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فصل اول

اولین تماس

یک عصر تابستانی در جزیره ی کوچک الس  ِاسِتریاس در مجمع الجزایر آنتیل، 
پسربچه ی ُنه ساله ای به خیابانی پرید. داشت به سمت بندرگاه می رفت. اسمش 
ایگناسیو بود و پدرش، درست مثل هر هفته، تکه کاغذی به دستش داده بود 
که فهرست چیزهای الزم برای کار را رویش نوشته بود: پیچ، سیم، لوله های 
آب و... . ایگناسیو تکه کاغذ را می رســاند به دست ملوان های »آلباتروس«، 
کشــتی کوچکی که توی بندر پهلو گرفته بود. آن ها هم جعبه ای مقوایی به او 
می دادند که سفارش هفته ی قبل تویش بود. اگر جعبه سنگین بود، ایگناسیو 
آن را توی چرخ دستی می گذاشــت و می برد به کارگاه پدرش. یک هفته بعد، 

دوباره »آلباتروس« برمی گشت و این داستان همین جور ادامه داشت.
- برنامه همینه... تا وقتی خودمون توی جزیره یه آهنگری راه بندازیم.

پدرش این طور فکر می کرد.
الس  اســتریاس جزیره ی کوچک و امنی بود. آن قــدر امن بود که یک 
پسربچه می توانست به تنهایی به بندر برود. پدرش توی خانه های مسکونی 
جزیره باغبانی می کرد و ترتیب کارهای فنی و تعمیراتی را می داد. ایگناســیو 
هم دوست داشــت، بعد از تمام کردن تکلیف ها و خواندن درس هایی که هر 

روز برایش می فرستادند، به پدرش کمک کند.
از پیِچ وسط راه که گذشت، سایه ی درخشان کشتی را دید که توی بندرگاه پهلو 



 سومی  تماا  1213  مینا سان تلمو و آزمایش بزرگ

گرفته بود. ایستاد. چیزی با همیشه فرق داشت، اما درست نمی دانست چی. 
کشتی مسلمًا همان کشتی همیشگی بود، اما توی نور خورشید بیشتر از همیشه 
می درخشــید. یعنی تمیزش کرده بودند؟ پای کشتی، روی بارانداز، بیشتر از 
همیشه آدم جمع شده بود. ایگناسیو با قدم های آرام تر و محتاط تر پیش رفت.
روی اسکله، میزی بزرگ با یک رومیزی سفید قرار داشت و کلی آدم پشت 
میز نشســته بودند. دو طرف میز، دو میله ی بلند کار گذاشته بودند که یک 
پارچه نویسی بزرگ بهشان وصل شــده بود. روی پارچه چیزهایی نوشته شده 
بود که ایگناسیو نمی توانســت بخواند. آن طرف میز هم چند ردیف صندلی 
گذاشته بودند. اهالی جزیره روی صندلی ها نشسته بودند و با دقت و اشتیاق 
به حرف های آقایانی که پشت میز بودند گوش می دادند. از بین مردهای پشت 
میز، فقط یکی شان را می شناخت؛ آن هم کسی بود که همه ی اهالی جزیره او را 
»کاپیتان« صدا می کردند. مهم ترین شخصیت در کل جزیره بود. پدر ایگناسیو 

می گفت کاپیتان آشنایِی نزدیکی هم با فرماندار ایالت فلوریدا دارد.
از زمان راه اندازی مرکز تحقیقات توی جزیره، یعنی از سال ها پیش از تولد 
ایگناســیو، کاپیتان قدرتمندترین آدم جزیره محســوب می شد. قبل از آن، 
صرف نظر از چند تایی خرابه، چیز زیادی توی جزیره نبود و کسی هم در آن 
زندگی نمی کرد. اما بعد از آنکه کاپیتان و ارتشــی هایی که با او کار می کردند 
مرکز تحقیقات را ساختند، بیشتر از دویست نفر به جزیره آمدند و توی مرکز 
تحقیقات ساکن شدند. آن ها با خودشان کلی کتاب و ماشین آالت و تجهیزات 
آزمایشگاهی آوردند. ســال ها بود که توی این مرکز روی سنگ ها، جلبک ها، 

