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َزک نِلسون از خواب بیدار شد و در تخت ِکش وقوسی 
به بدنش داد. تلفن پیشرفته اش را برداشت و نشانی 
زیِمیِل پسـرعمویش لوئیس را که روی زمین زندگی 

می کرد، وارد کرد. 
کریسـمس نزدیک بود و تعطیالت مدرسـه ی زک 

شروع شده بود. 

فصل 1

تعطيالت
 كريسمس
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زک روی زمیـن بـه دنیـا آمـده بـود. هشـت سـاِل اول 
زندگـی اش را در شـهر دابْزویـِل ایالـت تگـزاس گذرانـده 
بـود؛ ولـی حـاال روی سـیاره ی نِبولون زندگـی می کرد. زک 
و خانـواده اش چنـد ماه پیش به نبولون اسباب کشـی کرده 
بودنـد. اوایـل زک خیلـی دلش برای زمین تنگ می شـد و 

٨



دلش می خواسـت دوبـاره برگردد و آنجـا زندگی کند، ولی 
کم کـم از زندگـی در نبولـون خوشـش آمـد؛ هرچنـد، هنوز 
دلش برای دوسـتان و فامیلش که روی زمین بودند، تنگ 

می شد. 
به محـض روشـن شـدِن تلفـن پیشـرفته ی زک، صورت 

٩



پسرعـمویش روی صفحه ی 
آن ظاهر شد. 

صدایی رایانه ای از توی 
گوشی گفت: »گفت وگوی 

تصویری دارید.«
لوئیس گفت: »سالم، 
زک! نبولـون خـوش 

می گذرد؟«
زک گفـت: »عالـی اسـت! 
ولـی خیلـی دلـم می خواهـد 

برای کریسمس برگردم زمین!« 
از وقتـی خانـواده ی زک بـه نبولـون 
آمده بودند، این اولین کریسمسشـان بود، 
ولـی زک، پدر و مادر و خواهرهای دوقلویش، 
شارلوت و کَتی، تصمیم داشتند برای کریسمس به 

زمین بروند. 

١٠



لوئیس و خانواده اش در ِورمونت، که شـهر سـردی بود، 
زندگـی می کردنـد. زک عاشـق ایـن بود که کریسـمس با 
فامیلش باشد و با پسرعموها و دخترعموهایش برف بازی 

کند و آدم برفی بسازد. 
لوئیس گفت: »تا حاال بیست سانتی متری 

برف آمده. تازه می گویند برای کریسمس 
بیشتر هم می آید!«

زک داد زد: »هورا! هوری ـ هوری!« 



لوئیس گفت: »هورا چی؟«
زک گفت: »هیچی! روی نبولون وقتی خیلی از چیزی 
خوشـحال هسـتیم، این را می گوییم. خیلی خوشـحالم 

که می خواهم توی آن همه برف با تو بازی کنم!«
لوئیـس گفت: »من هـم همین طور! روی نبولون برف 

می آید؟«



زک گفـت: »نه. سـرد می شـود، ولی نه آن قـدر زیاد که 
برف بیاید. برای همین، خیلی خوشحالم که دارم می آیم 
زمیـن! بـدون بـرف اصـالً احسـاس نمی کنی کریسـمس 

است.«
لوئیس گفت: »بدون تو هم همین طور!«

زک با خوشحالی داد زد: »بله!«
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لوئیس پرسید: »روی نبولون هم کریسمس 
دارند؟«

زک گفت: »بله، ولی تا جایی که من متوجه 
شـده ام، خیلـی فـرق می کنـد. درخت هـای 
کریسـمس اینجا عجیب وغریب اند؛ تزیینات 
درخت هایشان هم همین طور. درخت هایشان 
مثل چراغ های نئونی، دراز هستند. تزییناتشان 
نظـرم  بـه  مکعبی شـکل اند.  و  فلـزی  هـم 
قشـنگ اند، ولـی مـن درخت هـای روی 

زمین را ترجیح می دهم.«
لوئیس تلفن پیشـرفته اش را به طرف 
پنجـره ی اتاق خوابـش گرفـت و گفـت: 

»نگاه کن!«

١۴



زک دیـد بیرون چه خبر اسـت: برف سـفیدی آرام  روی 
کوه های ِورمونت می نشست. 

زک گفت: »واااای! چقدر قشنگ! این بهترین کریسمسمان 
می شود!«

لونا هم از پشت سرش با هیجان پارس کرد. 





صبح روز بعد، زک باعجله به آشپزخانه رفت. پدر و مادر 
و خواهرهایش داشتند صبحانه می خوردند. 

ِدرخ گفـت: »صبح به خیـر، ارباب زِک خالـی! امروز صبح 
چی دوست دارید بخورید؟«

درخ، دستیار روباتِی خانگِی خانواده ی نلسون بود. 

فصل 2

خريد عيدى
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درخ بااینکه روبات بود، شخصیت داشت. زک دیگر او را 
به چشم یکی از اعضای خانواده می دید. 

زک گفت: »من دوتا تخم مرغ مدل کیهانی می خواهم، با 
نان ُتست و مربای تمشِک بوئینگ، لطفًا!«

شارلوت و کتی گفتند: »حدس بزن...«
»... امروز...«

»... کجا می رویم؟«



دوقلوها همیشه باهم یک جمله را کامل می کردند. 
زک به پدر و مادرش نگاه کرد. 

مـادر گفـت: »امروز برای خرید به سـیاره ی سیسـنوس 
می رویم.«

زک گفت: »سیسـنوس؟ این همان سـیاره ای اسـت که 
شـهِربازی خیلی انگوِر سـرزمین آبنبات های چوبی  را دارد. 

عاشق آنجا هستم.«

١٩

فضايىتردك 



پدر با همان اسـم موردِ عالقه اش که همیشـه زک را صدا 
می کـرد، گفت: »همان سـیاره اسـت، خلبـان! فقط به جای 
شهِربازی، برای خریدن عیدی به یک مرکز خرید می رویم.«
شارلوت و کتی با خوشحالی و جیغ وداد گفتند: »که یک 

مرکز خرید معمولی نیست...«
»... مرکز خرید موندوی سیسنوس است...«

٢٠


