะ 

ใส่มันเอำไว้ในมือของเขำ หวังที่จะครอบครอง เหมือนที่เขำอยำกจะ
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ครอบครองลิ้นของคำย่ำ

แต่วันน้ันก็ไม่มำถึง เพรำะพรสวรรค์นัน่ไม่ใช่ของเขำมำตัง้แต่แรก

"ท่ีผ่ำนมำผมเอำแต่ลุม่หลงในสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ม่ได้ ดงัน้ันผมจะเรยีนรู ้

ในสิ่งที่เรียนรู้ได้จำกเชฟจูน และ..."

ดวงตำท้ังสองของมินจุนเป่ียมไปด้วยควำมมุ่งหวังขณะพูด 

อย่ำงแน่วแน่

"ผมจะเอำชนะให้ได้"

"เอำชนะ?"

"ถ้ำผมอยำกจะท�ำให้ได้แบบเชฟเดฟ...ผมจะต้องก้ำวข้ำม 

กำรท�ำอำหำรของเขำครับ"

สิ่งท่ีเกำะติดอยู่ในควำมคิดของมินจุนมำกท่ีสุดหลังกลับมำถึง

นิวยอร์กก็คือเดซี่ ถ้ำจะพูดให้ชัดเจนกว่ำน้ันก็คืออำหำรของเดซี่

'สิ่งท่ีมีขำท่ีคนจีนไม่กินมีแค่โต๊ะกับเก้ำอี้'

เหตุผลท่ีเขำคิดถึงค�ำพูดนั้นของเดซี่เป็นเพรำะวิธีกำรท�ำอำหำร 

ที่แปลกใหม่และหลำกหลำย มันแสดงให้เห็นว่ำเดซี่ไม่ใช่แค่คนท่ี 

ท�ำอำหำรจีนได้น่ำสนใจเท่ำนั้น แต่เป็นคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วย

ไม่ส�ำคัญว่ำมันเป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของใคร แต่สิ่งส�ำคัญคือ

อำหำรนัน้ท�ำให้หัวใจของมนิจนุสัน่สะท้ำนอยู่ตลอดเวลำจนต้องรบีไปหำ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำหำรจีนที่เขำรู้จักดีที่สุด

"ฉันเองก็ไม่รู้!"

โคลอ้ีตอบพลำงท�ำหน้ำมุ่ย

"ฉันท�ำอำหำรจีนก็จริง แต่ส่วนใหญ่เป็นอำหำรจีนแบบอเมริกัน 

ไม่ใช่อำหำรจีนดั้งเดิม!"
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 8

"แต่มันก็น่ำจะมีอะไรที่คล้ำยกันอยู่บ้ำงไม่ใช่เหรอ อย่ำงพวก

เครื่องปรุง เครื่องเทศ ฉันอยำกจะรู้วิธีใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศพวกน้ัน

อย่ำงละเอียด"

"ฉันไม่รู ้จริงๆ ฉันก็แค่ท�ำตำมสูตรของแม่ นำยก็รู ้น่ีนำว่ำฉัน 

ไม่ได้เรียนมำโดยตรง"

"อืม จริงสินะ..."

มินจุนพยักหน้ำอย่ำงห่อเหี่ยว โคลอี้เองก็อยำกปลอบโยนอีกฝ่ำย  

แต่ควำมสำมำรถของเธอมีขอบเขต ตอนแรกเธอยินดีตอบค�ำถำม 

ที่เกี่ยวกับอำหำรจีนทีละข้อ แต่เมื่อค�ำถำมของมินจุนเริ่มยำกขึ้นเรื่อยๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรถำมเก่ียวกับรสชำติของเครือ่งเทศ สตูร หรอืวิธีท�ำอำหำร 

บำงอย่ำงท่ีโคลอีเ้องก็ไม่เคยเหน็และไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ�ำ้ น่ันจงึท�ำให้

เธอรูส้กึเหมอืนตัวเองได้เรยีนรูจ้ำกมนิจนุมำกกว่ำทีม่นิจนุเรยีนรูจ้ำกเธอ

เสยีอกี

"ว่ำแต่นำยรู้เรื่องพวกนี้มำจำกท่ีไหนเหรอ"

"อินเตอร์เน็ต"

"ยุคข้อมูลข่ำวสำรที่ไร้พรมแดนมันดีแบบนี้น่ีเอง"

โคลอีพ้ยกัหน้ำก่อนจะเอือ้มมอืไปขย้ีผมมนิจนุเบำๆ แล้วย้ิมบำงๆ 

"ฉันแนะน�ำครูให้คนนึงเอำมั้ย"

"ใครเหรอ"

"คนที่สอนฉันท�ำอำหำรจีน"

ดวงตำของมินจุนเบิกกว้ำง

"แม่เธอ?"

"คิดสูตรใหม่ได้แล้วเหรอ"
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ดำวนี่ถำมมินจุนด้วยน�้ำเสียงตกใจ ไม่ว่ำจะเป็นช่วงก่อนเดินทำง 

ออกจำกนวิยอร์กหรอืหลงักลบัมำถึงนวิยอร์กแล้วมนิจนุยังไม่เคยพูดถึง

เรื่องสูตรอำหำรใหม่ให้ใครฟัง ไม่ใช่เพรำะคิดสูตรไม่ได้ แต่เพรำะสูตร

มันยังไม่ดีและไม่ถูกใจเขำ

ดำวนี่รู ้ว ่ำมินจุนก�ำลังคิดหำสูตรอำหำรแบบไหน มันคือกำร 

ท�ำอำหำรในแบบเฉพำะของตัวเองซึ่งไม่ว่ำใครที่ได้เห็นต่ำงต้องพูด 

เป็นเสียงเดียวกันว่ำวิเศษมำก เหมือนโชเร็กจำโน่

"ผมคิดจะเอำไปเสนอเชฟจูนพอดี คุณมำเป็นผู้ช่วยได้มั้ย"

"ได้สิ"

ถ้ำมองข้ำมเรื่องท่ีผ่ำนมำกำรได้ช่วยมินจุนท�ำอำหำรถือเป็น 

เรื่องท่ีดีมำกส�ำหรับดำวนี่ กำรท�ำอำหำรของมินจุนนั้นแตกต่ำงจำก 

คนอื่น ต้ังแต่วิธีสั่งกำรไปจนถึงควำมรู้สึกที่มีต่ออำหำร แน่นอนว่ำ 

ดำวน่ีไม่อำจซึมซับเรื่องควำมรู้สึกที่มีต่ออำหำรมำจำกมินจุนได้ แต ่

เขำก็ลอบสังเกตและเรียนรู้วิธีกำรต่ำงๆ มำจำกมินจุน

ค�ำสัง่แรกของมนิจนุก็คอืกำรผสมน�ำ้ปลำ รำกผกัช ีและเครือ่งเทศ

ห้ำชนิด เมื่อรสชำติของส่วนผสมทุกอย่ำงเข้ำกันจนได้ท่ีก็ใส่หอยเชลล์

ลงไป

อีกฟำกหนึ่งมินจุนก็หั่นกระเทียม หัวหอม ผักชี เห็ดหอมแช่น�้ำ  

ผักปวยเล้ง และกุยช่ำยจีนใส่ลงในชำม ตำมด้วยกุ้งสับ ซีอิ๊ว น�้ำตำล 

น�้ำมันงำ แล้วให้ดำวนี่จัดกำรน�ำไส้กุ้งท่ีเตรียมไว้ไปใส่ในแป้งเก๊ียว 

แป้งเก๊ียวน้ันมินจุนห่ันให้บำงโดยประยุกต์มำจำกวิธีที่ เดซี่ 

หั่นเห็ดสน เขำแบ่งแป้งเกี๊ยวมำห่อหอยเชลล์ น�ำไปวำงบนถำด แล้ว 

เอำเข้ำเตำอบประมำณสองนำที 

ต่อไปกค็อืกำรท�ำโคลสลอว์ มนิจนุใส่ซอีิว๊ มะนำว น�ำ้มนังำ น�ำ้ผึง้ 
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12 ยอดเชฟเทพนักปรุง 8