وضعیت هوا و شکل ابرها و البته بستر و موج های اقیانوس تحقیق می شد.
پدر ایگناســیو و خیلی های دیگر هم به جزیره آمدند تا برای دانشمندها و 
خانواده هایشان خانه بسازند. وقتی کار ساخت وساز تمام شد، خیلی از آن ها از 
جزیره خوششان آمد و تصمیم گرفتند همان جا بمانند و مسئولیت رسیدگی 
و تعمیرات مرکــز تحقیقات و خانه ها را بر عهده بگیرنــد. اما یک روز، کار 

دانشمندها و نظامی ها تمام شد و از جزیره رفتند. بعد نوبت رفتن کسانی رسید 
که بقیه ی کارها را می کردند: آن هایی که برای مرکز غذا درست می کردند یا 
نظافت آنجا را بر عهده داشتند، و بعد کسانی مثل پدر ایگناسیو که کارشان 
رســیدگی به باغچه ها و خانه های مســکونی بود. آن زمان، فقط بیست  سی 
 تایی مانده بودند. گاهی هفته ها می گذشــت بدون اینکه کسی کاری به پدر 
ایگناســیو بدهد. هر چند وقت یک بار هم یکی از اهالی باروبندیلش را جمع 

می کرد، سوار کشتی می شد و دیگر برنمی گشت.
وقتی ایگناسیو به بارانداز رسید، متوجه دستگاه عجیب و غریبی شد که روی 
یک سه پایه قرار داشت. کمی طول کشــید تا بفهمد آن دستگاه یک دوربین 
تلویزیونی است. روی دوربین، عالمت شبکه ی ملی تلویزیون نقش بسته بود. 
گزارشگری میکروفون به دست هم جلوی دوربین ایستاده بود. درست روبه روی 
گزارشگر، در وسط میز، مردی درشت هیکل با روپوشی سفید مشغول صحبت 
بود. مرد مو و ریش بلندی داشت که آن ها هم مثل روپوشش سفیِد سفید بودند. 
ایگناسیو تا چند قدمِی مرد جلو رفت. می توانست الی موهای بلند مرد که تا 
روی شانه اش را پوشانده بود، سیم باریکی را ببیند که از توی یکی از گوش های 

مرد بیرون می آمد و از باالی سرش تا جایی روی سینه اش پیش می رفت.
دیگر نوشته ی روی پارچه را هم می توانست بخواند:

پارکتحقیقاتیالساستریاس1
پروژهایازکمیسیونمارسیانا2

توی همین چند کلمه چیزی بود که ایگناســیو ســر درنمــی آورد. کمی به 
حرف های مرد ریشو گوش داد، اما زود بی خیالش شد. هیچ چیز از حرف های 

1. هم اسم جزیره و هم به معنای ستارگان. -م.
2. یعنی مریخی. -م.
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مرد دستگیرش نشــده بود، اما کمی آن طرف تر، کنار جایی که تماشاچی ها 
نشسته بودند، چیزی نظرش را جلب کرد. یک میز گرد بزرگ بود که رویش 
چند تکه سنگ قرمز قرار داشت، درســت همرنگ سنگ های جزیره. روی 
سنگ ها، محفظه ا ی شیشه ای بود که در بعضی جاها پایه هایی فلزی داشت، 
انگار یک تنگ ماهی را وارونه روی میز گذاشــته و با چند قاب فلزی و گنبد 
پالستیکی بخش بندی اش کرده باشند. نزدیک رفت و خیلی زود فهمید چرا 
سنگ های روی میز درست به رنگ چشم اندازی بود که دور تا دورش را گرفته 
بود. ســنگ ها در واقع نمونه ی کوچکی از جزیره بودند. خیلی راحت می شد 
این را فهمید، چون وســط سنگ ها ماکت دقیقی هم از ساختمانی سنگی قرار 
داشــت که اهالی جزیره به آن »قلعه« می گفتند. پــدرش برایش گفته بود 
که قلعه جایی است که دانشمندها، ســال ها پیش، آزمایشگاه ها و دفترهای 
کارشــان را در آن ســاخته اند. توی ماکت، یکی از قاب ها گردتاگرد قلعه را 
پوشــانده بود. اما این تنها ساختمانی نبود که قاب داشت. چند تای دیگر از 
ساختمان ها، خانه ها و حتی بعضی از خیابان ها هم توی قاب های فلزی بودند.

