یک
مخلوق ،بزرگ ،سفيد و پشمالو بود و داشت تمام بستنیهای
تایی جویده شدهی
داخل فريزر را میخورد .چهار كارتن دوازده ِ
خالی گواه بر اين بود كه مخلوق نصف موجودی را بلعيده و
هنوز هم سير نشده است.
جودی 1از حفاظ چهارچوب در ديد كه مخلوق در حین
ملچملوچ كردن ،يك كارتن كامل چاكوچيپتاستيك 2را توي
دهانش فرو کرد .بعد سرش را چرخاند و بو كشيد .به استثنای
صورت آبیرنگ و سوراخ بينی گشاد و دهان بسيار بزرگ،
تقريباً شبيه انسان بود .او چشم كبالترنگش را روی جودی
زوم كرد و خرناس كشيد.
2. Choc-O-Chiptastic

1. Judy
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جودي سريع عقب كشيد و به راهروي محصوالت ،جايي
كه دِيو 1داشت كاهوها را داخل قفسه میچيد رفت.
ديو گفت« :فكر كنم ازت خواستم بستنیها رو بچينی».
جودي گفت« :احتياجي نيست ،يتي داره همهشون رو
میخوره».
ديو سرش را بلند كرد« :چی؟»
ـ شايد هم همه رو نخورده باشه ،مثل اينكه وانيلی دوست نداره.
ـ چي؟!
دِيو زياد باهوش نبود و كمبود کارمند در مركز حراج فود
پالس 2و ساعت كار اضافه تأثير خودش را گذاشته بود .مرد
بيچاره تقریباً سه ساعت در شب میخوابيد ،ن ُه دالر در ساعت
حقوق میگرفت و در سال دو روز مرخصی با حقوق داشت.
جودي فكر كرد تمام اينها به کار مديريت دنيای باشكوه
فروشگاه میارزد.
او گفت« :اون يتيه .همون خرس بزرگ پشمالو كه تو
هيماليا زندگی میكنه .فقط اينكه االن توی فريزر ماست و
داره بستنی میخوره».
ـ چی؟
2. Food Plus

4

1. Dave

جودی یک نفس عميق كشيد« :برو خودت ببين ديو ،من
كاهوها رو رديف میكنم».
ديو آهسته به طرف فريزر رفت ،بعد برگشت و گفت« :يه
يتی توی فريزره ،هممم».
ديو برای چيدن كاهوها به جودی ملحق شد .بعد موزها و
بعد از آن انگورها را چيدند .بعد دوباره فريزر را نگاه كرد.
جودی پرسيد« :هنوز اونجاست؟»
ديو به چانهی چاقش دست كشيد و گفت« :آره .حاال داره
جوجهيخیها رو میخوره .چيكار كنيم؟»
ـ از من نپرس ،تو مديری.
ديو سرش را خاراند .معلوم بود كه برای درست فكر كردن
مشكل دارد .جودی دلش به حال او سوخت.
ـ كتاب شماره تلفنهای اضطراری اينجا نيست ،ديو؟
ديو خميازه كشيد« :آره .ولی فكر نمیكنم چيزی دربارهی
يتی توش باشه».
ـ نگاه كردی؟
ـ امم ،نه.
ـ توی دفتره ،آره؟
ديو با سر تأييد كرد.
ـ ديو به خاطر خدا ،كليدهای دفتر رو بده من.
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جودی سر راه دفتر از جلو فريزر رد شد .يتی داشت همهجا
را به هم میريخت ،و احتماالً جودی بود كه در نهایت مجبور
میشد همهجا را جمع و جور كند .برایش اهميتی نداشت .او
به كار اضافه احتياج داشت.
دفترچهی تلفنهای اضطراری يك كتاب حلزونی بود با
عكس يك آدمبرفی خوشحال روی جلدش .جودی روی
صندلی دفتر که قیژ قیژ میکرد نشست ،پاهایش را روی ميز
انداخت و شروع كرد به گشتن داخل كتاب .كتاب ترتيب
خاصی نداشت ،البته جودی هم عجله نداشت .پانزده دقيقه
بعد ،تنها شمارهای را که مناسب به نظر میرسید انتخاب كرد،
گوشی را برداشت و شماره گرفت.
خط مرکز كنترل حيوانات ،خودكار بود .صدای از پيش
ضبط شدهای او را از ساعات اداری مطلع كرد و جودی اص ً
ال از
اينكه فهميد ساعت سه صبح جزو آن ساعات نيست ،تعجب
نكرد .او تصمیم گرفت تلفن را قطع کند ،ولی اين كار انتخابی
بين گوش كردن به يك صدای ضبط شده و چيدن محصوالت
كنسروی بود ،پس واقعاً جای انتخاب نبود.