พริกอิตำลี และซอสที่เหลือจำกกำรหมักหอยเชลล์เมื่อก้ีลงไปเล็กน้อย 

น�ำกะหล�ำ่ปลแีละหวัหอมมำคลกุเคล้ำให้เข้ำกัน จำกน้ันก็น�ำโคลสลอว์ท่ีได้

มำใส่ตรงก้นจำน เพ่ือที่จะวำงเก๊ียวหอยเชลล์กรุบกรอบบนน้ัน

วิธีกำรท�ำเก๊ียวกุ้งนัน้ง่ำยกว่ำทีค่ดิ พรมน�ำ้เกรว่ีทีท่�ำจำกน�ำ้สตอ็กไก่ 

ซอสหอยนำงรม น�ำ้มนังำ น�ำ้ซปุลงไปบนเก๊ียวทีใ่ส่ไส้แล้ว รอให้ซมึเข้ำไป 

แล้วน�ำไปน่ึง ขณะท่ีกลิน่หอมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรจนีโชยออกมำ 

ดำวนี่ก็อดสงสัยไม่ได้จนต้องถำมออกมำ

"มินจุน ถ้ำใครมำเห็นเข้ำคงคิดว่ำคุณเป็นเชฟอำหำรจีนแน่ๆ 

ท�ำไมคุณถึงท�ำอำหำรสไตล์จีนแบบนี้ล่ะ"

"เพรำะที่ผ่ำนมำผมไม่ได้ท�ำอำหำรสไตล์จีนเลยน่ะสิ ถ้ำพูดถึง

อำหำรจีนผมก็แค่ออกไปกินร้ำนอำหำรจีนถูกๆ แถวบ้ำน ผมเคยคิดว่ำ 

ตัวเองรู้จักอำหำรจีนดี แต่ควำมจริงผมกลับไม่รู้จักมันเลยด้วยซ�้ำ"

ดำวนี่ได้แต่ประหลำดใจกับค�ำตอบน้ัน เชฟอำหำรตะวันตกรู้แค่

อำหำรตะวันตกก็พอแล้วน่ี ท�ำไมต้องโลภมำกขนำดนั้นด้วย

หรือเพราะเขาเป็นแบบนั้น เขาก็เลยเป็นสุดยอดเชฟกันนะ

ระหว่ำงที่ดำวน่ีก�ำลังคิดแบบนั้นอำหำรก็ใกล้เสร็จแล้ว มินจุน 

รำดน�้ำเกรว่ีไก่ลงบนเก๊ียวที่เพ่ิงนึ่งเสร็จ แล้วน�ำเก๊ียวไปวำงข้ำงๆ  

หอยเชลล์อบ

"เสร็จแล้ว"

[เก๊ียวกุ้งน่ึงและหอยเชลล์ห่อด้วยแป้งเก๊ียวอบ กินคู่กับ 

โคลสลอว์คลุกเคล้าน�้าซีอ๊ิว]

ควำมสดใหม่ : 94%

แหล่งทีม่ำ : (เน่ืองจำกใช้วัตถุดบิหลำยชนดิจงึไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมำ)
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คุณภำพ : สูง

คะแนน : 9/10

เก้ำคะแนน คนจีนจะคิดอย่ำงไรท่ีมินจุนไม่เคยมีประสบกำรณ์ 

ท�ำอำหำรจีนมำก่อน แต่กลบัได้คะแนนมำกถงึขนำดนี ้ คนจนีจะพดูว่ำ 

ไม่น่ำเชื่อหรือจะบอกว่ำยินดีด้วยกันนะ

ถ้ำเป็นเมื่อก่อนก็คงเป็นเรื่องที่จินตนำกำรได้ยำก แต่ตอนนี ้

ไม่ใช่เรือ่งแปลกส�ำหรบัมนิจนุ อำจจะเป็นเพรำะอำหำรทุกอย่ำงมคีวำม

เชื่อมโยงถึงกัน แม้วิธีกำรท�ำจะแตกต่ำงกันออกไป แต่ระดับควำมสุก

ของวตัถดุบิ ลกัษณะกำรหัน่ และวธีิกำรพ้ืนฐำนก็ไม่ได้แตกต่ำงกันเลย 

"ผมขอชิมได้มั้ย"

ดำวนีถ่ำมด้วยน�ำ้เสยีงต่ืนเต้น ดูเหมอืนจะไม่ได้มแีค่ดำวนีเ่ท่ำน้ัน 

แต่เชฟคนอืน่ๆ ท่ีอยู่ด้ำนหลงัต่ำงก็ก�ำลงัถือส้อมพร้อมเดนิเข้ำมำ มนิจนุ

รู้สึกกดดันทันที

"กินที่เหลือได้ตำมสบำยเลย"

เขำผละจำกครัวอันวุ่นวำยแล้วตรงไปยังห้องท�ำงำนของจูน  

ขณะนัน้จนูก�ำลงัคยุโทรศพัท์อยู่ พอเห็นมนิจนุเธอก็ย้ิมพร้อมยกนิว้ขึน้มำ

แตะที่ริมฝีปำก

"ค่ะ ทรำบแล้วค่ะ ถ้ำงั้นฝ่ำยคุณจัดกำรได้เลยค่ะ...แน่นอน  

อย่ำกังวลไปเลยค่ะ มนัไม่ใช่เรือ่งทีต้่องเส่ียงหรือต้องพนนั ก็แค่เล่นสนกุ

เฉยๆ...ขอบคุณมำกค่ะ แล้วพบกัน"

จูนวำงสำยแล้วหันไปมองมินจุนกับจำนท่ีอยู่ในมือของเขำ

"คงจะไม่ได้เอำมำให้ฉันชิมหรอกนะ"

"สูตรใหม่ครับ"
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จูนย้ิมโดยไม่ตอบอะไรกลับไป มินจุนไม่ได้คิดสูตรอำหำรใหม ่

มำสักพักแล้ว กำรที่เขำท�ำสูตรใหม่ขึ้นมำหลังกลับมำถึงนิวยอร์ก 

ก็หมำยควำมว่ำเขำได้รบัแรงบนัดำลใจจำกกำรตระเวนไปตำมร้ำนสำขำ

ชัดเจนเลยว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เรเชล เหมือนกันไม่มีผิด