توی ماکــت، بندر را پیدا کــرد، و همین طور جاده ای را کــه به بندرگاه 
می رســید. خانه ی خودشان چی؟ یعنی آن هم توی ماکت بود؟ مسیر جاده 
را با نگاهش تعقیب کرد و... خودش بود! خانه ی سفیدی که او و پدرش در 
آن زندگی می کردند. کپی دقیقی نبود. درخت نخل بزرگ توی حیاط و چند 
تا خرده ریز دیگر سر جایشان نبود، اما بی بروبرگرد خانه ی خودشان بود. هم 

جایش روی صخره ها درست بود و هم رنگ سبز درها و پنجره هایش. 
کار پدرش را به کلی فراموش کرد و مدت ها تمام حواسش را داد به کشف 
و مقایســه ی تمام گوشــه کنار ماکت با جزیره ی واقعی. جزیره را مثل کف 
دســتش می شــناخت. از وقتی یادش می آمد، جزیره تمام دنیایش بود. آن 
لحظه می توانست برای اولین  بار جزیره را از باال ببیند، درست مثل یک مرغ 

دریایی در حال پرواز.

حرف زدن مردهای پشت میز که تمام شد، دستیارهای جلسه بلند شدند 
و پیشخدمت ها با سینی هایی پر از ساندویچ های کوچک و لیوان های نوشیدنی 
از راه رسیدند. ایگناسیو هنوز مجذوب ماکت بود. گنبدهای پالستیکی که اگر 
قرار بود در مقیاس واقعی ساخته شوند، چیزهایی غول پیکر از آب درمی آمدند، 
او را یاد چیزی می انداخت که جایی توی عکس ها یا توی فیلم های تلویزیونی 

دیده بود.
حس کرد کســی کنارش ایستاده اســت. وقتی چرخید، بــا همان مرد 
ریش سفیدی روبه رو شد که قبل تر داشــت سخنرانی می کرد. مرد ایستاده 
بود و او را نــگاه می کرد. آن لحظه که نزدیک آمده بود، خیلی درشــت به 
نظر می رسید. مرد یکی از دست هایش را کنار کله اش برده و دسته ی بلندی 
از موهای ســفیدش را دور انگشت اشاره اش پیچیده بود. ایگناسیو فکر کرد 
تفریح بامزه ای اســت؛ حتی شاید دلیل اصلی بلندکردن موهایش همین بود. 

مرد به سمت ایگناسیو خم شد و گفت: »نظرت چیه، پسر جون؟!«
ایگناسیو ســعی کرد به یاد بیاورد این جور گنبدها را پیش از این کجا دیده 
اســت. یک  بار دیگر، از باالی شانه های مرد درشت هیکل به پارچه نوشته و 
کلمه های »پارک« و »کمیســیون مارسیانا« نگاه کرد. بعد، دوباره به گنبدها 

خیره شد. یک دفعه یادش آمد.
- شما از دیزنی لند اومده ین؟

چند تایی دستیار همراه مرد ریشو بودند که داشتند کمی آن طرف تر، کنار 
ماکت بزرگ، می نوشیدند و گپ می  زدند. اما وقتی ایگناسیو این حرف را زد، 
همگی ساکت شدند و با تعجب به او نگاه کردند. مرد ریشو سینه اش را عقب 
داد و با صدایی بلند زد زیر خنده. بلندترین قهقهه ای بود که ایگناسیو تا آن 

زمان شنیده بود. دیگران هم با او خندیدند.
ایگناسیو اخم کرد.

مرد ریشو بعد از آنکه حسابی خندید، گفت: »تا حاال رفته ای دیزنی لند؟«
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ایگناسیو سرش را به نشــانه ی نفی تکان داد. فقط عکس های دیزنی لند را 
دیده بود، ولی این تنها چیزی بود که گنبدهای شفاف پالستیکی یادش می آورد.
مرد گفت: »اونجا همه چی قالبیه، همه چی پالستیکیه. ولی ما، برعکس... 

