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1
รสชาติแห่งสุขภาพ

"แอนเดอร์สนั เคยได้ยนิ มัย้ ว่าเวลาทีท่ กุ อย่างถูกท�ำนายเอาไว้แล้ว
ยิ่งเราพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากค�ำท�ำนายนั่นเท่าไหร่ มันก็ยิ่ง
ดิ้นไม่หลุดและท�ำให้เราต้องมีชีวิตในแบบที่ถูกก�ำหนดไว้มากเท่านั้น"
"พูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลย"
"เราออกก�ำลังกายก็เพราะอยากให้รา่ งกายแข็งแรงขึน้ แต่มนั อาจ
ท�ำให้สขุ ภาพของเราแย่ลงก็ได้ การออกก�ำลังกายหนักท�ำให้มเี วลานอน
น้อยลง ร่างกายเลยอ่อนเพลียมากขึ้นเพราะไม่มีเวลาให้ร่างกายได้
พักผ่อนฟื้นฟู งานก็ยังต้องท�ำ ร่างกายต้องแย่ลงอยู่แล้ว..."
"พูดอะไรเยอะแยะ เงียบไปเลย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
แค่เท่านั้นจะไปท�ำงานในครัวได้ยังไง อย่าส�ำออยไปหน่อยเลย และ
อย่าบอกนะว่าจะคาร์ดิโอแบบเหยาะแหยะอีก"
น�้ำเสียงต่อว่าของแอนเดอร์สันท�ำให้มินจุนยกบาร์เบลต่อโดย
ไม่ตอบอะไร ขมับมีเส้นเลือดขึ้น ขาก็สั่นพั่บๆ แอนเดอร์สันมองมินจุน
แล้วถอนหายใจ
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"ก็บอบบางแบบนี้ไงล่ะถึงได้มีอาการเวียนหัว ถ้านายเป็นอะไรไป
มันจะท�ำให้คนอื่นเดือดร้อนแค่ไหนรู้มั้ย ฉันไม่ได้เป็นห่วงหรอกนะ
แต่โมโหมากกว่า"
"รู้แล้วน่า นายน่ากลัวขนาดนี้ ฉันไม่กล้าเป็นอะไรหรอก"
"อย่าลืมสิว่าการล้มลงในครัวมันมีความหมายยังไงกับอาจารย์
นายจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากกว่านี้"
มินจุนท�ำหน้าบูดบึง้ ราวกับไม่พอใจแล้วยกบาร์เบลต่อ แอนเดอร์สนั
เห็นดังนั้นจึงพูดให้ก�ำลังใจด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ
"เวลายกน�ำ้ หนักคนเรามักคิดล่วงหน้าว่าท�ำไม่ได้ พอลงมือท�ำจริง
ก็เลยยกน�ำ้ หนักได้นอ้ ยกว่าทีต่ วั เองสามารถยกได้ นายต้องเชือ่ ในตัวเอง
ร่างกายนายไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดจะยกน�้ำหนักแค่นี้ไม่ไหวหรอก"
มินจุนร้องฮึบแล้วกางเข่าออก ถึงแม้จะบ่นไม่หยุดแต่มินจุนก็
ยอมท�ำแต่โดยดี เพราะมินจุนไม่ใช่คนชอบบ่น แค่ไม่ถนัดการออกก�ำลังกาย
แบบเวตเทรนนิง่ เท่านัน้ แต่แอนเดอร์สนั จะปล่อยไว้แบบนัน้ ไม่ได้ ไม่ใช่
เพราะเรเชลบอกว่าช่วงนีม้ นิ จุนดูเหนือ่ ยและขอร้องแอนเดอร์สนั ให้ชว่ ย
ดูแลเท่านั้น แต่เพราะมินจุนเป็นเพื่อนที่มีความส�ำคัญต่อแอนเดอร์สัน
แม้จะรูจ้ กั กันมาแค่ประมาณหนึง่ ปี แต่ในช่วงหนึง่ ปีนพ
ี้ วกเขาพูดคุยกัน
หลายเรื่องมาก ล้มลุกคลุกคลานด้วยกันมาก็หลายครั้ง ช่วยเหลือกัน
มาก็หลายหน มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่น่าอึดอัดใจผสมปนเปกัน
"อย่าป่วยไปล่ะ คนรอบตัวจะเดือดร้อน"
"ไม่ป่วยหรอกน่า อย่าห่วงเลย"
"ไม่ใช่ว่าพอหันมาเห็นอีกทีก็อาการหนักแล้วล่ะ"
"เอาเป็นว่าต่อไปนีฉ้ นั จะหักโหมให้นอ้ ยลงก็แล้วกัน ไม่ตอ้ งห่วงนะ"
"ไอ้ค�ำว่า 'น้อยลง' ของนายน่ะไว้ใจไม่ได้จริงๆ"
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แอนเดอร์ สั น ขมวดคิ้ ว เพราะในค� ำ พู ด นั้ น สุ ด ท้ า ยแล้ ว ก็
หมายความว่ า มิ น จุ น จะหั ก โหมต่ อ ไป แต่ แ อนเดอร์ สั น ก็ พู ด อะไร
มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะมินจุนไม่ได้โกหก คืนวันนั้นมินจุนอาบน�้ำ
แล้วเข้านอนเลยทั้งที่ปกติแล้วเวลานั้นเป็นเวลาที่มินจุนมักนั่งอยู่ที่โต๊ะ
ในครัวเพือ่ คิดสูตรอาหาร นีเ่ ป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีสำ� หรับคาย่า เพราะเธอเอง
ก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกัน
"เป็นไปได้ยังไงเนี่ย อาบน�้ำแล้วมานอนบนเตียงเลยแบบนี้"
"ฉันคิดได้น่ะว่าถ้าใจร้อนเกินไปอาจท�ำให้พลาดสิ่งที่ส�ำคัญจริงๆ
ไปก็ได้ และฉันไม่อยากท�ำให้คนอื่นต้องเป็นห่วงด้วย"
"ก็ดีที่รู้ตัว ทั้งโชเร็กจาโน่ ทั้งคาสซูเลต์มันไม่ส�ำคัญเลย แค่นาย
แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว"
"เธอก็เป็นห่วงฉันเหมือนกันเหรอ"
"จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงล่ะ ก็นายมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการท�ำอาหาร
ทุกวันแบบนั้น ฉันรู้ดีว่าการไม่หยุดพักเลยมันเป็นยังไงและล�ำบาก
แค่ไหน เพราะฉันเองก็เคยท�ำงานจนไม่มีเวลาพักเหมือนกัน"
มินจุนใช้นิ้วกดลงไปที่หางตาของคาย่า คนที่เคยเห็นในทีวี คนที่
อยู่บนที่สูงจนไม่คิดว่าจะเอื้อมถึง คนที่ก�ำลังสยายปีกอย่างสง่างาม
แบบเธอก�ำลังอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้ และยังเป็นแฟนของเขาอีกด้วย
พอคิ ด ถึ ง เรื่ อ งนี้ แ ล้ ว เขาก็ รู ้ สึ ก ว่ า ความเหนื่ อ ยล้ า ทุ ก อย่ า งได้ ถู ก ลบ
ออกไป
"ท�ำไมยิ้มแบบนั้น"
"เปล่า"
"ค�ำว่าเปล่าเนี่ย พวกผู้ชายเขาเอาไว้ใช้ตอนที่ไม่อยากอธิบาย
อะไรไม่ใช่เหรอ"
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"เหรอ ฉันไม่เห็นรู้เลย"
"อย่ามาแกล้งท�ำเป็นไม่รู้หน่อยเลย นับวันจะยิ่งเจ้าเล่ห์ขึ้นนะ"
"แล้วไม่ชอบเหรอ"
"ไม่ชอบ เมื่อก่อนนายเป็นคนซื่อจะตาย"
"ฉันเนี่ยนะซื่อ"
มินจุนหัวเราะราวกับไม่อยากจะเชื่อ คาย่าจึงใช้นิ้วกดมุมปาก
ของมินจุนให้ลงมา
"อย่าหัวเราะ นายเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ"
"ฉันเป็นแบบนั้นตอนไหน"
"ก็เวลาอยู่ต่อหน้าฉันนายมักจะตื่นเต้นนี่"
มินจุนไม่เข้าใจค�ำพูดของคาย่า เขาเคยตื่นเต้นแบบนั้นจริงเหรอ
"ผู ้ ห ญิ ง น่ ะ รู ้ สึ ก ได้ ห มดนั่ น แหละ ต่ อ หน้ า ผู ้ ห ญิ ง ผู ้ ช ายมั ก จะ
พูดเยอะกว่าปกติ ท�ำน�้ำเสียงขรึมๆ ชอบเป็นห่วงอะไรไม่เป็นเรื่อง
มีสัญญาณบ่งบอกตั้งหลายอย่าง แล้วฉันจะไม่รู้ได้ไงว่านายชอบฉัน"