ทั้งที่เป็นกำรไปชิมที่กะทันหันมำกจนบรรดำเชฟสำขำไม่น่ำจะ 

มีกำรเตรียมพร้อมที่ดีนัก แต่มินจุนยังได้รับแรงบันดำลใจมำกขนำดนี้ 

ถ้ำหนึ่งในเชฟเหล่ำน้ันได้ขึ้นเป็นหัวเรือใหญ่ของโรสไอส์แลนด์แล้ว 

ท�ำอำหำรด้วยควำมพร้อมอย่ำงเตม็ทีใ่ห้มนิจนุกิน มนิจนุในตอนน้ันกับ 

มินจุนในตอนนี้จะแตกต่ำงกันแค่ไหนกันนะ 

จูนรู ้สึกว่ำเธอโชคดีท่ีเกิดก่อนมินจุน แค่ต้องแข่งขันกับเดฟ 

ก็ยำกล�ำบำกพอแล้ว ถ้ำต้องแข่งกับมนิจนุอกีคนคงจะย่ิงเหนือ่ยแน่นอน

พอมินจุนวำงจำนลงบนโต๊ะจูนก็หยิบส้อมข้ึนมำ

"ฉนับอกแล้วใช่มัย้ว่ำแค่คณุเตรยีมตวัมำด ีฉนัก็ช่วยท�ำให้อำหำร

ของคุณกลำยเป็นโชเร็กจำโน่เบอร์สองได้ อำหำรจำนน้ีจะเป็นกำร 

เตรียมตัวที่ดีถึงขนำดนั้นหรือเปล่ำ"

"กำรที่ผมได้ท�ำอำหำรให้เชฟจูนชิมก็หมำยควำมว่ำผมมีควำมสุข

ที่ได้ท�ำมันออกมำ ผมอยำกให้คนอ่ืนมีควำมสุขเหมือนท่ีผมมีครับ"

"น่ันเป็นควำมมั่นใจท่ีดี"

รอยย้ิมของจนูเลอืนหำยไป ตอนน้ีไม่ใช่เวลำแห่งกำรสนทนำ แต่

เป็นเวลำแห่งกำรประเมินรสชำติ ส้อมที่อยู่ในมือจูนเคลื่อนไปสัมผัส 

แป้งเก๊ียวท่ีห่อหอยเชลล์

กร๊อบ

งดงำมต้ังแต่เสียง มันเป็นเสียงกรุบกรอบที่ไม่แข็งกระด้ำง  

ภำพท่ีแป้งแตกออกจำกกันท�ำให้จูนย้ิมออกมำโดยไม่รู้ตัว 
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อำหำรเป็นสิ่งที่กระตุ้นสัญชำตญำณของคน ท้ังเสียง ทั้งภำพ 

ตอนทีผ่วิของอำหำรแตกออกจำกกนัมนัมเีสน่ห์มำกถึงขนำดนี ้ ควำมกรอบ 

ที่ยังคงชุ่มชื้นเล็กน้อยไม่แห้งกระด้ำงท�ำให้น�้ำลำยสอ

แล้วส้อมก็เข้ำไปในปำกของจูน แป้งเก๊ียวท่ีห่ออยู่ภำยนอก 

กรอบมำก แต่พอกัดเข้ำไปก็ได้พบกับหอยเชลล์ทีนุ่่มชุม่ฉ�ำ่ และเมือ่ลิน้ 

ได้สมัผสักับรสชำติของหอยเชลล์หัวใจของจนูก็เต้นรวั มนัเป็นควำมนุม่ 

ท่ีแฝงตัวอยู่ในควำมกรอบ เกิดเป็นควำมแตกต่ำงที่งดงำมและมีเสน่ห ์

จนท�ำให้จูนรู้สึกล่องลอย

พอได้กินโคลสลอว์ก็ยำกทีจ่ะอธิบำยออกมำเป็นค�ำพูด แน่นอนว่ำ 

มันเป็นอำหำรที่ไม่ได้มีกระบวนกำรท�ำที่ซับซ้อน แต่ตอนนี้ลิ้นของจูน 

ปั ่นป่วนไปหมด รสชำติท่ีเผ็ดร้อนของโคลสลอว์ผสมผสำนกับซอส 

ที่แทรกซึมอยู่ในหอยเชลล์ได้อย่ำงลงตัว

"ไปเมืองจีนไม่เสียเท่ียวจริงๆ"

จูนพึมพ�ำออกมำ รสชำติอันแยบยลท่ีเธอไม่เคยสัมผัสมำก่อน  

ที่ผ่ำนมำมินจุนไม่ค่อยได้ท�ำอำหำรจีนสักเท่ำไหร่นัก แต่อำหำรจำนน้ี

ให้ควำมรู้สึกของควำมเป็นอำหำรจีนมำก 

อะไรกันท่ีเปลี่ยนแปลงไป มินจุนได้รับกำรกระตุ ้นอะไรมำ  

ควำมหลำกหลำยของอำหำรจีนอย่ำงน้ันเหรอ หรือควำมเปล่ียนแปลง 

ด้ำนอื่น ก่อนที่จะด�ำด่ิงกับค�ำถำมไปมำกกว่ำนั้นจูนก็ขยับส้อมอีกครั้ง 

ปกติแล้วเธอมักจะท�ำตัวมั่นคงและสงบนิ่งเวลำอยู่ต่อหน้ำอำหำร แต่

ในเวลำที่อยู่ต่อหน้ำอำหำรอร่อยเธอก็เป็นเพียงคนธรรมดำคนหน่ึง

เท่ำน้ัน อยำกกินอำหำรเหมือนคนทั่วไป ไม่สิ ด้วยควำมท่ีเธอเป็นเชฟ

ควำมอยำกอำหำรอำจจะมีมำกกว่ำคนธรรมดำด้วยซ�้ำ เพรำะ 

มีประสบกำรณ์ท�ำอำหำรมำนำนท�ำให้เธอเข้ำใจควำมสนุกของรสชำติ
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ได้เป็นอย่ำงดี

ครำวนีจ้นูตักเก๊ียวทีอั่ดแน่นไปด้วยกุ้งสบัและผกัหลำกชนิดเข้ำปำก 

ระหว่ำงน้ันมนิจนุก็พูดข้ึนว่ำ

"เก๊ียวน่ึงหลังจำกท่ีท�ำให้น�้ำเกรว่ีไก่ซึมเข้ำไป และพอน่ึงเสร็จ 

ก็รำดน�้ำเกรว่ีอีกรอบ เมื่อสัมผัสได้ถึงควำมเข้ำกันของรสชำติน�้ำเกรว่ี

กับรสชำติของเน้ือกุ้งก็จะย่ิงรู้สึกสนุกครับ"

"รสชำติของน�้ำเกรว่ีไก่กับเน้ือกุ้งงั้นเหรอ"

ไม่ใช่ว่ำมันไม่เข้ำกัน เพรำะน�้ำเกรว่ีไก่มีรสชำติท่ีชุ ่มฉ�่ำและ

หมดจดอนัเป็นเอกลกัษณ์อยู่แล้ว ดังนัน้จงึเข้ำกับวัตถุดิบอืน่ได้ง่ำย แต่

มินจุนคงไม่ได้เอำน�้ำเกรว่ีไก่มำใช้ด้วยเหตุผลง่ำยๆ แบบนี้แน่นอน 

เพรำะเขำไม่ใช่คนคิดอะไรต้ืนๆ แบบนั้น

จูนเก็บควำมสงสัยและกำรคำดเดำเอำไว้แล้วเร่ิมเคี้ยวเก๊ียวท่ีอยู่

ในปำก เสีย้ววินำทน้ัีนเองเธอแทบจะกลัน้ค�ำอทุำนไม่ได้ รสชำตแิบบนี้

สมกับเป็นฝีมือของมินจุน แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนไม่น่ำจะเป็น 