یعنی تو تا حاال چیزی از کمیسیون به گوِشت نخورده؟«
بعد، انگار متوجه چیزی شده باشد، پرسید: »اهل اینجایی، درسته؟«

ایگناسیو بدون اینکه اخم هایش را باز کند، با سر تأیید کرد.
مرد ادامه داد: »نمی دونی چه شانسی داری. خیلی سال بود که اینجا هیچ 
اتفاق هیجان انگیزی نمی افتاد، اما اون دوره دیگه تموم شده. ازاین به بعد، ما 

خودمون ترتیب همه ی کارها رو می دیم.«
کش وقوســی به خودش داد و به افق دور، جایی که جزیره و آسمان به هم 
می رسیدند، خیره شد. بعد به باالی قلعه نگاه کرد. دست هایش را بلند کرد، 
انگار می خواســت تصویری خیالی را در آغوش بگیرد. نور فلش یک دوربین 
عکاسی باعث شد که هم مرد و هم ایگناســیو نگاهشان را به سمت عکاس 
برگردانند. مرد ریشو برای خبرنگاِر دوربین به دست ژست گرفت تا او یک  بار 
دیگر عکس بگیرد. وقتی خبرنگار دست به کار شد، مرد ریشو دستش را روی 

سر ایگناسیو گذاشت و موهای سیاه و پرپشت او را به هم ریخت.
بعد از عکس، رو به ایگناســیو گفت: »حاال می بینی همه چی چقدر خوب 
می شــه. کلی کاره که باید انجام بشه. کلی شغل جدید ایجاد می شه. زندگی 

توی اینجا حتی از زندگی توی دیزنی لند هم بهتر می شه.«
دیگر تمام کسانی که دور ماکت جمع شــده بودند، داشتند با تعجب به 
آن ها نگاه می کردند؛ به این زوج عجیب که یکی شان ایگناسیوی فسقلی بود 

و یکی شان مردی ریشو و درشت هیکل.
مرد که متوجه نگاه های دیگران شده بود، سینه اش را ستبر کرد، چانه اش 

را باال آورد و دوباره به جمعیت نگاه کرد.
- این جزیره رو به جایی تبدیل می کنیم که همه ی دنیا درموردش حرف بزنن!

فصل دوم

 یک دعوت نامه و چیزهایی دیگر 
از طرف فردی ناشناس

مینا سان تلمو دِر ورودی چرخان یک ساختمان بزرگ و خسته کننده در مرکز 
شهر را فشار داد و وارد البِی خنک و خلوت آن شد. دفتر مشهورترین انتشارات 
شــهر توی همین ســاختمان بود. راهش را از بین مردهایی کت وشلواری و 
زن هایی با کفش های پاشنه بلند باز کرد و رفت سمت آسانسور. سرووضعش 
در آن محیط اداری واقعًا عجیب بود: سرو شــکل یک بچه مدرسه ای با یک 
کوله پشــتی روی دوش، کتی سیاه و بلند که برای سنش زیادی بزرگ می زد، 
با عینکی قاب سیاه، گرد و بزرگ و موهایی قهوه  ای و نسبتًا کوتاه که دورتادور 

صورت گردش را گرفته بود.
درباِن ساختمان دکمه ی آسانسور را برایش زد و قبل از آنکه دِر آسانسور باز 
شود، خوش وبش گرمی با او کرد. لبخند دربان فضای رسمی و خشک البی 

را برای مینا قابل تحمل تر می کرد.
مینا ســان تلمو بین تمام نویســنده هایی که گاه و بیگاه کتاب هایشــان را 
زیر بغلشان می زدند و به دفتر انتشــارات می آمدند، مورد منحصربه فردی 
بود. بااینکه فقط دوازده سال داشــت، در جمع پرفروش ترین نویسنده های 
داســتان های پلیسی اسم و رســمی به هم زده بود. همه چیز با کتاب »مرگ 
ترســناک جرمایاس بالنت« شروع شــده بود و کمی بعد از آن هم کتاب 
دیگــرش، دومین »مرگ ترســناک جرمایــاس بالنت«، پشــت ویترین 
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کتاب فروشی ها رفته بود. اما بیشتر شهرت مینا به خاطر همکاری اش در دو 
پرونده ی پلیســی بود که داستان آن در دو کتاب دیگر به چاپ رسیده بود: 
»موزه ی نفرین شده« که بعد از ماجرای دزدی یک اثر هنری در لندن منتشر 
شــد و »دخمه ی فیلم های سلولوئید« که مربوط به مفقودشدن چند حلقه ی 