"ฉันเนี่ยนะเป็นแบบนั้น"
"นายถึ ง ได้ ห ลงรั ก ฉั น ก่ อ นไง ถ้ า รู ้ แ ล้ ว ก็ ท� ำ ตั ว ดี ๆ อย่ า เอาแต่
แกล้งฉันแบบนั้น"
พอพู ด จบคาย่ า ก็ ป ิ ด โคมไฟที่ หั ว เตี ย ง เมื่ อ ความมื ด มาเยื อ น
มือของคาย่าก็ขยับมาลูบไล้ใบหน้าของมินจุน คาย่ายิ้มแล้วพูดว่า
"หล่อจริงๆ เลย แฟนฉัน"
"เป็นอะไรของเธอเนี่ย"
"ขอบคุณนะ ถ้าต้องพูดแบบเห็นหน้าฉันคงพูดไม่ออก ดังนั้น
ขอพูดแบบนี้ก็แล้วกัน ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างฉันตลอด ขอบคุณ
ที่นึกถึงฉันตลอด ขอบคุณที่คอยสนับสนุน ช่วยอยู่เคียงข้างฉันแบบนี้
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ไปตลอดนะ ไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์"
เสียงเปิดไฟดังขึ้นแทนเสียงตอบรับของมินจุน คาย่าจึงตกใจ
เพราะอาย
"อะไรเนี่ย เปิดไฟท�ำไม"
"อยากเห็นสีหน้าของเธอในเวลาแบบนี้"
"น่าอายน่า รีบปิดไฟเดี๋ยวนี้นะ"
"ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ"
มินจุนลูบผมของคาย่าเบาๆ แล้วพูดต่อด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ
"ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอต่อไป อย่าห่วงไปเลยนะ ฉันไม่ไปไหน
หรอก"
"...ฉันจะเชื่อนาย"
คาย่าจูบหน้าผากของมินจุนแล้วดับไฟอีกครั้ง มินจุนจึงจ้องมอง
ความมืดอย่างเหม่อลอยพลางคิดว่า
ก็เพราะแบบนี้ไงถึงปล่อยให้ตัวเองเป็นหวัดไม่ได้
แม้จะรู้สึกหนักใจ แต่ก็เป็นความหนักใจที่ท�ำให้รู้สึกดี
"วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสินะครับ"
"ใช่ ขอบคุณมากนะมินจุน"
"ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ดี ม ากจริ ง ๆ หวั ง ว่ า จะมี ซี น ดี ๆ ไป
ออกอากาศนะครับ"
"มีซีนดีๆ เยอะมากเลย"
ตากล้ อ งยิ้ ม อย่ า งอารมณ์ ดี มั น เป็ น รอยยิ้ ม ที่ ป ะปนไปด้ ว ย
ความโล่งใจและความเสียดาย การถ่ายท�ำที่ท�ำให้ทีมงานยิ้มได้แบบนี้
มักจะได้ผลตอบรับที่ดีเสมอ ตากล้องพูดด้วยน�ำ้ เสียงตื่นเต้นเมื่อนึกถึง
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สิ่งที่ก�ำลังจะได้ออกอากาศเร็วๆ นี้
"ถ้ารายการออกอากาศ คนดูจะมองคุณในแง่ดีมากๆ"
"นั่นเป็นเพราะทีมงานตัดต่อออกมาดีต่างหาก"
"ไม่ใช่หรอก มันออกมาดีโดยที่แทบจะไม่ต้องตัดต่ออะไรเลย
คุณน่ะดูดีทุกซีน บทสัมภาษณ์คนรอบตัวก็เหมือนกัน"
ไม่มีใครพูดถึงมินจุนในแง่ลบเลยสักคน แม้แต่เจเน็ตที่เป็นคน
แข็งกระด้างยังพูดว่ามินจุนเป็นคนที่ขยันและนิสัยดี ระหว่างนั้นเสียง
นุ่มนวลก็ดังแทรกขึ้นมา
"แล้วไม่สัมภาษณ์ฉันเหรอคะ"
"เอ่อ ขอโทษนะครับ คุณชื่ออะไรนะครับ"
"เดโบร่าห์ค่ะ ครั้งหน้าห้ามลืมนะคะ"
มินจุนหันไปมองเดโบร่าห์โดยไม่พูดอะไร
"จ้องท�ำไม"
"เมื่อไหร่ร้านคุณจะเสร็จครับเนี่ย"
"พูดเหมือนอยากให้ฉันรีบกลับไปเร็วๆ เลยนะ"
"เปล่าซะหน่อย"
"ฉันจะอยู่จนคุณร�ำคาญเลยล่ะ"
แม้จะฟังดูเหมือนพูดเล่น แต่เบื้องหลังค�ำพูดนั้นมีความหนักใจ
และอึดอัดใจซ่อนอยู่ หลายครั้งที่เธอมายืนหน้าเคาน์เตอร์เพื่อพยายาม
จะท�ำอาหารออกมา แต่ส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการถอนหายใจเพราะ
ตรงหน้านั้นยังคงว่างเปล่า และวันไหนที่เธอท�ำอาหารเมนูใหม่ส�ำเร็จ
ก็มักจะเห็นเธอเดินหน้าเศร้าออกมาจากออฟฟิศของเรเชลราวกับได้ฟัง
ค�ำวิจารณ์แง่ลบ บางครั้งก็เห็นเธอนั่งสะอื้นพลางกินอาหารที่เหลือ
จากที่เอาให้เรเชลชิมอยู่เพียงล�ำพัง
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"ถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะครับ พอเสร็จช่วงดินเนอร์แล้ว
ผมยินดีจะช่วย"
"ช่างเถอะ ถ้าท�ำแบบนั้นแฟนคุณอาจจะมาฆ่าฉันก็ได้"
"เรื่องนี้ผมเองก็ไม่กล้ารับประกันครับ"
"ที่จริงฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าที่ผ่านมาคุณดูหักโหมเกินไป แต่
พอได้เห็นว่าพักหลังคุณเริ่มพักผ่อนบ้างฉันก็โล่งใจ รักษาสุขภาพให้ดี
ล่ะ ถ้าเป็นอะไรไปจะไม่ใช่แค่ตัวคุณเอง แต่มันจะท�ำให้คนอื่นล�ำบาก
ไปด้วย"
"ผมจะดูแลตัวเองให้ดีครับ"
"เชฟมินจุน ใกล้ถึงเวลาต้องเตรียมมื้อเย็นแล้วค่ะ"
"อ้อ โอเคๆ เอาไว้เจอกันนะครับ"
"อืม"
มิ น จุ น เดิ น เข้ า ไปในครั ว เพราะเสี ย งเรี ย กของมายา เดโบร่ า ห์
มองตามเขาแล้วยิ้มออกมา ตอนแรกเธอรู้สึกว่าการมีตัวตนของเขา
เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด แต่ตอนนี้เธอรู้สึกขอบคุณและเอ็นดู เพราะเขาช่วย
สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ เรเชลผู ้ สู ญ เสี ย ความตั้ ง ใจในการท� ำ ร้ า น
อาหารจนสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่า แต่
ตั ว ตนของเขามี อิ ท ธิ พ ลกั บ เรเชลมากกว่ า ที่ คิ ด ดู อ ย่ า งโชเร็ ก จาโน่
หรือคาสซูเลต์สิ เดโบร่าห์ยังคงจ�ำค�ำพูดที่เรเชลเคยพูดได้อย่างชัดเจน
'เด็กคนนั้นดีกว่าฉันซะอีก'
'แหม ถึงเขาจะเก่ง แต่เขาจะดีกว่าอาจารย์ได้ยังไงกันคะ'
'ฉันท�ำอาหารที่ยืมมาจากแดเนียล ถึงแม้ฉันจะท�ำอาหารของฉัน
เอง แต่ฉันก็ยังสงสัยว่ามันเป็นอาหารของฉันจริงหรือเปล่า แต่มินจุน
ไม่ใช่ เด็กคนนั้นไม่เคยเห็นอาหารของแดเนียล แต่สามารถท�ำอาหาร
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ที่ ค ล้ า ยกั บ ของแดเนี ย ลออกมาได้ สองคนนั้ น มี จิ ต วิ ญ ญาณและ
พรสวรรค์ที่คล้ายกัน'
'ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องพูดว่าเป็นอาหารที่ยืมมาเลยนี่คะ อาจารย์
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชฟแดเนียลต่างหาก จะเรียกว่ายืมมาก็
ไม่ถูกนะคะ'
'ฉันคอยช่วยเวลาเขาท�ำอาหาร ตลอดเวลาเขาคือพระเอก ส่วนฉัน
ก็แค่เป็นตัวประกอบในครัว ไม่ใช่ตัวเอก แต่เด็กคนนั้น...'