ฝีมือของเขำได้ พอแป้งเก๊ียวขำดจำกกันก็รู้สึกได้ถึงน�้ำฉ�่ำๆ ในเนื้อกุ้ง 

กระตุ้นทั้งจมูกและในปำกอย่ำงรุนแรงรำวกับกินวำซำบิ

ปกตแิล้วมนิจนุมกัแสดงรสชำตท่ีิสงบและสง่ำงำม แต่อำหำรจำนนี้

กลับแข็งกร้ำว ดังน้ันดวงตำของจูนจึงเป็นประกำยย่ิงกว่ำที่ผ่ำนมำ 

ภำยในหัวเต็มไปด้วยควำมคิดท่ีผุดขึ้นมำมำกกว่ำครั้งไหนๆ

วิธีกำรท่ีจูนเพลิดเพลินกับอำหำรไม่ใช่กำรกินในฐำนะนักชิม แต่ 

เธอมองและมีควำมรู้สึกต่ออำหำรในมุมมองของกำรเป็นเชฟ นักธุรกิจ  

และลูกค้ำธรรมดำคนหน่ึง ในตอนนั้นเธอก็รู ้สึกได้ อำหำรจำนนี ้

ไม่ได้เลิศหรูอลังกำร แต่มันเป็นอำหำรท่ีย่ิงใหญ่มำกส�ำหรับมินจุน  

มันไม่ได้เปลี่ยนโลก แต่เป็นอำหำรที่เปลี่ยนมินจุน 
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"ต้องไปดุเดซี่หน่อยแล้ว"

หรอืเดซีจ่ะแย่งมนิจนุไปจรงิๆ กันนะ อำหำรของมนิจนุสมัผสัได้ถึง

กลิน่อำยของเดซีจ่นจนูถึงกับต้องพึมพ�ำออกมำด้วยควำมดใีจปนสะเทือนใจ 

เธอเงยหน้ำขึ้นมองมินจุน ต้ังแต่เมื่อครู่นี้แล้วที่เขำแสดงสีหน้ำตื้นตัน 

และภำคภูมใิจกับอำหำรของตัวเอง

"ฉันเข้ำใจแล้วว่ำท�ำไมอำจำรย์เรเชลถึงได้ส่งคุณไปที่โน่นที่นี่  

คงอยำกให้คุณได้ไปเห็นอำหำรของคนอื่นเพ่ือพัฒนำฝีมือแทนที่จะ 

ขลุกอยู่แต่ในครัวทั้งวัน อำจำรย์จะมัดคุณเอำไว้กับตัวตลอดไม่ได้"

ถ้ำควำมสำมำรถของมนิจนุไม่ได้โดดเด่นถึงขนำดน้ี เรเชลก็อำจจะ

เก็บเขำเอำไว้ข้ำงกำย เพรำะกำรเรยีนรูจ้ำกเรเชลน่ำจะเรว็กว่ำกำรเรยีนรู้

ด้วยตวัเองจงึไม่จ�ำเป็นต้องส่งไปอยู่กับคนอืน่

แต่มินจุนมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์อำหำรของคนอื่น 

ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบซึ่งแม้แต่จูนเองก็ท�ำไม่ได้ แม้บำงครั้งมินจุน 

จะพ่ึงพำระบบ แต่ส่วนใหญ่เขำก็วิเครำะห์เรื่องยำกๆ ได้ด้วยตัวเอง

"ฉันอยำกฟังเหตุผลว่ำท�ำไมถึงเลือกใช้น�้ำเกรว่ีไก่"

"จะใช้น�้ำเกรว่ีอย่ำงอ่ืนก็ได้ แต่ถ้ำจะคงกล่ินและรสชำติของ 

พรกิอติำลเีอำไว้ผมก็คิดว่ำกำรใช้น�ำ้เกรวีท่ีท่�ำจำกน�ำ้สตอ็กไก่น่ำจะดท่ีีสุด"

"ยังไม่จบแค่นั้นใช่มั้ย"

"รสชำตขิองกุ้งและน�ำ้เกรว่ีไก่เข้ำกันได้ด ี ไม่ใช่เพรำะว่ำน�ำ้เกรว่ีไก่

เข้ำกับวัตถุดิบได้แทบทุกอย่ำง แต่เพรำะรสชำติของกุ้งกับรสชำติของ

ไก่นัน้มจีดุท่ีผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว ซึง่กำรผสมผสำนของวัตถุดิบแบบน้ี

คอืสิง่ท่ีผมประทบัใจทีส่ดุเวลำได้เห็นอำหำรของเชฟเดซีห่รือเชฟคนอ่ืนๆ 

ครับ"

คิว้ของจนูเลกิขึน้ทนัที สิง่ทีม่นิจนุพูดนัน้ถ้ำไม่ใช่ระดบัหวัหน้ำเชฟ 
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ก็ยำกท่ีจะเข้ำใจและสังเกตได้ กำรรู ้สึกถึงจุดผสมผสำนระหว่ำง 

อำหำรจำนหน่ึงกับอกีจำนหน่ึงน้ันเป็นไปได้ แต่กำรเข้ำใจควำมสมัพันธ์

ระหว่ำงรสชำติกับรสชำตินั้นจะต้องมีประสบกำรณ์บริหำรร้ำนและ 

ได้คิดสูตรอำหำรตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตัวเอง

แต่นีม่นิจนุกลบัสมัผสัได้เพียงแค่เดนิทำงไปชมิตำมสำขำต่ำงๆ...

จูนจึงรู้สึกท่ึงเป็นอย่ำงมำก

"คุณมันไม่ใช่คน"

"น่ีคือค�ำชมใช่มั้ยครับ"

"ไม่รูส้ ิฉนัพูดไปเพรำะหงดุหงดิมำกกว่ำ แต่ทีสุ่ดแล้วมนัก็คอืค�ำชม

นั่นแหละ"

จนูถอนหำยใจอย่ำงเหนือ่ยล้ำ ทุกครัง้ท่ีมองมนิจนุเธอจะนึกถึงเดฟ  

ในบรรดำคนที่ได้พบเจอมำจนถึงตอนนี้คนท่ีพอจะมีควำมสำมำรถ 

เทยีบเคยีงกับเดฟได้ก็น่ำจะเป็นมนิจนุ

จูนนึกถึงเรื่องที่เชฟจำกสำขำต่ำงๆ โทรมำหำเธอ หลำยคน 

สงสยัว่ำท�ำไมจนูถึงเอำเด็กแบบมนิจนุมำเป็นซเูชฟของตวัเอง ส่วนใหญ่

พูดในท�ำนองท่ีว่ำ 'เธอทนได้อย่ำงไร' ซึ่งจูนก็ตอบกลับไปว่ำ 'ทนได้สิ'

วันหนึ่งมินจุนก็จะแซงหน้ำจูนไป แต่เธอมั่นใจว่ำตอนน้ีมินจุน 

ยังท�ำแบบน้ันไม่ได้ แม้ตอนน้ีเขำจะมีครบทุกอย่ำง แต่ก็ยังขำดเวลำ  

ดังนั้นจูนจึงสำมำรถรับมือกับเขำได้ เพรำะเธอยังคงเป็นผู้บังคับบัญชำ 

ของเขำ และมันไม่ใช่แค่เรื่องของกำรท�ำอำหำรเพียงอย่ำงเดียว 

"ถ้ำเทียบกับโชเร็กจำโน่แล้วคุณคิดว่ำจำนนี้เป็นยังไง"