فیلم از آرشیو یک سینما در بارسلون بود.
مینا از آسانسور پیاده شد و خودش را وسط حلقه ای از کارکنان ساختمان دید 
که داشتند سعی می کردند یک میزتحریر سنگین و بزرگ را که دورتادورش 
مقوا پیچیده بود، از پله ها باال ببرند. منشی انتشارات آمدن مینا را با تلفن به 
مسئول انتشارات اطالع داد و بعد به او اجازه داد وارد اتاق بشود. وقتی مینا 
وارد شد، آقای لینگ داشــت از پله های نردبانی فلزی که به یک کتابخانه 
تکیه داده بود، پایین می آمد. کتابخانه تا ســقف می رسید و پر بود از کتاب. 
روی زمین هم جعبه هایی پر از کتاب قرار داشت. کتاب ها را از توی کتابخانه 

بیرون آورده بودند.
آقای لینگ هیجان زده گفت: »سالم مینا! بشین!« 

پایش که به زمین رســید، با عجله رفت ســراغ جعبه هــای روی زمین و 
کتاب هایی را که با خودش آورده بود، توی جعبه ای کنار میز کارش گذاشت. 
میزش عوض شده بود؛ به جای میز کنده کاری شده ی ماهاگونی قبلی اش، میز 
خیلی ســاده ای قرار داشت که از کمپانی ایکیا خریده بودند. چند تایی کتاب 

و مجله هم روی میز بود.
مینا که نشســت، منشی انتشارات دو تا تقه به در زد و آمد تو. یک سینی 
توی دســتش بود و توی سینی هم دو لیوان شیشه ای و یک بطری شیشه ای 
تیره پر از آب معدنی. بطری شــکلی عجیب  وغریب داشــت و شــبیه یک 

شیشه ی عطر خیلی بزرگ بود.
وقتی منشی سینی را روی میز گذاشت و رفت، مینا گفت: »مبارک باشه!«

آقای لینگ با لبخند گفت: »ممنون... ممنون...«، ولی وقتی پشت میزش 

رفت، قبل از آنکه بخواهد روی صندلی اش بنشــیند، مکثی کرد و پرسید: 
»تبریک واسه چی؟«

- به خاطر ارتقایی که گرفته ین.
- آها! آره، درسته.

یک  بار دیگر لبخند زد، ولی کمی بعد، دوباره قیافه ی جدی به خود گرفت 
و گفت: »ولی تو از کجا فهمیدی؟ به ِاما گفته بودم فعاًل به هیچ کس نگه.«

ِاما منشی اش بود.
مینا به جعبه هــای چوبی نگاهی انداخت و گفت: »نــه، اون هیچی بهم 

نگفت. خودم فهمیدم.«
- نسبت به سن وسالت، واقعًا نابغه ای!

لینگ روی صندلی اش نشســت. آرنج هایش را روی میز گذاشــت، نوک 
انگشت های دست هایش را به هم چسباند و با تعجب یکی از ابروهایش را باال 
برد. گفت: »درسته، دارم کتاب هام رو از اینجا می برم. تا اینجاش ساده ست. 
اما از کجا فهمیدی ارتقا گرفته م؟ شــاید داشتم کتاب هام رو می بردم خونه. 

حتمًا ِاما بهت چیزی گفته.«
مینا می خواست جواب بدهد، اما لینگ با اشاره ی دست متوقفش کرد.

- نه، نه. چیزی نگو. بذار ببینم.
بعد با احساس رضایت از این بازی جدید، لبخندی زد و گفت: »اگه قرار 
بود کتاب ها رو به جایی خارج از این ساختمون ببریم، قاعدتًا می ذاشتیمشون 
توی جعبه های مقوایی، نه توی این جعبه های پالســتیکی. این جعبه ها مال 

نیروهای خدماتِی همین ساختمونه. درسته؟«
مینا لبخندی زد و ســر تکان داد. آقای لینگ، بی توجه به بطری آب روی 
میز، آب نبات چوبِی روکش داری را از روی میز برداشــت _ همیشه حداقل 
یکی از این ها روی میزش داشــت _ و آن را جلوی چشــم های مینا توی هوا 

تکان تکان داد.
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- حواست به همه چی هســت. همین جوریه که می تونی این داستان ها رو 
بنویســی. اما من هنوز نفهمیدم چطور از ارتقای من سر درآوردی. آخه این 
داستان اسباب کشی... خب، شاید فقط دارن من رو به یه بخش دیگه منتقل 