เรเชลพูดไว้แค่นั้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเดาว่าประโยคต่อไป
คืออะไร เดโบร่าห์จึงพูดต่อด้วยน�้ำเสียงที่อ่อนโยนและฟังดูทรมานใจ
เล็กน้อย
'มินจุนคงจะมีความสุขทีไ่ ด้รบั ทัง้ ความเชือ่ ใจและความรักแบบนี'้
หลังจากนั้นเรเชลพูดว่าอะไรต่อนะ เดโบร่าห์นั่งย้อนคิดอยู่บน
โซฟาในห้องพัก แล้วตอนนั้นเองประตูห้องพักก็ถูกเปิดออก จัสติน
เดินเข้ามาพร้อมใบหน้าที่ซีดเผือด เขาไปค้นหาอะไรบางอย่างในลิ้นชัก
ที่อยู่มุมห้อง เดโบร่าห์จึงถามด้วยความตกใจ
"จัสติน มีอะไรเหรอ"
"เอ่อ เชฟ"
ตอนเดินเข้ามาจัสตินไม่ทนั สังเกตว่าเดโบร่าห์กำ� ลังนัง่ อยู่ เหงือ่ ผุด
เต็มหน้าผากของเขาจนเดโบร่าห์อดเป็นห่วงไม่ได้
"เกิดอะไรขึ้น"
"คือว่า..."
สีหน้าของจัสตินเต็มไปด้วยความกังวลใจ ไม่ใช่ว่าเขาล�ำบากใจ
ที่จะตอบ แต่ดูเหมือนเขาก�ำลังช็อกจนพูดไม่ออกมากกว่า
"เชฟมินจุนหมดสติไปครับ"
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"ว่าไงนะ"
เดโบร่าห์ตกใจมาก เมื่อครู่ก่อนมินจุนยังพูดคุยกับเธอด้วยสีหน้า
และท่าทางที่ปกติดีอยู่เลย แต่สีหน้าของจัสตินดูไม่เหมือนคนที่ก�ำลัง
พูดเล่น
"อยู ่ ๆ มายาก็ ร ้ อ งกรี๊ ด ขึ้ น มา พอวิ่ ง ไปดู ก็ เ ห็ น เชฟมิ น จุ น นอน
หมดสติอยู่ที่พื้นครับ แล้วก็..."
เดโบร่ า ห์ รี บ วิ่ ง ออกไปจากห้ อ งพั ก ก่ อ นที่ จั ส ติ น จะพู ด จบ
บรรยากาศที่ห้องอาหารดูแตกตื่นมาก
"เชฟมินจุนหมดสติไปเหรอ"
"น่าจะใช่นะ"
เสี ย งพู ด คุ ย ด้ ว ยความตกใจของลู ก ค้ า ดั ง ขึ้ น ทั่ ว ห้ อ งอาหาร
เหล่าพนักงานเสิร์ฟรวมถึงแอนี่จึงต้องรีบท�ำให้ลูกค้าสงบลง
พอเดโบร่าห์วงิ่ มาถึงครัวก็เป็นจังหวะเดียวกับทีแ่ อนเดอร์สนั ก�ำลัง
แบกมินจุนที่หมดสติไว้บนหลัง โดยข้างๆ กันนั้นมีเรเชลยืนอยู่
"อย่าห่วงเลยค่ะอาจารย์"
เรเชลไม่ตอบ ใบหน้าของเธอซีดเผือด และเดโบร่าห์พอเดาได้ว่า
ดวงตาของเธอก�ำลังจ้องมองอะไรอยู่ เดโบร่าห์จึงดึงเธอเข้ามากอด
เอาไว้แน่น ร่างทีผ่ อมบางท�ำให้รสู้ กึ เหมือนก�ำลังกอดเด็กผูห้ ญิงคนหนึง่
ร่างนั้นทั้งเย็นและสั่นด้วยความหวาดกลัว พออาการสั่นบรรเทาลง
เสียงของเรเชลก็ดังขึ้น
"ตอนนี้โอเคแล้ว ปล่อยได้แล้วล่ะ"
เป็นน�้ำเสียงที่เด็ดขาดและหนักแน่น แต่ก็ไม่ยากที่จะรับรู้ถึง
ความกังวลใจที่ซ่อนอยู่ข้างใน เรเชลก�ำมือแน่นแล้วหันไปมองในครัว
แอนเดอร์สันพามินจุนไปที่รถของจัสตินแล้วเดินกลับมาที่ครัวพร้อมกับ
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เหงื่อที่ไหลเต็มหน้า เรเชลมองทุกคนแล้วตะโกนด้วยน�้ำเสียงเด็ดขาด
"ท�ำงานที่ค้างอยู่กันต่อเถอะ ลูกค้าก�ำลังรออยู่!"
"ครับ/ค่ะเชฟ!"
เพื่อนร่วมงานหมดสติไปตรงหน้า ถ้าบอกว่าไม่รู้สึกตกใจก็คงจะ
โกหก แต่ทุกคนพยายามอย่างมากที่จะไม่แสดงอาการออกมา เพราะ
ถ้าจะมีใครที่ก�ำลังว้าวุ่นใจที่สุดก็เห็นจะเป็นเรเชล ขนาดมายาเอง
ยังพยายามกลัน้ น�ำ้ ตาเอาไว้ ส่วนเดมีเ่ ชฟคนอืน่ ๆ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง เรเชล
เหลือบมองในครัวแล้วถอนหายใจ
"ยั ง โชคดี น ะที่ เ อลล่ า ไม่ อ ยู ่ ถ้ า เด็ ก ตั ว เล็ ก ๆ ต้ อ งมาเห็ น ภาพ
แบบนี้ล่ะก็ คงจะติดตาแล้วกลายเป็นแผลในใจแน่ๆ"
"แล้วอาจารย์ไม่เป็นอะไรเหรอคะ"
"เธอเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะ รู้จักเป็นห่วงความรู้สึกฉันด้วย"
"ก็ฉันเป็นห่วงอาจารย์นี่คะ"
เดโบร่าห์พยายามพูดด้วยน�ำ้ เสียงสดชืน่ เห็นได้ชดั ว่าเธอพยายาม
เปลี่ยนบรรยากาศที่หนักอึ้งให้ดีขึ้น
"อย่ามัวแต่พูดจาไร้สาระอยู่เลย ไปช่วยดูส่วนอาหารโมเลกูลาร์
หน่อย"
"คิดจะใช้งานฟรีๆ เหรอคะ"
"เดี๋ยวจะบอกค�ำตอบให้"
"ค�ำตอบอะไรเหรอคะ"
ดวงตาของเดโบร่าห์เบิกกว้าง เรเชลจึงพูดด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ
โดยไม่หันไปสบตาว่า
"เดีย๋ วจะบอกให้วา่ ต้องท�ำยังไงเธอถึงจะหลุดพ้นจากความตกต�ำ่ "
"หืม? แบบนี้ฉันจะปฏิเสธข้อเสนอได้ยังไงล่ะคะ"
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เดโบร่าห์ยกั ไหล่ สีหน้าและท่าทางของเธอยังดูเกินจริงเหมือนเดิม
เรเชลจึงถอนหายใจแล้วพูดว่า
"แล้วก็เลิกปลอบใจฉันได้แล้ว มันมากไปจนท�ำให้รู้สึกอึดอัด
ซะมากกว่า ฉันไม่เป็นไรหรอก ฉันเคยเจ็บมามาก คนทีเ่ ขียวช�ำ้ ไปทัง้ ตัวน่ะ
ถ้าโดนตีอีกสักทีก็คงไม่ล้มลงไปหรอก จริงมั้ย"
เมื่อเรเชลพูดถึงขนาดนั้น เดโบร่าห์จึงเดินไปที่เคาน์เตอร์ของ
มินจุน แต่ก็อดนึกสงสัยขึ้นมาไม่ได้
ถ้าโดนตีที่เดิมซ�้ำๆ มันจะไม่เจ็บมากกว่าเดิมหรอกเหรอ
"ความเหนื่อยล้าเหรอครับ"
จัสตินและตากล้องถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจ ตอนแรก
มินจุนยังดูปกติดี แล้วอยูๆ่ ก็หมดสติไป พวกเขาจึงคิดว่าเขาป่วยเป็นอะไร
ร้ายแรงหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นเพราะความเหนื่อยล้า แค่พักผ่อนให้
เพียงพอก็คงจะดีขึ้น จัสตินเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างหมดแรง
"โชคดีไปนะครับ"
"จะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ถูกนักนะครับ น่าจะต้องใช้เวลาพักผ่อน
อย่างจริงจังสักระยะหนึ่ง ไม่รู้ว่าท�ำงานหนักขนาดไหนร่างกายถึงได้