"ยังเทียบไม่ได้ครับ"

"ท�ำไมล่ะ"

"เพรำะจนถึงตอนน้ีก็ยังไม่มีใครท�ำคอนเซ็ปต์อำหำรอย่ำง 
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โชเร็กจำโน่ได้"

มีเชฟมำกมำยพยำยำมท�ำอำหำรให้มีสองหรือสำมรสชำติด้วย

วัตถุดบิเพียงอย่ำงเดียว แต่กำรแสดงห้ำรสชำตภิำยในอำหำรจำนเดยีว 

ให้ออกมำสมบูรณ์น้ัน...เป็นเรื่องที่ยำกจะเป็นไปได้ถ้ำควำมสำมำรถ

และโอกำสไม่พอเหมำะพอเจำะกันจริงๆ

มนัก็เหมอืนกบักำรท่ีมนิจนุเองไม่สำมำรถท�ำอำหำรแบบโชเร็กจำโน่

ออกมำได้อีกครั้ง หลำยคนบอกว่ำโชเร็กจำโน่เป็นสูตรอำหำรที่ดีท่ีสุด

ในชีวิตของมินจุนแล้ว 

"คิดว่ำท�ำไมโชเร็กจำโน่ถึงเป็นกระแส"

"น่ำจะเป็นเพรำะสูตรของมันนะครับ"

"ไม่ใช่ แต่เป็นเพรำะโคลอ้ี ชองเอำไปให้เพ่ือนๆ ดำรำกินจนดัง 

เป็นพลุแตกต่ำงหำก"

"อ้อ ก็คงจะอย่ำงน้ันมั้งครับ"

"มีหลำยเรื่องที่คุณจะต้องตอบแทนโคลอี้นะ เพรำะโชเร็กจำโน่

เป็นตัวสร้ำงคุณค่ำให้คุณ มันย่ิงใหญ่และมีค่ำมำกกว่ำสิ่งอื่นๆ ที่คุณ

สั่งสมมำ แม้แต่คุณและโคลอ้ีเองก็คงไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้น"

ค�ำพูดของจูนท�ำให้มินจุนหวนคิดถึงโชเร็กจำโน่ ถ้ำจะพูดว่ำ 

มันเป็นของหวำนที่คนทั้งอเมริกำรู้จักก็ไม่เกินไปนัก

"คณุบอกฉนัว่ำคณุไม่เสยีใจท่ีมำท�ำงำนกับฉนัแทนท่ีจะท�ำงำนกับเดฟ 

เพรำะถึงแม้จะไม่ได้เรยีนรูส้ญัชำตญำณในกำรท�ำอำหำรในแบบของเดฟ 

แต่ก็ได้เรยีนรูว้ธีิกำรคดิค�ำนวณในแบบของฉนั"

"ใช่ครับ"

"คุณรูม้ัย้ว่ำฉนัให้คุณได้มำกกว่ำวิธีกำรค�ำนวณหรอืวิธีกำรปกครอง

ผูใ้ต้บงัคบับญัชำ"
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จูนวำงส้อมลงแล้วใช้น้ิวเคำะโต๊ะ มินจุนเหลือบมองน้ิวมือน้ัน

พลำงพูดว่ำ

"ยังมีอะไรอีกเหรอครับ"

"ฉันคิดจะท�ำให้คุณเป็นสตำร์"

"สตำร์?"

"เวลำเดินตำมท้องถนนจะมีคนมำกมำยท่ีรู้จักคุณ ตอนนี้อำจจะ 

มหีลำยคนจ�ำคุณได้แล้วเดินเข้ำมำทักทำย และมอีกีหลำยคนทีจ่�ำคณุได้ 

แต่ไม่เข้ำมำทักทำย คุณคิดจะหยุดอยู่แค่นี้เหรอ"

มนิจนุเกำหวัพลำงท�ำสหีน้ำรำวกับยังไม่เข้ำใจดีนัก จนูจงึพูดต่อ

"คนที่มีทีวีอยู่ที่บ้ำนทุกคนจะต้องรู้จักคุณ"

"ท้ังๆ ท่ีผมเป็นเชฟ ไม่ใช่ดำรำเนี่ยนะครับ"

"มีเชฟที่เป็นแบบนั้นนะ คุณเองก็รู้จักดี"

"อำจำรย์เรเชลเหรอครับ"

"ใครๆ ก็ตำมหำต�ำรำท�ำอำหำรของอำจำรย์เรเชลกันท้ังนั้น  

พอถึงเวลำของรำยกำรท่ีมีอำจำรย์ไปออกทุกคนในครอบครัวก็จะ 

มำรวมตัวกันเพ่ือดูรำยกำรน้ัน ถ้ำลองไปมำร์ตหรือซูเปอร์มำร์เก็ต 

ในวันถัดไปวัตถุดิบทีอ่ำจำรย์ใช้ท�ำอำหำรรำยกำรเมือ่วำนก็จะหมดเกลีย้ง 

ถึงแม้ว่ำตอนน้ีกำรเข้ำถึงสูตรอำหำรจะง่ำยข้ึนและมีสตำร์เชฟท่ีไป

ตระเวนออกรำยกำรต่ำงๆ มำกมำยจึงยำกที่จะปลุกกระแสแบบน้ัน 

แต่..."

จูนจ้องมินจุนเขม็ง

"กำรเดินบนเส้นทำงที่ล�ำบำกมันก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกเรำ

ไม่ใช่เหรอ"

มินจุนเงียบไปพักหน่ึง เชฟควรให้ควำมใส่ใจกับกำรท�ำอำหำร
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เท่ำนั้น ชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ แต่เขำก็ไม่ได้พูดประโยคเหล่ำนั้น 

ออกไป เพรำะเขำไม่ได้มีควำมคิดแบบนั้นมำตั้งแต่ต้น ชื่อเสียงกับเชฟ 

ไม่สำมำรถแยกจำกกันได้ในเมื่อลูกค้ำประจ�ำคือสิ่งท่ีสะท้อนชื่อเสียง

ของเชฟ

ถ้ำเขำสำมำรถท�ำให้คนอเมริกันทั้งหมดกลำยเป็นลูกค้ำประจ�ำ

และแฟนคลับของเขำล่ะก็...

"ถ้ำท�ำแบบน้ันแล้วสิ่งที่เชฟจูนจะได้รับคืออะไรเหรอครับ"

"อย่ำงท่ีเรำเคยคุยกัน วิธีท่ีเร็วท่ีสุดในกำรได้มำซึ่งส่ิงท่ีอยำกได้ 

ก็คือกำรผลักดันคนรอบตัวท่ีมีเปอร์เซ็นต์สูงสุด"

จูนตบบ่ำของมินจุนเบำๆ 

"ตอนท่ีฉนัได้โรสไอส์แลนด์มำครอบครองก็ขอให้คณุได้อเมรกิำทัง้หมด

ไปครอบครองเหมอืนกัน"

"อเมริกำ?"