بعد از دو دقيقه وزوز مداوم ،كه جودي زياد به آن توجه
نمیكرد ،صدایی اعالم كرد« :اگر مورد شما اضطراری است،
كليد يك را فشار دهيد».
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جودي فشار داد.
تلفن شروع کرد به زنگ خوردن .تا بيست و پنج شمرد ،بعد
خودش را مشغول ریتمنوازی انفرادی فیالبداهه با ميز ،يك
خودكار و يك مداد كرد .تازه داشت ريتمش را پيدا میكرد
كه يك نفر به تلفن جواب داد.
ـ خدمات كنترل حيوانات .لطفاً مورد اضطراريتون رو اعالم كنيد.
«آره ،امم ،احتماالً عجيب به نظر مییاد ،ولی ما يه ،امم ،فكر
كنم يتی يا يه چيزی تو این مایهها ،توی مغازهمون داريم».
جودی اخم کرد .بايد میگفت يك سگ هار بزرگ دارند .آن
وقت احتماالً حرفش را باور ميكردند.
ـ میدونم حرفهام چطور به نظر مییاد ،ولی قسم میخورم
كه شوخی نيست.
ـ لطفاً صبر كنيد.
جودی صبر كرد تا صدای كليك و شمارهگير جای وزوز
ثابت گوشی را بگيرد .ولی صدايی به گوش نرسید .ساعت
روی ديوار داشت ثانيهها را میشمرد .شايد داشتند خط را
رديابی میكردند و بعد يك گروه میفرستادند تا او را بازداشت
توحسابی با او بكنند.
كنند ،يا دستکم يک صحبت درس 
خب ،بگذار بيایند .وقتی پليسها برسند ،فقط يتی را بهشان
نشان میداد و بعدش ديگر مشكل آنها بود.
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«خدمات جمعآوري و حفظ گونههای زيستی مخفی .میشه
لطفاً اسمتون رو بگيد؟» صدای زن کام ً
ال و به شدت بیعالقه بود.
جودی مردد بود ،ولی بعد به اين نتيجه رسيد كه حاال ديگر
فرقی نمیکند« :جودی هاينز».
ـ و فكر میكنيد يه يتی توی فريزرتون دارید ،درسته؟
لغتها داشتند چرند بودنشان را از دست میدادند.
جودی گفت« :بله ،فكر كنم ».هرچند به اندازهی پنج دقيقه
پيش مطمئن نبود.
ـ میتونيد توصيفش كنيد؟
ـ بزرگ و سفيده و داره همهی بستنیها رو میخوره.
ـ چه طعمی؟
ـ چی؟
ـ به نظر مییاد چه طعمی رو ترجيح میده؟ طبق تجربهی
من ،يتیها معموالً شكالتی میخورن .ولی از اون طرف،
ونديگوها 1طعم توت فرنگی رو ترجيح میدن.
 .1مخلوقی نیمههیوال که از گِل و یخ ساخته شده و میتواند تغییر
شکل بدهد .این مخلوق آدمخوار است و هر چیزی که سر راهش
باشد ،از جمله دیگر وندیگوها را میبلعد .منشأ این هیوال از افسانههای
آلگونکویان آمده و در آمریکا و کانادا زندگی میکند.
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جودی پرسيد« :ونديگو چيه؟»
ـ مثل يتيه ،فقط بدذاتتره.
جودی فكر كرد شايد زن او را س ِر كار گذاشته باشد .اگر
جودی هم يك شغل حوصلهسربر داشت و نیمهشب يك نفر
تماس میگرفت و مزاحم میشد ،احتماالً همين كار را میكرد.
«به نظر نمیاومد وانيل دوست داشته باشه »...سكوت
معذبكنندهای برقرار شد« .من اينها رو از خودم درنمییارم».
ـ فقط از سر راهش بريد كنار .ما يه مأمور فرستاديم .حدودا ً
پانزده دقيقه ديگه بايد اونجا باشه.
ـ من آدرس رو بهتون نگفتم.
«ما تماسهای اضطراری رو رديابی میكنيم ».گوشی را
قطع كرد.
جودی راضی از كاری كه انجام داده بود ،به قسمت جلويی
فروشگاه برگشت و فرياد زد« :دارن يه نفر رو میفرستن .من
میرم دنبالش و یه سیگاری هم میکشم ديو».
معلوم نبود كه ديو صدای او را شنيده است يا نه ،ولی خب
احتماالً خودش متوجه میشد.