ทรุดโทรมขนาดนี้"
หลังจากที่หมอบ่นอยู่พักใหญ่กว่าจะเดินจากไป จัสตินก็หันไป
ตัดพ้อกับตากล้อง
"คนที่หักโหมคือเชฟมินจุน แต่ท�ำไมผมถึงเป็นคนถูกบ่นล่ะเนี่ย"
"ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละครับ บางครั้งก็มีเรื่องที่เราไม่เข้าใจและ
รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม"
"แต่ก็โชคดีมากนะครับที่เชฟมินจุนไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไร"
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"ดูท่าทางคุณคงจะชอบมินจุนมาก พอหมอบอกว่าไม่เป็นอะไร
คุณดูโล่งใจมากเลย"
"แน่นอนสิครับ เชฟมินจุนดูแลผมดีที่สุดในบรรดาเดมี่เชฟ"
น�้ำเสียงของจัสตินไม่มีความเสแสร้งเลย เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นห่วง
และเคารพมินจุนอย่างจริงใจ แล้วตากล้องก็ค่อยๆ หันเลนส์กล้อง
ไปทางมินจุน ภาพที่มินจุนก�ำลังนอนหลับโดยมีสายน�้ำเกลืออยู่ที่แขน
ท�ำให้นึกถึงเจ้าหญิงนิทรา
"หมอบอกว่าจะตื่นเมื่อไหร่เหรอครับ"
"เห็นบอกว่าให้นอนพักอย่างเต็มที่ครับ ถ้าตื่นขึ้นมาก็ต้องให้
นอนต่ออีก"
น�้ำเสียงของจัสตินยังคงเต็มไปด้วยความเป็นห่วง หมอบอกว่า
รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไปจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย
เหมือนชาวนาที่เวลาท�ำงานในฤดูร้อนดูแข็งแรงดี แต่พอถึงช่วงฤดู
ใบไม้รว่ งที่ได้หยุดพักส่วนใหญ่จะเริ่มป่วย เวลาที่ความตื่นเต้นคลายลง
ความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานก็จะถาโถมเข้ามา ตากล้องจึงพูดด้วย
น�้ำเสียงสับสนว่า
"ถ้าหยุดพักแล้วความเหนื่อยล้ามันระเบิดออกมา สู้หักโหมต่อไป
ไม่ดีกว่าเหรอครับ"
"ถ้าเป็นแบบนั้นความเหนื่อยล้าก็จะยิ่งสะสมมากขึ้น แล้วถ้ามัน
ระเบิดออกมาก็คงจะหนักกว่าตอนนี้มาก แบบนี้ยังถือว่าโชคดีครับ
ว่ า กั น ว่ า ถ้ า ป่ ว ยหนั ก สั ก ครั้ ง แล้ ว จะไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ไปอี ก
พักใหญ่ครับ"
"แต่ผมเคยได้ยินว่าถ้าป่วยเพราะความเหนื่อยล้า ข้างในก็จะป่วย
อยู่ตลอดเวลานะครับ"
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หลังจากนั้นเรื่องที่มินจุนหมดสติก็แพร่สะพัดไปทั่วอินเตอร์เน็ต
ตอนแรกรายการจะหยุดการถ่ายท�ำอยู่แล้ว แต่กระแสที่ร้อนแรงท�ำให้
โปรดิวเซอร์มีค�ำสั่งให้ถ่ายท�ำต่อ ซึ่งถ้าจะถ่ายท�ำต่อความจริงต้องรอให้
มินจุนฟื้นแล้วขออนุญาต แต่ก็ไม่น่ามีเหตุผลอะไรที่มินจุนจะปฏิเสธ
ต่อให้ปฏิเสธก็ค่อยไปลบส่วนที่ถ่ายเพิ่มเอาก็ได้
แต่ยิ่งเวลาผ่านไปตากล้องก็อยากจะล้มเลิกความคิดเพราะมัน
เป็นซีนที่ดีเกินกว่าจะต้องมาถูกลบทิ้งทีหลัง เมื่อคนที่มารวมตัวกัน
ไม่ธรรมดาเลย นอกจากคาย่า โคลอี้ มาร์โค่ แอนเดอร์สัน เรเชล...หรือ
แม้แต่เอมิลี่กับเซร่าที่เคยถ่ายรายการด้วยกันมา มันยังมีทั้งพิธีกรชื่อดัง
สตาร์เชฟในแอลเอ ดารานักร้อง หรือแม้แต่ซีอีโอของบริษัทยักษ์ใหญ่
ก็แวะเวียนมาเยี่ยมจนห้องผู้ป่วยแน่นขนัด บางคนได้แต่ชะเง้อคอมอง
อยู่หน้าประตูเพราะเข้าไปไม่ได้
"หมดสติเพราะความเหนื่อยล้า สาเหตุธรรมดามากๆ แต่กลับ
มีคนมารอเยี่ยมมากมายขนาดนี้"
อีกอย่างคนส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่พิเศษ
อะไรกับมินจุน แล้วคนที่ให้ความกระจ่างแก่ตากล้องก็คือเดโบร่าห์
"อาชีพเชฟเป็นอาชีพทีม่ คี นมาเยีย่ มเยอะทีส่ ดุ เวลาเข้าโรงพยาบาล
ค่ะ"
"ท�ำไมล่ะครับ"
"เพราะเราอาจจะลืมคนที่เคยพูดดีๆ กับเรา แต่ไม่อาจลืมคนที่
ท�ำอาหารดีๆ ให้เราได้ค่ะ อาหารอร่อยที่ได้กินไม่ว่าจะในช่วงที่สุข
หรือทุกข์คือพรที่หอมหวานประเสริฐกว่าพรใดๆ ในโลก ส�ำหรับคนที่
มอบพรแบบนัน้ กับเรา ถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้รจู้ ักมักจีอ่ ะไร แต่มนั ก็ทำ� ให้
เรารูส้ กึ ดีๆ กับเขาได้คะ่ ตอนทีฉ่ นั เข้าโรงพยาบาลเมือ่ ปีกอ่ นก็ยงั มีลกู ค้า
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ที่ฉันจ�ำหน้าไม่ได้มาเยี่ยมฉันเลย"
เดโบร่าห์หยุดพูดแล้วหันไปมองคนมาเยี่ยมที่เอาตะกร้าผลไม้
มาวางที่ข้างหัวเตียง
"พวกเขาแค่เอาดอกไม้หรือผลไม้มาให้แล้วก็กลับไป เหมือนกับ
คนเมื่อสักครู่นี้"
"เชฟช่างเป็นอาชีพที่ได้รับความรักมากเลยนะครับ"
"ค่ะ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเชฟที่เก่งด้วยนะคะ"
มันเป็นค�ำพูดทีอ่ ยากเน้นว่าตัวเองก็เคยได้รบั ดอกไม้จากคนไม่รจู้ กั
ตากล้องไม่แน่ใจว่าเธอต้องการชมตัวเองหรือชมมินจุนกันแน่
"อยากรู้จังนะครับว่าตอนที่มินจุนฟื้นมาเห็นเขาจะคิดยังไง"
"ฉันกลับคิดว่าการที่เขานอนหลับสนิทแบบนี้เป็นผลดีกับตัวเขา
มากกว่า"
ตากล้องก�ำลังจะถามกลับว่าหมายความว่าอะไร แต่แล้วก็พอจะ
รู้ได้ด้วยตัวเองเพราะทั้งคาย่า เรเชล และเพื่อนๆ ของมินจุนต่างยืนมอง
มินจุนโดยไม่พูดอะไรกันเลย ความเงียบนั้นท�ำให้รู้สึกขนลุก ตากล้อง
จึงคิดว่าการที่มินจุนนอนหลับอยู่แบบนี้อาจจะดีกว่าจริงๆ ก็ได้
แล้ ว ตอนนั้ น เองทุ ก คนก็ เ ริ่ ม แตกตื่ น เพราะมิ น จุ น เริ่ ม ขยั บ ตั ว
พร้อมท�ำหน้ามุ่ย
"คาย่า...เปิดไฟทิ้งไว้ท�ำ..."