"ใช่"

จูนย้ิมกว้ำง

"เพรำะคุณเป็นคนของฉัน"

มินจุนได้แต่จ้องหน้ำของจูนเพรำะไม่รู ้จะหำค�ำอะไรมำตอบ  

เขำเคยมีควำมคิดแบบน้ัน เขำเคยอยำกเป็นเชฟท่ีสุดยอดของโลก  

ไม่ใช่แค่เพียงในอเมริกำ แต่ควำมตั้งใจแบบน้ันดูไม่มีสำระและ 

ไม่มีทำงเป็นจริงได้เลย มันย่ิงกว่ำกำรใฝ่ฝันอยำกเป็นประธำนำธิบด ี

เสียอีก เพรำะเขำเองก็ไม่รู้ว่ำกำรเป็นเชฟท่ีสุดยอดของโลกมันต้องเป็น

อย่ำงไร

อนัทีจ่รงิก็ไม่มใีครรู ้ แต่ละคนให้ค�ำนยิำมถึงเชฟท่ีสุดยอดของโลก

แตกต่ำงกันออกไป กำรเป็นเชฟที่สุดยอดของอเมริกำก็เหมือนกัน  
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บำงทีจูนเองก็น่ำจะรู ้ควำมจริงข้อนั้น แต่เธอก็ยังพูดว่ำจะให้เขำ 

ครอบครองอเมริกำทั้งที่เธอเองก็อำจจะไม่รู้ว่ำเชฟที่ครอบครองอเมริกำ

และเป็นสุดยอดแห่งอเมริกำคือเชฟแบบไหน

"ตัดเรื่องที่ผมเป็นคนของเชฟจูนออกไปก่อน ว่ำแต่เชฟจูนจะให้

อเมริกำกับผมยังไงเหรอครับ"

"ขอแค่คุณเป็นเชฟที่ยอดเย่ียมท่ีสุดในอเมริกำก็พอแล้ว"

"ผมถำมเพรำะผมไม่ทรำบว่ำกำรเป็นเชฟทีย่อดเย่ียมมนัเป็นยังไง"

"รู้จักประธำนำธิบดีอับรำฮัม ลินคอล์นมั้ย เขำได้รับกำรนับถือ 

มำกท่ีสุดในอเมริกำ"

"ครับ เคยได้ยิน"

"คิดว่ำท�ำไมถึงเป็นแบบน้ันล่ะ"

"เพรำะคนส่วนใหญ่คิดกันแบบนั้นมั้งครับ"

"น่ันแหละ"

จูนย้ิมซึ่งเป็นรอยย้ิมท่ีสดชื่นรำวกับเด็กสำวและสดใสรำวกับ

ดอกไม้ป่ำ แววตำเปล่งประกำยวิบวับไปด้วยควำมสุข

"ฉันจะท�ำให้พวกเขำเชื่อว่ำคุณสุดยอดท่ีสุด"

"มันง่ำยขนำดนั้นเลยเหรอครับ"

"ถ้ำเป็นฉนัมนัคงไม่ง่ำยขนำดนัน้หรอก แต่ถ้ำเป็นคณุมนัก็แตกต่ำง

ออกไป"

"ยังไงเหรอครับ"

"คุณก็น่ำจะรู้เหตุผลอยู่แล้ว"

จนูมองมนิจนุอย่ำงเอน็ดู กำรทีถ่ำมออกมำท้ังทีต่วัเองก็รูค้�ำตอบดี

อยูแ่ล้วนัน้มนัดเูหมอืนเดก็น้อย ทัง้ใบหน้ำและหขูองมนิจนุค่อยๆ แดงข้ึน

เรือ่ยๆ เขำก�ำลงัเขินอำยเพรำะถูกอ่ำนใจออก ถูกของจนู เขำรู้ค�ำตอบด ี

Page ���������������� 8.indd   22 8/6/2563 BE   17:36



Yangchigi-jari 23

อยู่แล้ว สิ่งที่จูนไม่มีแต่เขำเท่ำนั้นที่มี

"ประสำทรับรสที่แม่นย�ำของผมเหรอครับ"

"ถ้ำจะพูดให้ละเอยีดก็คอืทัง้ประสำทรับรส โชเร็กจำโน่ ภำพลกัษณ์ 

ที่สั่งสมมำในรำยกำรแกรนด์เชฟหรือโรสไอส์แลนด์ และกำรชนะเลิศ 

ในกำรแข่งขนัท�ำอำหำรระดบันำนำชำตขิองปำรสี สิง่ต่ำงๆ ทีห่ล่อหลอม

โชมนิจนุให้เป็นโชมนิจนุ"

มินจุนฟังค�ำพูดของจูนอย่ำงต้ังใจ ตอนนี้เขำพอจะเข้ำใจแล้วว่ำ

เธอหมำยควำมว่ำอย่ำงไร เขำเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ โดยสัญชำตญำณจำก

กำรอยู่ข้ำงๆ จูนว่ำกำรประสบควำมส�ำเร็จคืออะไร ควำมส�ำเร็จ 

จะเดินทำงมำหำใคร และจะคว้ำมันได้ในสถำนกำรณ์แบบไหน

"ที่ฉันบอกว่ำจะให้อเมริกำกับคุณไม่ใช่ว่ำฉันจะคว้ำมันมำแล้ว

เอำไปให้คุณ เพรำะคนท่ีจะคว้ำอเมริกำมำอยู่ในก�ำมือได้จริงๆ ก็ม ี

เพียงแค่คุณเท่ำนั้น คิดแล้วก็ตลกดีนะ คุณไม่ใช่คนอเมริกัน แต่กลับ 

ได้รับควำมสนใจและควำมคำดหวังอย่ำงล้นหลำมจำกอเมริกำ"

"ท่ีเกำหลีมีค�ำพูดว่ำหินท่ีกลิ้งจะช่วยดึงหินที่ติดอยู่ให้ออกมำ"

"ก็น่ำจะเป็นแบบนั้นนะ คุณเป็นคนท่ีขยับร่ำงกำยโดยไม่อยู่กับท่ี  

คนทีอ่ยูเ่ฉยๆ ไม่ท�ำอะไรเลยจะชนะได้ยังไงล่ะ ฉนัก็เลยคดิท่ีจะช่วยคณุ 

ไล่ล่ำและบดขย้ีก้อนหินทั้งหมดของประเทศนี้"

"ช่วยอธิบำยให้ชัดเจนหน่อยได้มั้ยครับ"

"สิ่งต่ำงๆ ที่ฉันพูดไปเมื่อก้ี ประสำทรับรสที่แม่นย�ำ โชเร็กจำโน่ 

กำรเป็นเชฟของโรสไอส์แลนด์ กำรชนะกำรแข่งขนัท�ำอำหำรนำนำชำติ 

ที่ปำรีส คุณคิดว่ำอะไรที่ท�ำให้คุณโด่งดังมำกท่ีสุด"

"อืม น่ำจะเป็นประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำหรือเปล่ำครับ เวลำท่ี 

คนส่วนใหญ่นึกถึงผมก็น่ำจะนึกถึงเรื่องน้ี"
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ซึง่เรือ่งนัน้เป็นทัง้ข้อดแีละข้อเสยี เพรำะในขณะทีผู่ค้นต่ำงคำดหวัง