شب خنک بود ،جودی فکر كرد كاش ژاكتش را برداشته
بود .البته ،آنقدر سرد نبود كه زحمت برگشتن به خودش
بدهد .روی موشک سكهای نشست ،یک سیگار روشن کرد و
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منتظر شد.
كمی دربارهی يتی فكر كرد .اص ً
ال معنی نمیداد كه يك
هيوالی اسطورهای از هيماليا توی فريزر فروشگاه فودپالس
باشد .اميدوار بود شخصی كه میفرستند بتواند قضيه را حل
كند .شك داشت كه چوب و يك حلقه طناب بتواند از پس
این كار برآيد.
ون سفيدی داخل پارکینگ پيچيد .کلمههای بزرگ مشكی
که با استيل ساده ساخته شده بود ،روی كنارهی ون بود:
واحد نجات گونههای زيستی مخفی .ماشين با تنبلی دور زد
و در محلی وسط پاركينگ ايستاد ،در حاليكه جاهای خالی
زياد ديگری در دسترس بود .مردی که شلوار بَگی و تیشرت
كم پاركينگ او را شبيه
پوشیده بود ،از ماشين پياده شد .نور ِ
جسمی نامعلوم نشان میداد .او درحالیکه آهنگ استار ترک
را با سوت میزد ،به پشت ون رفت و چيزی برداشت.
آدم خاصی به نظر نمیآمد و وقتی نزديكتر شد ،حتي از
آدمهای معمولی هم معمولیتر به نظر میآمد .الغر و دراز بود و
صورت باريكی داشت .موها و پوستش آبیرنگ بود .موها درهم
پيچيده بود و به طور معقولی میشد آنها را با جلبک دريایی
اشتباه گرفت .روی شانهاش يک چوب بيسبال حمل میكرد.
جودی دربارهی آبی بودنش نظری نداشت .رنگ او ،مثل
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حضور غيرقابل توجيه يتی ،ديگر عجيب نبود ،مثل ديدن
يک فيل توی ساحل يا انسان اوليهای داخل فروشگاه .انتظار
ديدنش را نداری ،ولی بيشتر غيرمنتظره است تا عجيب.
نداشتن يک عكسالعمل شديد ،بيشتر از هر چيز ديگری
جودی را تكان داد .ولی جودی استاد بیمحلی کردن بود.
فقط آن را پای اهمیت ندادن میگذاشت.
پرسيد« :تو همون طرفی؟ همونی كه مرکز فرستاده؟»
ـ من همون طرفم .تو تماس گرفتی؟
جودي با سر تأيید كرد.
ـ خب ،بريم يه نگاهی بندازيم.
جودي سیگارش را تکان داد« .فكر نمیكنم اون چوب
بيسبال بتونه جلوی این موجود كاری بكنه».
طرف پوزخندی زد و گفت« :يادم نمییاد از شما پرسيده
باشم كه چی فكر میكنيد ،خانم .چطوره من هنر ظريف
چيدن كنسرو به صورت هرمی رو به عهدهی شما بذارم ،و شما
مشکل يتی رو به عهدهی من؟ البته ،اگه اون واقعاً يتی باشه».
بعد به در اشاره كرد ،لبخند زد و گفت« :بعد از شما ».جودی
سیگارش را داخل سطل آشغال تکان داد و او را به طرف فريزر
راهنمایی كرد.
يتی هنوز آنجا بود .بيشت ِر موجودی را خورده بود و حاال به
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اينكه روی باسن بزرگ پشمالويش بنشيند و غذايش را هضم
كند راضی بود.
مرد گفت« :اوهوم .يتيه».
ـ بهت گفتم كه.
ـ آفرين به تو.
جودی پرسید« :چطور يه يتی رفته توی فريزر ما؟»
«تبتیها از فروش يتیهای جوان به عنوان حيوان خونگی
پول خوبی درمییارن .بعد اونها بزرگ میشن و قبل اينكه
بفهمی ،چند تا از اون عوضیها اونها رو مییارن و توی
قسمتهای عجيب غریب شهر ول میكنن».
جودي اخم كرد« .كار كثيفيه».
ـ كاری نمیشه کرد .مردم آشغالن.
جودی بحث نكرد ،خودش هم با اين موضوع موافق بود.
اين باعث شد دلش برای يتی بسوزد ،او خيلی شبيه يک
خرس بزرگ نرم بود ،جز پنجهها و دندانهایش.
ـ بهش صدمه نمیزنی ديگه ،نه؟
او چوب را گذاشت زير بغلش و كتاب كوچكی از جيب
عقبش درآورد« :پول گرفتم كه زنده برش گردونم ».بعد
صفحات را ورق زد ،سرش را تكان داد و با ماژيک چند تا
شكل عجيب روی چوب كشيد.
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