می کنن.
مینا جواب داد: »راســتش مــن هم کاماًل مطمئن نبــودم، ولی احتمال 
ارتقاگرفتنتون بیشتر بود. مخصوصًا وقتی ِاما که منشی کل انتشاراته می آد و 
براتون آب می آره. اون حاال دیگه منشی شماست، درحالی که شما قباًل منشی 

مخصوص نداشتین. نکته ی بعد هم لباستون بود...«
مینا به لباس آقای لینگ اشــاره کرد. لینگ هم سرش را پایین انداخت و 
خودش را ورانداز کرد. زیر کت، تی شرتی سیاه پوشیده بود که رویش عالمت 

یک گروه موسیقی ِهوی متال نقش بسته بود.
- مگه لباسم چه شه؟

- توی محیط کار، همیشه شما رو با کت وشلوار و کراوات دیده بودم. فقط 
کسی که قراره ارتقای مقام پیدا کنه، به این فکر می افته که لباسی بپوشه که 

جوون تر از سنش نشونش بده.
- آها!

مینا توی صندلی اش جابه جا شــد و اضافه کرد: »و قانع کننده تر از همه 
اینکه فهمیدم دارن اسباب و وسیله هاتون رو می برن طبقه ی باال. شما همیشه 

می گفتین که طبقات باال محل کار رئیس هاست.«
- درسته... آره.

- وقتی داشــتم از آسانسور پیاده می شــدم، به چند تا کارگر برخوردم که 
داشتن میز کنده کاری شــده تون رو می بردن باال؛ همونی که خیلی دوستش 

دارین.
- که این طور!

مینا به میز کار لینگ اشاره کرد و ادامه داد: »و توی مجله ای هم که روی 

میزتون بازه، اون جاهایی رو که مربوط به کتاب های اقتصادی و روان شناسی 
و بهداشت و سالمتی می شــه با ماژیک عالمت زده ین. کنار مجله هم دو تا 
کتاب »رژیم های غذایی معجزه آســا«ی ِزلدا میلره. همیشه به من می گفتین 
مسئولیت رســیدگی به این جور کتاب ها با رئیس های طبقه ی باالست و شما 
فقط مســئول داســتان ها و ُرمان هایین. ولی حاال به نظر می رسه مسئولیت 

کتاب های مربوط به کاهش وزن و این داستان ها هم با شماست.«
آقای لینگ دست هایش را توی هوا باز کرد و لبخندی گشاد روی لب هایش 

نشست.
- ولی شاید من هم دارم از رژیم های غذایی زلدا میلر استفاده می کنم.

مینا به آب نباتی که لینگ قصد خوردنش را داشت اشاره کرد و گفت: »من 
این طور فکر نمی کنم!«

لینگ دست هایش را باال برد و به آب نبات نگاه کرد.
- هاهاها! راســت می گی! نکته ی ظریفی بود. کسی که رژیم غذایی دکتر 

میلر رو رعایت می کنه، قطعًا از این چیزها نمی خوره!
جعبه ی چوبی اش را که در اصل جعبه ی ســیگار برگ کوبایی بود، باز کرد 
و به ســمت مینا گرفت. همیشــه همین کار را می کرد. توی جعبه اش پر از 
آب نبات بود. مینا دعوتش را رد کرد. لینگ گلویی صاف کرد، قیافه  ی جدی 

به خود گرفت و آماده شد تا برگردد سر کارهایش.
- خب... خب، به اندازه ی کافی سرگرم شدیم. حاال برگردیم به سورپرایزی 

که برات دارم.
از توی پوشــه ای روی میز، یک ورق کاغذ بیرون کشــید و به سمت مینا 
گرفت. نامه ای بود که برای او نوشته شده بود. چیز عجیبی نبود؛ گاهی برای 
مینا نامه هایی به نشانی انتشارات می فرستادند. معمواًل نامه ها درباره ی یکی 
از کتاب هایش بود و مینا خودش شــخصًا به آن ها جواب می داد، اما این یکی 

فرق داشت.



ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا: کاغذ مرغوب با زمینه ی  نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از 
کمتر خسته می شود؛ کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه  کاغذ نور را   این 

کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛ کاغذهای دیگر است و جابه جایی  کاغذ سبک تر از   این 
کمتری قطع می شود. کاغذ درخت   و مهم تر از همه اینکه برای تولید این 
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