กับพรสวรรค์นี้ของเขำ แต่ตัวเขำเองต้องคอยระแวดระวังเพ่ือไม่ให้ 

ถูกจับได้ว่ำประสำทรับรสที่แม่นย�ำของเขำนั้นแท้จริงแล้วมันคือระบบ

พอเห็นมนิจนุท�ำหน้ำแบบนัน้จนูก็ย้ิมรำวกบัรูว่้ำเขำก�ำลงัคดิอะไร

อยู่ รำวกับควำมกังวลและควำมทกุข์ทรมำนของเขำก�ำลงัปรำกฏอยู่ใน

แววตำ ดังนั้นเธอจึงพูดด้วยน�้ำเสียงและท่ำทีท่ีมั่นใจว่ำจะท�ำให้ผู้คน 

คำดหวังในตวัเขำได้อย่ำงไร

"ประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำของคุณคือเชื้อไฟที่จะก ่อก�ำเนิด 

เรื่องทั้งหมด แต่ถ้ำไม่ท�ำให้เห็นผลลัพธ์ของมันคุณก็จะเปล่งประกำย

ได้ยำก แม้จะมีเชื้อไฟมำกแค่ไหน เมื่อไม่มีฟืนไฟก็ไม่มีทำงติด กำรที่

ฉันพูดว่ำจะท�ำให้คุณกลืนกินอเมริกำท้ังประเทศไม่ใช่เพียงเพรำะ

ประสำทรับรสเพียงอย่ำงเดียวหรอกนะ แต่เพรำะจินตนำกำรในเร่ือง 

กำรรบัรสของคณุมนัไม่จบลงอยู่แค่จนิตนำกำรน่ะส ิคณุสร้ำงโชเรก็จำโน่

ขึน้มำซึง่ท�ำให้คนอเมรกัินทัง้หมดรูจ้กัชือ่ของคณุและรู้จกัอำหำรของคณุ 

ย่ิงกำรท่ีคุณชนะเลิศในกำรแข่งขันท�ำอำหำรนำนำชำติที่ปำรีสก็เป็น 

เครือ่งพิสจูน์แล้วว่ำไม่ใช่เรือ่งบงัเอญิ สิง่เหล่ำน้ันคอืฟืนชัน้ด ีมนัท�ำให้คณุ 

ไม่ถูกเมินเฉย แค่คุณมีประสำทรับรสที่แม่นย�ำเพียงอย่ำงเดียวผู้คน 

ก็ไม่ได้เคำรพทัศนคติของคุณสักเท่ำไหร่ไม่ใช่เหรอ"

มินจุนค่อยๆ ย้อนนึกถึงเรื่องในอดีต ค�ำพูดของจูนถูกต้อง  

หลังจำกเรื่องประสำทรับรสที่แม่นย�ำแพร่ออกไป เชฟหลำยคนรอคอย

ค�ำวิจำรณ์จำกเขำ แต่หลำยคนยังคงสงสัยและไม่วำงใจในตัวเขำ 

เพรำะเชื่อว่ำกำรมีประสำทรับรสท่ีแม่นย�ำก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะเป็น

เชฟท่ีดี ซึ่งมินจุนเองก็ไม่ปฏิเสธควำมคิดนั้น ตอนน้ันฝีมือท�ำอำหำร 

ของเขำยังไม่สูงนัก แต่แน่นอนว่ำถ้ำฝีมือสูงบวกกับมีประสำทรับรส 
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ที่แม่นย�ำเรื่องก็จะเปลี่ยนไป

ตอนน้ีแทบจะไม่มีใครคิดว่ำมินจุนเป็นเด็กอ่อนต่อโลกท่ีอำศัย

ประสำทรับรสเพียงอย่ำงเดียว ทัศนคติของผู ้คนเปล่ียนแปลงไป 

พอได้เห็นโชเร็กจำโน่ และเกิดกำรเอนเอียงอีกครั้งในตอนท่ีเขำ 

ไปแข่งขันท�ำอำหำรระดบันำนำชำตท่ีิปำรีส ในตอนน้ันไม่ว่ำเชฟคนไหน 

ก็ไม่อำจพูดได้อกีต่อไปว่ำเขำเป็นเดก็อ่อนต่อโลกทีอ่ำศยัประสำทรบัรส

เพียงอย่ำงเดียว

ส่ิงต่ำงๆ ทีเ่ขำสร้ำงมำนัน้ไม่ได้มำจำกประสำทรับรสทีแ่ม่นย�ำ แต่

เขำสร้ำงมำจำกพลังควำมสำมำรถของตัวเอง คนอเมริกันต่ำงก็รู้สึก

ขอบคุณชำยหนุ่มคนนี้ท่ีสร้ำงชื่อเสียงให้อเมริกำ 

จูนถำมขึ้นว่ำ

"ทีนี้รู้หรือยังว่ำจะต้องท�ำอะไร"

แล้วมินจุนก็ตอบว่ำ

"ก็น่ำจะต้อง...ใส่ฟืนลงไปอีกครับ"

"ฉันท�ำแทนคุณไม่ได้ เพรำะมันเป็นหน้ำที่ของคนตัดฟืนที่จะต้อง 

ท�ำฟืนขึน้มำเอง คณุจะต้องรูเ้องว่ำจะท�ำยงัไงให้เปลวไฟออกมำสวยงำม

และพวยพุ่งได้นำนท่ีสดุ คณุรูด้กีว่ำใคร เอำเป็นว่ำลองดแูล้วกัน"

จูนชี้ไปท่ีจำนพลำงย้ิมอย่ำงมีเลศนัย

"ว่ำแต่ฉันจะเผำฟืนนี้ยังไงดีล่ะ"

จูนเป็นคนอันตรำย

เธอไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับโลกมดื ไม่เคยท�ำผิดกฎหมำย และไม่เคยท�ำให้

ชวีติของใครพังพินำศ แต่คนส่วนใหญ่คดิแบบน้ันเมือ่ได้พบกับเธอ ต่อให้ 

ตรงหน้ำมีช้ำงหรือแรดหรือแม้กระทั่งยีรำฟ แม้จูนจะไม่คิดจับพวกมัน 
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มำกินเป็นอำหำร แต่เธอก็ท�ำให้พวกมนัหดหัวลงด้วยควำมกลัวได้ไม่ยำก

จนูก็เหมอืนสตัว์นักล่ำ เป็นเหมอืนมรสมุท่ีโหมกระหน�ำ่ เป็นเหมอืนกับ 

สึนำมิที่กลืนกินทุกอย่ำงบนผืนดิน ใครก็ตำมที่ได้เผชิญหน้ำกับอำหำร 

ของเธอก็จะรูส้กึเหมอืนถูกบบีให้ตำยอยู่บนอำหำรจำนน้ัน แม้กระทัง่เรเชล

ที่สั่งสอนเธอมำก็ยังตกตะลึงเป็นบำงครั้ง

"เวลำมองจนูบำงทีฉนัก็คดิว่ำตวัเองเป็นคนใจแคบเกินไปหรอืเปล่ำ 

สำยตำของฉนัท่ีเคยคิดว่ำมนักว้ำง แต่ควำมจรงิมนัอำจจะแคบก็ได้ และ

ควำมพยำยำมท่ีฉนัทุ่มเทลงไปอำจจะไม่ได้เป็นควำมพยำยำมจรงิๆ"

"จูนเป็นคนเก่งมำกครับ"