เสียงแหบพร่าของเขาดังขึน้ แต่เขาก็พดู ไม่จบประโยคเมือ่ ลืมตามา
เห็นผู้คนที่รายล้อมตัวเขาอยู่
"...กู๊ดมอร์นิ่งครับ"
"เวลานี้คือตอนกลางคืน"
น�ำ้ เสียงทีเ่ ย็นยะเยือกท�ำให้มนิ จุนรูส้ กึ เสียวสันหลังวาบ เขาค่อยๆ
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พยุงตัวเองขึ้นมา โคลอี้ท�ำท่าจะเข้าไปช่วยตามสัญชาตญาณ แต่คาย่า
กลับเร็วกว่า เธอกดไหล่ของเขาไม่ให้ลุกขึ้น
"เป็นคนป่วยก็ต้องนอนพักสิ"
"นี่ฉันเป็นคนป่วยเหรอ"
"ใช่ เป็นคนป่วย เพราะฉะนัน้ ก็นอนอยูแ่ บบนัน้ แหละ หมอบอกว่า
นายต้องพักผ่อน"
"แต่ถ้านอนในบรรยากาศแบบนี้ฉันจะรู้สึกเขินจนไม่กล้าหลับนะ"
ค�ำพูดของมินจุนท�ำให้คาย่าเหลือบมองไปรอบๆ มีทั้งสมาชิก
ในครัว เพือ่ นๆ และลูกค้าประจ�ำอยูเ่ ต็มไปหมด คาย่าจึงพูดด้วยน�ำ้ เสียง
เด็ดขาดว่า
"คนไหนที่ไม่ได้เป็นคนสนิทถึงขั้นเคยกินเหล้าด้วยกันมาก่อน
ช่วยออกไปด้วยค่ะ ขอบคุณมากที่เป็นห่วง แต่ตอนนี้เขาต้องพักผ่อน"
ค� ำ พู ด ของคาย่ า ท� ำ ให้ โ คลอี้ รู ้ สึ ก แปลกๆ เธอท� ำ ท่ า ลั ง เลแล้ ว
กระซิบที่ข้างหูคาย่า
"มินจุนไม่กินเหล้านี่"
"เรื่องแค่นั้นยังไม่รู้ ถึงให้ออกไปก่อนไงล่ะ"
คาย่ากระซิบกลับไปเบาๆ ส่วนมินจุนยังคงท�ำหน้าสับสนราวกับ
ยังเรียบเรียงสถานการณ์ไม่ได้ พอเห็นเขาท�ำหน้าแบบนั้น คาย่าก็
ถอนหายใจแล้วหันไปมองแอนเดอร์สัน
"แอนเดอร์สัน นายอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังหน่อย ตอนนี้
ในหัวของฉันสับสนจนพูดอะไรไม่ออกแล้ว"
"ก็ยังเห็นพูดฉอดๆ อยู่เลยนี่"
"หนวกหูน่า"
คาย่าตอบไปอย่างไม่สบอารมณ์แล้วจับมือของมินจุนเอาไว้แน่น
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"นายหมดสติไปในครัวน่ะ"
"แล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้าง อาหารเสิร์ฟได้ไม่มีปัญหาใช่มั้ย"
"ในสถานการณ์แบบนี้ยังมัวเป็นห่วงเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอ"
"จะมีอะไรส�ำคัญกว่าเรื่องนั้นอีกล่ะ"
"สิ่งที่ส�ำคัญกว่านั้นก็อยู่นี่ไง"
แอนเดอร์ สั น ชี้ ไ ปที่ ค นมากมายที่ อ ยู ่ ร ายรอบ ดวงตาหลากสี
ทรงผมหลากหลาย ใบหน้าทีแ่ ตกต่างกัน เสือ้ ผ้าและรองเท้าคนละสไตล์
แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือความเป็นห่วงที่ปรากฏอยู่บนสีหน้า
แอนเดอร์สันเองก็ไม่ต่างกัน ทั้งสายตา น�้ำเสียง และหมัดที่ก�ำเอาไว้
แน่นท�ำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเขารู้สึกแบบนั้น
"ท�ำให้คนเขาต้องเป็นห่วงกันแบบนี้ ถ้าตอนนี้นายยังจะมาพูด
เรื่องร้านอาหารนายก็งี่เง่ามาก"
มินจุนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในน�้ำเสียงนั้น เขาเหลือบไป
มองคาย่า แล้วค่อยๆ พยุงตัวขึ้นมา แม้เธอจะส่งสายตาดุมาให้ แต่ก็
ไม่ห้าม
"ขอโทษนะ ขอโทษที่ท�ำให้ต้องเป็นห่วงนะครับ ทุกคนเลย"
"แล้วเป็นยังไงบ้าง"
"ตอนนี้ ไ ม่ ไ ด้ รู ้ สึ ก ไม่ ส บายตรงไหนแล้ ว ครั บ อาจเป็ น เพราะ
นอนหลับไปนาน ก็เลยเมื่อยเอวนิดหน่อย แต่..."
"ยังไงก็เพิ่งฟื้น เอาไว้ค่อยบ่นทีหลังแล้วกัน"
"ขอฟังตอนนี้เลยได้มั้ยครับ ฟังทีหลังมันไม่ค่อยสบายใจ"
เรเชลลูบหัวของมินจุนเบาๆ
"พักผ่อนเถอะ ฉันเอาแต่มองว่าเธอก�ำลังหัดเดินอย่างสวยงาม แต่
ไม่ทันสังเกตว่าเธอก�ำลังเดินเซ จนปล่อยให้เธอล้ม ต้องขอโทษด้วยนะ"

Page ���������������� 5.indd 22

30/1/2563 BE 15:50

Yangchigi-jari 23

"โธ่ อย่าพูดว่าขอโทษเลยครับอาจารย์ ผมขอร้อง ถ้าอาจารย์
พูดแบบนั้นผมก็ยิ่งรู้สึกผิดนะครับ"
"ที่พูดก็เพราะอยากให้รู้สึกแบบนั้นด้วยนั่นแหละ รีบรักษาตัว
ให้หายเร็วๆ นะ สิ่งที่ฉันสามารถท�ำได้ก็มีแต่..."
เรเชลหยิบกระดาษออกมาแล้วยืน่ ให้ ท่ามกลางตัวอักษรมากมาย
มินจุนมองเห็นค�ำหนึ่งเป็นอันดับแรก... 'พักร้อน'
"ไม่มีการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น พักร้อนซะ จะคิดว่าเป็นการลงโทษ
หรือการพักผ่อนก็แล้วแต่เธอ"
"ผมจะคิดว่ามันเป็นทัง้ สองอย่างเลย ว่าแต่ตอ้ งพักนานขนาดไหน
เหรอครับ"
"สิบห้าวัน แต่ถ้าหลังจากสิบห้าวันแล้วร่างกายยังอ่อนแออยู่
ฉันก็ไม่ให้เข้าครัวหรอกนะ"
ค�ำขู่ของเรเชลท�ำให้มินจุนยิ้มแห้งๆ หลังจากนั้นเขาก็ทักทาย
คนอื่นๆ ต่อ ถ้าคาย่าไม่ช่วยตัดบทเขาก็คงจะไม่ได้พักผ่อน
"พอเถอะค่ะ ขืนพูดจาถามไถ่ทลี ะคน คนป่วยอาจจะเป็นลมไปอีก
ก็ได้ เอาเป็นรวมๆ ทีเดียวดีกว่านะคะ"
"ถ้าจะให้พูดพร้อมกันทีเดียวก็ต้องคิดค�ำไว้ก่อน เหมือนพวก
สโลแกนอะไรแบบนั้น"
"มินจุนสู้ๆ! น่าจะโอเคนะ"
"นี่ตั้งใจจะท�ำให้ฉันเขินตายเลยใช่มั้ย"
มิ น จุ น แย้ ง ขึ้ น มา แต่ ค าย่ า ไม่ ส นใจฟั ง แล้ ว ชู นิ้ ว ให้ สั ญ ญาณ
จากนั้นทุกคนก็พูดขึ้นมาพร้อมกัน
"มินจุนสู้ๆ!"
