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سیاره ی  روی  خانه شان  نشیمِن  اتاق  توی  نِلسون  َزک 
نبولون ایستاده بود و به دوستش دریک ِتیلور نگاه می کرد. 
براِق معلقشان  مبِل  پدر زک، روی  و  آتو، مادر  و  ِشلی 
نشسته بودند و شارلوت و کتی، خواهرهای دوقلویش هم 

کنار مبل روی زمین. 

فصل 1
بازى 

پانتومیم

٧



تیم  کنند. سه  بازی  باهم  آن شب می خواستند همگی 
شده بودند و پانتومیم فضایی بازی می کردند. زک و دریک 
توی یک تیم بودند. شارلوت و کتی توی یک تیم. پدر و 

مادرشان هم توی یک تیم دیگر. 

٨



دخترها باهم داد زدند: »آماده...« 
»... برو!«

تصویر سه ُبعدِی تایمر دیجیتالی توی هوا ظاهر شد. ِدرخ، 
دستیار روباتِی خانگِی خانواده ی نلسون روشنش کرده بود. 

تایمر شروع کرد به شمارش ثانیه ها. 

٩



زک دست هایش را کنار بدنش چسباند 
و باال و پایین پرید. 

دریک گفت: »پرش!«
زک سرش را تکان داد که یعنی نه. 

»پرواز! جهیدن! بلند! سقف!«
زک هی سرش را تکان داد. 

دریک داد زد: »فنر!«
زک دیگر نپرید و دست هایش را 

پشت گوشش گذاشت. 
»صدای فنری که می گوید بوئینگ، 

بوئینگ؟«
باالی سرش حلقه  را  زک دست هایش 

کرد. 

١٠



دریک گفت: »گرد است؟ عدد صفر؟... خوردنی است؟«
زک بینی اش را لمس کرد، که یعنی بله. 

دریک گفت: »بوئینگ خوردنی؟«

١١



زک ادای برداشتن چیزهایی را از روی زمین درآورد. 
»برداشتن؟ چیدن؟«

زک دوباره روی بینی اش زد. بعد ادای چیدن چیزی را 
از درخت درآورد و توی دهانش گذاشت. 

١٢



دریک داد زد: »توت!«
زک دوباره بینی اش را لمس کرد. 

دریک گفت: »بوئینگِ  خوردنی ـ توت.« و یک لحظه فکر 
کرد. 

داد زد: »توِت بوئینگ کهکشانی!«
زک فریاد زد: »درست است!« و با دریک زدند قدش. 

١٣



همه جای  بوئینگ  توت های 
با  درمی آمدند.  ناهید  سیاره ی 
درست  شربت  و  ِشیک  آن ها 
می کردند که زک خیلی دوست 
داشت. دریک به تایمر سه بعدی 
نگاه کرد و گفت: »یک دقیقه و 

سی ثانیه. عالی.«
دخترها.  »ُخب،  گفت:  زک 
نوبت شماست.« و روی صندلی 
این  مثل  نشست.  نامرئی اش 

بود که توی هوا نشسته. 

١٤



دخترها بلند شدند و ایستادند. موهای هر دویشان قرمِز 
یک  بود.  کرده  ُدم  اسبی  را  موهایش  شارلوت  بود.  جگری 
دستمال هم دور گردنش بسته بود. کتی موهایش را ُدم گوشی 

کرده بود. فقط از همین راه می شد تشخیصشان داد. 

١٥



زک داد زد: »آماده، برو!«
شارلوت دست چپش را باال گرفت. بعد با دست راستش 

ادای گیتار زدن درآورد. 
کتی داد زد: »ب. د!«

شارلوت گفت: »خودش است!« و سرش را باال گرفت و 
تایمر را نگاه کرد. 

١٦



زک از روی صندلی نامرئی اش گفت: »پنچ ثانیه! رکورد 
زدید! ولی ب. د. دیگر چیست؟ حتی یک کلمه هم نیست!«

»ُخب معلوم است...«
»... ب. د. گروه موسیقی مورد عالقه ی ماست. یعنی...«

»... برادران دوقلو!«

١٧



عادالنه  »این  گفت:  غرولند  با  زک 
نیست. ما چطور می توانیم با دو نفر که 
همه ی کارهایشان باهم است و همه چیِز 
همدیگر را می دانند رقابت کنیم؟ حتی 

مثل یک نفر حرف می زنند.«
دریک گفت: »من ب. د. را می شناسم. 
همین چند روز پیش جایی خواندم که 
قرار است روی سیاره شان که اسمش 
آینه ای است، کنسرت داشته  سیاره ی 

باشند.«
دخترها دویدند پیش پدر و مادرشان. 

»می شود ما هم...«
»... برویم؟...«

»... خواهش می کنیم.«

١٨



آقای نلسون گفت: »خب، فکر کنم اشکالی نداشته باشد.« 
دخترها جیغ زدند: »هورا!«

نوبت  »پس  گفت:  و  خاراند  را  سرش  نلسون  آقای 
پانتومیم فضایی ما چی شد؟«

١٩