ไอแซคพูดด้วยน�้ำเสียงสงบนิ่ง ตอนแรกที่จูนเข้ำมำท�ำงำนที่ร้ำน 

เขำไม่ค่อยจะถูกใจจนูมำกนัก ด้วยควำมท่ีอกีฝ่ำยดูเป็นคนร้ำยๆ บรรยำกำศ

ในครัวที่เคยสงบและอบอุ่นจึงกลำยเป็นเหมือนสนำมรบย่อมๆ

แต่พอมำตอนน้ีเขำกลับสนับสนุนและเป็นก�ำลังใจให้จูน มัน 

อำจเป็นเสน่ห์ของจนู ควำมร้ำยกำจท่ีท�ำให้คนอืน่ใจฝ่อในตอนแรก แต่ 

พอเวลำผ่ำนไปควำมร้ำยของเธอกลับกลำยเป็นควำมอ่อนหวำน

"กำรให้มินจุนไปอยู่กับจูนเป็นทำงเลือกที่ถูกแล้วครับ"

"อืม เพรำะฉันหวังกับเด็กคนนั้นเอำไว้มำก"

"แต่มินจุนจะทนได้เหรอครับ จูนอำจจะไม่ยอมปล่อยมินจุน 

ตลอดไปก็ได้ ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นมันก็ยำกที่เขำจะเดินได้ด้วยตัวเอง"

"ฉันเชื่อว่ำเขำจะทนได้ ฉันก็เลยส่งเขำไปอยู่กับจูนยังไงล่ะ"

เรเชลพูดพร้อมกับมองไปทีห่น้ำจอโทรศพัท์มอืถือ นกัชมิจ�ำนวนมำก

ก�ำลังชื่นชมอำหำรจีนจำนใหม่ของมินจุน นี่เป็นจุดแข็งของจูน เพรำะ 

ถ้ำมินจุนยังอยู่ที่ร้ำนของเรเชลเรื่องมันก็คงจะจบลงตรงค�ำพูดท่ีว่ำ  

'ก็แหงล่ะ นีโ่ชมนิจนุนีน่ำ' แต่พอเขำอยู่ท่ีร้ำนของจนูมนักลบัเหมอืนกับ
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มรสุมขนำดมหึมำที่ท�ำให้วงกำรอำหำรของนิวยอร์กสะเทือน

จูนไม่ต้องกำรให้สูตรอำหำรของมินจุนหยุดลงตรงแค่ค�ำว่ำ 

สูตรอำหำรใหม่ แต่เธออำศัยคนจ�ำนวนมำกที่เธอรู้จักช่วยกระจำยข่ำว 

ออกไป

และกำรตระเตรียมก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น จูนให้ข ่ำวว่ำ 

เทรนด์ของวงกำรอำหำรโลกก�ำลังด�ำเนินไปทิศทำงไหน เธอพยำยำม

จุดไฟของอำหำรฟิวชั่นท่ีมอดลงให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง

ปกติแล้วจูนปฏิเสธรำยกำรโชว์มำโดยตลอด แต่ในครั้งนี้เธอ 

ตอบรบัไปออกรำยกำร มนิจนุจงึได้อธิบำยกระบวนกำรพัฒนำสตูรอำหำร

ตั้งแต่ต้นจนจบ กำรเดินทำงไปยังร้ำนสำขำทั้งหมดของโรสไอส์แลนด์

ทั่วโลกช่ำงเป็นเหมือนกำรผจญภัยอันกล้ำหำญ และเก๊ียวของมินจุน 

ก็ใกล้เคียงกับค�ำว่ำศิลปะมำกกว่ำอำหำรเสียอีก

"เด็กคนน้ันน่ำจะรูว่้ำสิง่ท่ีมนิจนุต้องท�ำมนัไม่ใช่แค่กำรเป็นเชฟท่ีดี

เท่ำน้ัน"

ควำมจรงิมนิจนุท�ำหน้ำท่ีซเูชฟได้ไม่ขำดตกบกพร่อง ประสบกำรณ์ 

กำรท�ำงำนของเขำไม่ได้มำกมำยนักจึงมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะ แต่ 

พอคิดถึงอัตรำกำรเติบโตและก้ำวหน้ำของเขำแล้ว ช่ำงเป็นอัตรำที่ 

รวดเร็วมำกจนเติมเต็มจุดบกพร่องได้

ดังน้ันสิ่งท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับเขำในตอนน้ีก็คือควำมสนใจจำกผู้คน 

ทุกคนจะต้องได้เห็นกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ควำมเปล่งประกำย  

ควำมสำมำรถท่ีน่ำเหลือเชื่อ และอำหำรที่สุดยอด 

ทุกสิ่งที่จูนเตรียมเอำไว้ในครั้งน้ีไม่ใช่เรื่องย่ิงใหญ่อะไร เธอ 

เพียงแค่จดัเตรยีมพ้ืนทีท่ี่จะท�ำให้แสงสว่ำงจำกมนิจนุได้ส่องประกำยไปถึง

คนอืน่ๆ ซึง่แสงสว่ำงน้ันก็จะบอกเองว่ำตวัมนังดงำมหรอืมคีณุค่ำแค่ไหน  
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มันจะเป็นตัวอธิบำยให้ผู้คนบนโลกนี้เข้ำใจได้อย่ำงง่ำยดำย

ตอนนี้ทุกคนต้องได้รู้ว่ำมินจุนเป็นคนอย่ำงไร ต้องได้รู้ว่ำแค่กำร

มีประสำทรับรสที่แม่นย�ำอย่ำงเดียวมันไม่เพียงพอต่อกำรถ่ำยทอด

คุณสมบัติท้ังหมดของเขำ และได้รู ้ว ่ำอำหำรของเขำจะกลำยเป็น 

ของขวัญล�้ำค่ำที่ได้พบเจอในชีวิต

พอทกุคนได้รูแ้บบนัน้อำหำรของมนิจนุก็จะวนเวียนอยูใ่นจนิตนำกำร

ของพวกเขำ แล้วรสชำติของเขำก็จะโอบกอดควำมล่องลอยดัง่ควำมฝันนัน้

เอำไว้ เรเชลเชือ่ว่ำทัง้จนูและมนิจนุต่ำงมคีวำมสำมำรถพอทีจ่ะท�ำให้ผูค้น

เคลิ้มฝันทั้งที่ยังลืมตำ

"ควำมฝันท่ีเป่ียมไปด้วยควำมสุข..."

เรเชลพึมพ�ำออกมำ กำรเปลี่ยนแปลงของนิวยอร ์ก ไม ่ สิ  

กำรเปลีย่นแปลงของอเมรกิำก�ำลงัเริม่ขึน้แล้ว นกัชมิท่ีได้ลองชมิอำหำร

ของมินจุนคิดแบบน้ันกันจริงๆ หรือเป็นเพรำะบรรยำกำศท่ีดึงดูดผู้คน

ให้คิดแบบนั้นกันนะ พวกเขำพูดว่ำอำหำรของมินจุนคือทิศทำงของ

วงกำรอำหำรของอเมรกิำ เชฟทัง้หลำยจะไม่มทีำงเพิกเฉยต่อสถำนกำรณ์ 

ที่เหล่ำนักชิมพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนั้นได้

บำงทีมนัอำจไม่ใช่ก้ำวท่ีใหญ่โตอะไร แต่เป็นเพรำะยังไม่เคยมใีคร

ลองก้ำวขึน้มำเป็นผูน้�ำของวงกำรอำหำร และตอนน้ีมนิจนุก�ำลงัก้ำวเท้ำ

ออกไปข้ำงหน้ำ

ทั้งโลกก�ำลังท�ำควำมรู้จักมินจุนอย่ำงลึกซึ้ง

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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