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Ellie Foster : ถ้าเป็นอย่างในละคร เป็นลมไปแบบนั้นหมอ
ต้องบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงแหงๆ
ㄴDavid Goldberg : พูดแบบนั้นกับคนที่ก�ำลังป่วยได้ยังไงกัน
ㄴEllie Foster : @David Goldberg นี่คิดว่าฉันพูดเพราะอยาก
ให้เขาเป็นโรคร้ายงั้นเหรอ ไม่ใช่ซะหน่อย
Bill Cosby : อยากให้เขารีบหายแล้วลุกขึ้นมาเร็วๆ จัง ฉันชอบ
อาหารของเขาจริงๆ ตอนทีไ่ ด้ยนิ ว่าเขาหมดสติยงั กังวลว่าจะเป็นอะไรไป
เหมือนแดเนียลซะอีก โชคดีที่แค่ร่างกายอ่อนเพลีย เรเชลก็คงจะโล่งใจ
เหมือนกัน
ㄴNick Colson : อยากเห็นเขากลับมาท�ำอาหารเร็วๆ ไม่ว่า
ยังไงเขาก็เหมาะกับชุดเชฟมากกว่าชุดคนไข้
ㄴBill Cosby : @Nick Colson ถ้าชุดเชฟไม่เหมาะกับคนหนุ่ม
ที่ทุ่มเทให้กับการท�ำอาหารจนเป็นลมหมดสติไปก็คงไม่เหมาะกับใคร
อีกแล้ว ถ้าได้เห็นเขาในโรสไอส์แลนด์อีกครั้งก็คงดีสินะ
ㄴNick Colson : @Bill Cosby ฉันยังไม่เคยไปโรสไอส์แลนด์
แต่ก็เคยกินโชเร็กจาโน่ที่เป็นสูตรของเขา ฉันชอบมากด้วย ถึงขนาดใส่
ในรายการสิ่งที่อยากท�ำก่อนตายว่าต้องได้กินอาหารของเขา ฉันอยาก
ให้เขาสุขภาพแข็งแรง อย่างน้อยก็จนกว่าฉันจะได้ลองกินอาหารที่เขา
เป็นคนท�ำเอง
"โชคดีที่ไม่มีคอมเมนต์แย่ๆ เลย"
"จะมีใครพูดจาแย่ๆ ใส่คนที่หมดสติล่ะ"
"ถ้ามีคนอคติ ต่อให้ท�ำดีแค่ไหนมันก็หาเรื่องมาพูดจาไม่ดีใส่
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จนได้แหละ"
คาย่าพึมพ�ำด้วยน�ำ้ เสียงเย็นชาแล้วยืน่ แก้วให้ ในแก้วเต็มไปด้วย
ของเหลวสีแดงหน้าตาแปลกๆ
[แพรรี่ออยสเตอร์]*
ความสดใหม่ : 98%
แหล่งทีม่ า : (เนือ่ งจากใช้วตั ถุดบิ หลายชนิดจึงไม่เปิดเผยแหล่งทีม่ า)
คุณภาพ : สูง
คะแนน : 5/10
"แพรรี่ออยสเตอร์..."
"รู้จักด้วยเหรอ ดื่มสิ"
"มันคืออะไรน่ะ"
"รู้จักชื่อ แต่ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องดื่มอะไรงั้นเหรอ"
คาย่ า มองมิ น จุ น อย่ า งประหลาดใจ ก่ อ นจะถอนหายใจแล้ ว
อธิบายว่า
"เอาไว้กินแก้แฮงก์น่ะ ผสมน�ำ้ มะเขือเทศ น�้ำส้มสายชู ไข่ไก่ เกลือ
พริกไทย แล้วก็ฮอตซอส แต่ฉันคิดว่าใส่แค่นั้นมันจะจืด ก็เลยใส่ซีอิ๊ว
ลงไปด้วย"
"ตั้งใจจะให้ฉันกินน�้ำจากเศษอาหารเหรอ"
"เป็นเศษอาหารที่ดีต่อร่างกายนะ พวกเรามักกินเวลาเมา"
"แต่ฉันไม่ได้เมานี่นา"
"ถ้ามันช่วยเรือ่ งแฮงก์ได้ มันก็ตอ้ งดีตอ่ ร่างกายด้วยสิ ฉันเมือ่ ยแขน
* แพรรี่ออยสเตอร์ (Prairie Oyster) ค็อกเทลที่ท�ำมาจากน�้ำมะเขือเทศ ไข่ดิบ วูสเตอร์ซอส เกลือ
พริกไทยด�ำ และซอสทาบัสโก
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แล้วนะ"
ช่างเป็นทฤษฎีทแี่ ปลกมาก แต่จะปล่อยให้แขนของคาย่าเป็นเหน็บ
ไปก็เท่านั้น ยังไงก็ต้องกินอยู่ดี มินจุนรับแก้วมาถือไว้อย่างช่วยไม่ได้
แล้วดื่มรวดเดียวหมด
"ไม่อร่อยเลย"
"ส่งมา"
คาย่ารับแก้วแล้วหันกลับไป ไม่นานก็เดินถือจานกลับมา กลิ่น
หอมมันทีแ่ ตะจมูกท�ำให้มนิ จุนกลืนน�ำ้ ลาย แม้จะเพิง่ ดืม่ น�ำ้ ทีไ่ ม่อร่อยไป
แต่น�้ำนั่นก็กระตุ้นลิ้นจนท�ำให้น�้ำลายสอ
"ได้ยินว่าที่เกาหลีเวลาคนป่วยก็มักจะกินอาหารนี้"
"ท�ำเองเหรอ"
"เวลาฉันป่วยนายก็ท�ำอาหารให้เหมือนกัน การตั้งใจท�ำอาหาร
ให้คนที่อยู่ข้างๆ มันมีความหมายมากเลยนะ"
"ฉันก็คิดแบบนั้น"
มินจุนยิ้มมองโจ๊กสีเหลืองที่มีเนื้ออกไก่ฉีกสีขาวโรยอยู่ด้านบน
ถ้าไม่ใช่โจ๊กที่ใส่ผงมาซาล่าก็คงจะเป็นโจ๊กฟักทอง แต่ว่าไม่ใช่ กลิ่น
ของโจ๊กมันหอมหวานเกินกว่าจะเป็นผงมาซาล่าหรือฟักทอง ไม่ใช่แค่
หอมหวานเฉยๆ แต่กลิ่นของมันค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียว
"ใส่หญ้าฝรั่นเหรอ"
"อือ"
"โห..."
แล้วมินจุนก็หัวเราะออกมาเหมือนไม่อยากเชื่อ หญ้าฝรั่นเป็น
เครื่ อ งเทศที่ แ พงที่ สุ ด ในโลก เกิ ด จากการเอาเกสรตั ว เมี ย ของดอก
หญ้าฝรั่นมาตากแห้ง เป็นวัตถุดิบที่ฟุ่มเฟือยเกินไปส�ำหรับการเอามา
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ท�ำโจ๊ก พอเห็นมินจุนมองด้วยสายตาแบบนั้น คาย่าก็พูดด้วยน�้ำเสียง
เรียบเฉย
"เชฟเรเชลให้มา บอกให้นายกิน"
"แล้วต้องเอาไปใส่ในโจ๊กด้วยเหรอ"
"บ้านเกิดนายชอบอาหารต้มๆ ไม่ใช่เหรอ ฉันก็เลยเอามาใส่"
"มันก็ใช่ แต่ปกติแล้วในโจ๊กจะไม่ใส่เครื่องเทศ แต่ใช้ข้าวกับ
วัตถุดิบอย่างอื่นเคี่ยวรวมกันให้ได้รสชาติที่แท้จริงออกมา"
"หนวกหูนา่ กินซะ ฉันเป็นคนท�ำนะ อย่าคิดว่ามันเป็นโจ๊กธรรมดาสิ"
"รู้แล้วๆ"
อาหารก็ท�ำเสร็จแล้ว บ่นไปก็จะกลายเป็นการดูถูกคาย่าที่เป็น
คนท�ำและดูถูกหญ้าฝรั่นที่เรเชลให้มา มินจุนปัดอคติที่อยู่ในหัวแล้ว
ตักโจ๊กเข้าปาก
"อร่อยนี่"
"แน่นอนสิ ก็ใครท�ำล่ะ"
คาย่ายักไหล่แล้วยิ้มกว้าง เขาไม่ได้พูดเพื่อท�ำให้คาย่าอารมณ์ดี
ตอนแรกเขาคิดว่าโจ๊กจะท�ำให้กลิ่นของหญ้าฝรั่นถูกเบียดบัง แต่มัน
กลับชัดเจนขึ้น คะแนนท�ำอาหารที่ได้คือแปดคะแนน การท�ำโจ๊กให้
ออกมาได้รสชาติระดับนี้คงต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากมากมาย เขาค่อยๆ
อ่านสูตรอาหาร แล้วตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกถึงความเอาใจใส่ของคาย่า
"แกะเนือ้ ไก่ออกแล้วเอากระดูกไปเคีย่ วเป็นน�ำ้ ซุป เนือ้ ไก่ทำ� ให้สกุ
