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صل 1

ﻣﻴﻦ !
رك ز

ﺗ

۶

ِﺷﻠﯽ ﻧِﻠﺴﻮن از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﻧﻠﺴﻮن

ﮔﻔﺖ» :ﻧﮕﺎه ﮐﻦَ ،زک .ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ!«

او از ﺷﯿﺸﻪی ﮔﺮد و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی روﯾﺶ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون

را ﻧﺸﺎن داد و اداﻣﻪ داد» :اﯾﻦ ﺳﯿﺎرهی ﻧﺎﻫﯿﺪ اﺳﺖ! اﯾﻦﯾﮑﯽ

ﻫﻢ ﺑﻬﺮام!«
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ﻧﻠﺴﻮن ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ
زک
ِ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آه ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﺎدرش ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زک
ﺧﻮشﺣﺎﻟﺶ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در
ِ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ــ ﺧﺎﻧﻪی واﻗﻌﯽاش،
زﻣﯿﻦ؛ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪش در ﺳﯿﺎرهای ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧِﺒﻮﻟﻮن.

زک رﻣﺰی را

روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪِ زﯾﺮ

ﭘﻨﺠﺮه اش وارد ﮐﺮد.

رﻧﮓ ﺷﯿﺸﻪ ی ﭘﻨﺠﺮه از ﺗﯿﺮه

ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ

آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺎهِ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه
ﺳﺘﺎره در
ِ
ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ

از ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زک ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ
ً
ﻗﻄﻌﺎ از زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ.

ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻮق ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اش ،ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ﺑﺎ
ِ

ﺳﺘﺎره ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎره ﻫﺎ و

ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮش ﺣﺎل

ﻣﯽﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﻣﺮوز ﮐﻪ ۱۱ﻓﻮرﯾﻪی  ۲۱۲۰ﺑﻮد و روز اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽﺷﺎن

ﺑﻪ ﻧﺒﻮﻟﻮن و ﺗﺮک زﻣﯿﻦ!
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زک از ﭘﻨﺠﺮهاش ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﺑﻬﺮام را دﯾﺪ
ﮐﻪ دور ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﯿﺎره رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای

ﺳﻔﺮﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در

ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪاش ﮐﻢ ﺑﻮد؛ و ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻬﺎری

ﻫﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ مﻬانﺴرای ﺳیارهی ﻗرمﺰ در ﺑﻬﺮام ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ.
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