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فصل 1

ترك  زمين !  

۶۶



ِشلی نِلسون از صندلی جلوی فضاپیمای خانواده ی نلسون 
گفت: «نگاه کن، َزک. چه قشنگ است!»

او از شیشه ی گرد و بزرگی که جلوی رویش بود، بیرون 
را نشان داد و ادامه داد: «این سیاره ی ناهید است! این یکی 

هم بهرام!»
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فضاپیما  عقب  صندلی  روی  که  هشت ساله  نلسوِن  زک 
می کند  سعی  مادرش  می دانست  کشید.  آه  بود،  نشسته 
تنها چیزی که زک  اما در حاِل حاضر،  خوش حالش کند، 
ـ خانه ی واقعی اش،  می خواست، این بود که به خانه برگرددـ 

زمین؛ نه خانه ی جدیدش در سیاره ای به اسم نِبولون.



را  رمزی  زک 
روی صفحه کلیِد زیر 

کرد.  وارد  پنجره اش 
رنگ شیشه ی پنجره از تیره 

به روشن تبدیل شد. میلیاردها 
ستاره در آسماِن سیاِه پشت پنجره 

قسمت  همان  این  می زدند.  چشمک 
از سفر فضایی بود که زک بیشتر از همه 

دوستش داشت. قطعًا از زمین هم می توانست 
با تلسکوِپ فوق بزرگ نمای فضایی اش، یک عالمه 

و  اینکه در میان ستاره ها  از  اما همیشه  ببیند؛  ستاره 
سیاره ها باشد و از نزدیک آن ها را تماشا کند، خوش حال 

می شد.
البته به جز امروز که ۱۱فوریه ی ۲۱۲۰ بود و روز اسباب کشی شان 

به نبولون و ترک زمین!
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زک از پنجره اش بیرون را نگاه کرد و ناهید و بهرام را دید 
که دور شدند. بارها به هر دو سیاره رفته بود. معموًال برای 
در  تفریحی  پارکی  به  خانواده اش  با  هفته،  آخر  سفرهای 
ناهید می رفتند که جاذبه اش کم بود؛ و برای تعطیالت بهاری 
هم، همیشه به مهانسرای سیاره ی قرمز در بهرام می رفتند 

که ساحل زیبایی داشت.
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