ด้วยวิธีซูวี ไม่ได้ใช้เครื่องซูวีก็เลยไม่สมบูรณ์แบบมาก แต่ก็ท�ำให้รู้สึก
ว่ า นุ ่ ม ขึ้ น กว่ า เดิ ม หลั ง เคี่ ย วน�้ ำ ซุ ป ก็ ก รองด้ ว ยกระชอนและผ้ า อี ก
หลายรอบ แล้วใส่ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบลงไปต้มอีกครั้ง...แค่ท�ำโจ๊กท�ำไม
ขั้นตอนถึงได้ยุ่งยากขนาดนี้เนี่ย"
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"รู้ตัวมั้ยว่าบางครั้งนายก็เหมือนสัตว์ประหลาด"
"อย่าเรียกว่าสัตว์ประหลาดสิ มันเจ็บนะ"
คาย่านั่งลงข้างๆ แล้วพิงหัวลงบนไหล่ของเขาแทนการตอบ
"หนักนะ เอาหัวออกไปเลย"
"บรรยากาศแบบนี้ยังจะพูดแบบนี้อีกเหรอ"
"แล้วบรรยากาศแบบนี้มันยังไงล่ะ"
"ไม่รู้สึกว่ามันหวานๆ น่าหลงใหล น่าเอ็นดู แล้วก็รู้สึกอยาก
ขอบคุณเหรอ"
"ก็รู้สึก"
"งั้นท�ำไมถึงท�ำท่าทางเฉยเมยขนาดนั้นล่ะ"
คาย่าบ่นเหมือนไม่พอใจ มินจุนจึงยิ้มแล้วขยับตัวไปจูบปาก
คาย่า
"คิดว่าแค่นี้จะชดเชยได้เหรอ จูบของนายมันมีค่าขนาดนั้นเลย
หรือไง"
"ถ้างั้นให้ท�ำยังไงดีล่ะ"
"ไปเที่ยวกัน"
เป็ น ค� ำ พู ด ที่ คิ ด ไม่ ถึ ง ขณะที่ มิ น จุ น ก� ำ ลั ง เรี ย บเรี ย งเหตุ ผ ล
หลายสิ บ อย่ า งที่ ไ ม่ ส ามารถไปเที่ ย วได้ อ ยู ่ ใ นหั ว คาย่ า ก็ ห ยิ บ อะไร
บางอย่างออกมา ดวงตาของมินจุนสั่นไหวเมื่อได้เห็นสิ่งนั้น
"ฉันก็ได้พักร้อนเหมือนกัน ตั๋วมีสี่ใบ จะไปมั้ย"
"พูดจริงเหรอเนี่ย"
"ฉันไม่พูดเล่นหรอกน่า"
คาย่าสะบัดกระดาษที่อยู่ในมือไปมา ดวงตาของมินจุนขยับไป
ทางซ้ายและขวาราวกับถูกสะกดจิต เพราะสิ่งที่อยู่ในมือของคาย่า
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คือตั๋วเครื่องบินไปเกาหลี
เกาหลีเหรอ
ปี ก ่ อ นเขายั ง อยู ่ ที่ นั่ น อยู ่ เ ลย ไม่ รู ้ ว ่ า มั น กลายเป็ น ประเทศที่
แปลกหน้าส�ำหรับเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือเป็นเพราะหนึ่งปีนี้เขายุ่ง
มาก ถึงขนาดรู้สึกว่ามันยาวนานกว่าเวลาสามสิบปีที่เขาเคยใช้ชีวิตมา
เสียอีก ปกติเขาไม่ค่อยมีอาการคิดถึงบ้านสักเท่าไหร่ แต่พอเห็นตั๋ว
อยู่ตรงหน้าก็รู้สึกใจเต้น เพราะไม่ได้กลับไปนานแล้ว แต่ไม่นานเขาก็
เกิดความสงสัย
"ท�ำไมถึงต้องสี่ใบล่ะ หรือว่าจะเป็นตั๋วไปกลับ?"
"เปล่า ฉันซื้อให้แม่กับเจมม่าด้วยน่ะ อีกไม่นานเจมม่าก็ต้อง
ไปโรงเรียนแล้ว แม่ก็จะเริ่มท�ำงานด้วย ถ้าเป็นแบบนั้นครอบครัวเรา
จะมีเวลาได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้สักเท่าไหร่กัน"
"ฉันเข้าใจ แต่อย่างน้อยก็น่าจะบอกกันก่อนบ้าง"
"เรื่องเซอร์ไพรส์ ถ้าบอกก่อนแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ได้ยังไงล่ะ"
มิ น จุ น รั บ ตั๋ ว ที่ อ ยู ่ ใ นมื อ ของคาย่ า มาดู วั น เดิ น ทางคื อ สามวั น
หลังจากนี้ เธอคงอยากให้เขาพักรักษาตัวให้หายดีกอ่ นแล้วค่อยเดินทาง
ครอบครัว...
ค�ำว่าครอบครัวทีค่ าย่าพูดถึงท�ำให้เขาคิดถึงคนคนหนึง่ ขึน้ มา บรูซ
พ่อของคาย่า ตั๋วมีอยู่สี่ใบแต่เธอไม่ได้เอ่ยชื่อของบรูซ ถึงแม้ว่าจะได้
ปรับความเข้าใจกันแล้ว แต่ก็อาจจะยังมีความรู้สึกค้างคาหลงเหลืออยู่
คงล� ำ บากใจที่ จ ะไปเที่ ย วด้ ว ยกั น หน้ า ตาเฉยเหมื อ นไม่ เ คยมี อ ะไร
เกิดขึ้น
"จะต้องเป็นทริปที่ดีแน่ๆ"
"เธอเพิ่งเคยไปเที่ยวครั้งแรกเหรอ"
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"ก็ไม่เชิง มันแล้วแต่จะเรียกน่ะ"
ถึงจะพูดแบบนั้นแต่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการเที่ยวครั้งแรก เพราะ
สถานะการเงินของบ้านของคาย่าไม่ได้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถไปเทีย่ วได้
ไม่แน่วา่ การทีไ่ ด้มาแอลเออาจเรียกว่าเป็นการท่องเทีย่ วส�ำหรับเธอก็ได้
"ก่อนไปนายก็พักผ่อนให้เต็มที่ล่ะ"
"เกาหลีน่าจะยังหนาวอยู่นะ"
เดือนมีนาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จริง แต่อากาศก็ไม่ต่างอะไรกับ
ฤดูหนาวเลย
"ไม่เป็นไร เพราะฉันมีเสื้อโค้ตที่ซื้อไว้ตอนอยู่นิวยอร์ก"
"แล้วฉันล่ะ"
"บ้านที่เกาหลีไม่มีเสื้อโค้ตเก็บไว้เหรอ"
"ไม่รู้เหมือนกันว่ายังมีอยู่รึเปล่า"
เขาจากบ้านมาหนึ่งปีแล้ว แม้ว่าหลังจบรายการแกรนด์เชฟเขา
จะกลับไปเกาหลีพักหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ส�ำรวจดูว่ายังมีเสื้อโค้ตอยู่รึเปล่า
"ถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันซื้อให้เอง"
"เดี๋ยวนี้หาเงินได้เยอะก็อวดใหญ่เลยนะ"
"กับคนอื่นฉันไม่ท�ำแบบนี้หรอกน่า ท�ำแค่กับนายเท่านั้นแหละ"
"ท�ำไมท�ำแค่กับฉันล่ะ"
"ก็เพราะนายไม่เคยเข้าใจผิดไม่ว่าฉันจะพูดหรือจะท�ำอะไร"
ความรู้สึกของเธอปรากฏให้เห็นในแววตาคู่นั้น ความเชื่อใจที่เธอ
มีให้เขาอาจจะมากกว่าความเชื่อใจที่เขามีต่อตัวเองก็ได้
"โทรบอกแม่นายสิว่าเราจะไป"
"เวลาที่เกาหลีตอนนี้...แต่แม่ก็น่าจะตื่นอยู่นะ"
มินจุนท�ำท่าลังเล แล้วไม่นานก็หยิบมือถือขึ้นมาต่อสาย
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"มินจุนเหรอ"
"ครับ ผมเอง"
"มีเรื่องอะไร ท�ำไมถึงโทรมากลางดึกแบบนี้ อ้อ ที่นั่นเป็นตอนเช้า
สินะ"
"ผมจะไปเกาหลี ก็เลยโทรมาบอกแม่"
"พูดจาเพ้อเจ้ออะไร จะมาเกาหลีท�ำไม โดนไล่ออกแล้วเหรอ"
"แม่..."
มินจุนถอนหายใจออกมา ก่อนจะพูดด้วยน�ำ้ เสียงทีจ่ ริงจังกว่าเดิม
"ผมไม่ได้พูดเล่น ผมจะไปเกาหลีจริงๆ น่าจะอยู่ประมาณสิบวัน"
"จะมาจริงๆ น่ะ?"
"แม่ก็รู้นี่ว่าลูกชายแม่ไม่ใช่คนชอบพูดจาไร้สาระ"
"ไม่รู้สิ แม่ไม่ค่อยรู้จักลูกชายตัวเองหรอก ไม่รู้ว่าชอบท�ำอาหาร
ขนาดนัน้ ไม่รวู้ า่ มีประสาทรับรสทีแ่ ม่นย�ำ แล้วก็ไม่รวู้ า่ พูดภาษาอังกฤษ
ได้เหมือนเจ้าของภาษา"
"แม่..."
"รู้แล้วๆ ว่าแต่มาเมื่อไหร่ล่ะ"
"อีกสามวันครับ"
"กะทันหันขนาดนี้เลยเหรอ"
ลีฮเยซอนถามด้วยน�้ำเสียงตกใจ ซึ่งมินจุนก็เข้าใจว่าท�ำไมแม่
ถึงตกใจแบบนั้น ไม่ว่าเป็นใครถ้าได้ยินว่าลูกตัวเองที่อยู่ต่างประเทศ
ก�ำลังจะกลับมาบ้านในอีกสามวันก็คงต้องตกใจทัง้ นัน้ มินจุนเหลือบตา
ไปมองข้างๆ คาย่าก�ำลังเอาหูแนบมือถือทั้งๆ ที่ฟังไม่ออก มินจุนจึง
กดให้เป็นวิดโี อคอลล์ คาย่าเลยรีบจัดผมเผ้าให้เข้าทีเ่ ข้าทางอย่างตกใจ
"คาย่าซื้อตั๋วเซอร์ไพรส์ แต่ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะ มีคาย่า
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แม่ของคาย่า แล้วก็เจมม่าด้วย"
คาย่าเหมือนรูว้ า่ ก�ำลังพูดถึงตัวเองอยูจ่ งึ ยิม้ หวานใส่กล้อง ลีฮเยซอน
ก็ส่งยิ้มกลับอย่างเอ็นดู
"แหม แม่ นี่ ไ ด้ ลู ก สะใภ้ ดี จ ริ ง ๆ มิ น จุ น ถ้ า จะพู ด ขอบคุ ณ เป็ น
ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าไงนะ"
"แต๊งกิ้ว"
"อ้อ ใช่ๆ แต๊งกิ้ว คาย่า"
"ฉันยินดีค่ะ"
พอได้ยินชื่อของตัวเองคาย่าก็รีบตอบออกไปทันควัน แต่ฮเยซอน
ฟังไม่ออก มินจุนจึงแปลให้ฟังเป็นภาษาเกาหลี
"เธอบอกว่ายินดีครับ"
"น่าเอ็นดูจริงๆ เมื่อกี้บอกว่าแม่ของคาย่าก็จะมาใช่มั้ย ดีเลย
ก�ำลังคิดอยู่เลยว่าต้องคุยเรื่องสู่ขอ ถือโอกาสนี้..."
"เดี๋ยวแม่ สู่ขออะไรกัน ท�ำไมอยู่ๆ ก็พูดเรื่องสู่ขอขึ้นมา ผมแค่จะ
ไปพักผ่อนเฉยๆ"
"ลูกเองยังมาแบบกะทันหัน แล้วแม่จะพูดเรื่องสู่ขอขึ้นมาอย่าง
กะทันหันบ้างไม่ได้เหรอไง"
"มันคนละเรื่องกันเลย แล้วอีกอย่างผมกับคาย่าก็ยังไม่ได้อยู่ใน
วัยที่จะแต่งงานด้วย ทางฝั่งนู้นเขาก็ต้องเตรียมตัว..."
การแต่งงาน...เขาคิดถึงเรื่องนี้ตลอด แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นค�ำที่
ไกลตัว เหมือนเป็นเรื่องของอนาคต เมื่อเห็นว่าสีหน้าและน�้ำเสียง
ของมินจุนดูตกใจ คาย่าก็มองอย่างสงสัย แล้วลีฮเยซอนก็พูดด้วย
น�้ำเสียงเด็ดขาดว่า
"ก็เตรียมซะตั้งแต่ตอนนี้ มีเวลาตั้งสามวัน มัวแต่เกี่ยงเรื่องอายุ
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ถ้าหลุดมือไปแล้วจะมานั่งเสียใจทีหลัง เวลาเจอคนที่ดีก็รักษาเอาไว้ให้
อยู ่ ห มั ด ดู แ ม่ สิ พอจบมหาวิ ท ยาลั ย ก็ แ ต่ ง งานกั บ พ่ อ แล้ ว ก็ ยั ง อยู ่
ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้"
"เพราะแม่ท้องผมก็เลยแต่งงานไม่ใช่เหรอ"
"ใครบอก"
"คุณลุงบอกแบบนั้น"
"เอาเถอะ ลูกสองคนอยูด่ ว้ ยกันแล้ว ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ไม่ตา่ งอะไร
กับสามีภรรยา ตอนที่ลูกบอกพ่อกับแม่ว่าอยู่ด้วยกัน พ่อกับแม่ก็ไม่ได้
คัดค้านอะไรเพราะคิดว่าลูกสองคนยังไงก็จะแต่งงานกัน"
มินจุนไม่รู้ว่าจะแย้งอะไรออกไป เมื่อเห็นมินจุนเงียบ ฮเยซอน
ก็เลยเบาเสียงลงแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่า
"ไม่ได้บอกว่าต้องแต่งกันทันที แต่ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ จะให้
ท�ำไม่รู้ไม่ชี้กับพ่อแม่ของคาย่าไปเรื่อยๆ ได้ยังไงกัน"
"เฮ้อ รู้แล้วครับ แต่ถึงแม่ของคาย่าจะไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ดี
ไม่ใช่เหรอ"
"อย่าห่วงเลย มีลูกสะใภ้เป็นชาวต่างชาติทั้งทีแม่ก็เลยลงเรียน
ภาษาอั ง กฤษเอาไว้ แ ล้ ว พ่ อ เองก็ พู ด เก่ ง แม้ จ ะออกเสี ย งแปลกๆ
ไปหน่อยก็เถอะ แค่นี้นะ"
"แม่! โอ๊ย...!"
ลีฮเยซอนวางสายไปทันที มินจุนจึงได้แต่มองหน้าจอด้วยสีหน้า
หมดหวัง
"คุณแม่บอกว่ายังไงบ้างเหรอ เห็นคุยกันตั้งนาน"
"ก็ดีใจแหละ แล้วก็..."
มิ น จุ น ลั ง เลที่ จ ะบอกว่ า แม่ ค าดหวั ง ว่ า จะให้ แ ต่ ง งานกั น แต่
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อีกสามวันคาย่าก็ต้องรู้อยู่ดี
"แม่บอกว่าอีกไม่นานเราสองคนก็จะต้องแต่งงานกัน เลยอยากให้
พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายได้ท�ำความรู้จักกัน"
"อะไรนะ"
คาย่าท�ำหน้างง
"อย่าห่วงไปเลย ไม่ได้แต่งทันทีหรอก ก็แค่ให้เตรียมใจไว้ เฮ้อ ไม่รู้
จะพูดยังไงเลย"
"ฉันตกใจนะ แต่ก็ดีใจด้วย"
"ดีใจเหรอ"
"เคยคิ ด ว่ า แม่ ข องนายไม่ ค ่ อ ยพอใจกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องเรา
ซะอีก เพราะได้ยนิ มาว่าครอบครัวคนเอเชียส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยชอบลูกเขย
หรือสะใภ้ต่างชาติ ฉันก็เลยกังวล..."
"จะกังวลเรื่องแบบนั้นท�ำไมกัน"
"สถานการณ์ของพวกเรามันไม่ธรรมดานี่ ฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงปกติ
อะไรที่ไม่ปกติมันมักจะน่าเป็นห่วงเสมอ"
น�ำ้ เสียงหดหูข่ องคาย่าท�ำให้มนิ จุนโอบไหล่ของเธอเอาไว้ บางครัง้
เขาก็ลืมไปว่าไหล่ของเธอเล็กเกินกว่าจะแบกภาระหนักๆ
"ต่อไปฉันจะท�ำให้เธอไม่ต้องกังวลอะไร ฉันจะช่วยแบกรับภาระ
ของเธอให้มากเท่ากับที่เธอช่วยแบกรับภาระของฉันเหมือนกัน"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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