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1

شاتیونـآنـبیِیر)Châtillon-en-Bierre(روستاییاستهزارنفریکه
گرفته قرار )Morvan( ُمروان و )Auvergne( ُاِورْین بین فرانسه، مرکِز در
است.ِنوری)Névry(نزدیکترینشهربزرگدرپنجاهکیلومتریآناست.
شرق، در )Corbinand( ُکربینان هست: متوسط قریۀ چندین اطراْف در
شاتوـِکرسی)Château-Quercy(درشمال،کالمار)Clamard(درجنوبو
سنـبرَننـسوـبووا)Saint-Bernin-sous-Bois(درجادۀِنوری؛امااهالی
شاتیونبرایتهیۀمایحتاجخودبااستفادهازجادۀبخشکهدوسالاست
بازسازیشدهواکنونشبیهمیزبیلیاردقیراندودباشکوهیاست،همیشهبه

ِنوریمیروند.
لومبار قائمکهطرفهایقصابی دوخیابان با است T شکل روستا
)Docteur-Edmond(تقاطعتشکیلمیدهند،خیاباندکترـادمون)Lombard(

وخیاباندکترـمادیران)Docteur-Madiran(،بهنامدوشخصیتمحلی
پایانقرننوزدهم.

،)Arlon( آرلون روی اولی دارد، پل دو مادیران ـ دکتر خیابان
لووار)Loire(منشعبمیشود،دومیرویکانال ازرود رودخانهایکه
بییر،آبراههایکهازسال1795برایحملچوبدرختانبیشۀمنطقۀ
ُمروانایجادشدهودرروزگارمابرایقایقرانیتفریحیاستفادهمیشود.
اینکانالکنارمسیرباریکیقرارداردکهبهدلیلمناظرسرسبزونیزبهاین
خاطرکهجزدرتپههایکوچکیهمسطحآببندهاکامالًمسطحاست،
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بسیارموردپسنددوچرخهسوارانوعابرانپیادهایاستکهبهگردشهای
طوالنیمیروند.بسیاریازماهیگیران،ساکتوبیاعتنا،آنجاباجدیت
بهکارموردعالقهشانمشغولهستندوباعالمتیبهسالمهایدوستانۀ

گردشگرانپاسخمیدهند.
ویژگی نشاندهندۀ قبالً میگذرند، شاتیون از که آب جریاِن دو این
خاصیبودند:بهلطفیارانههایدولت،پلرویکانالبسیارسریعوحتی
آرلونفقطدر آبگیریشودساختهشد؛درعوضپلروی اینکه از قبل
سالهایدهۀ1920احداثشدکهعبوردستکمیکلنجرامیطلبید
)خمیدگیحالحاضرخیابانگوئه)Gué(کهرودخانهآنرابهدوقسمت
تقسیممیکند،شاهدیبراصالحآنزماناست(.اینگونهمسافرانیکهاز
شاتیونمیگذشتندغافلگیرمیشدندکهپیدرپیازرودخانهایبدونپلو
سپسازپلیرویهیچعبورمیکردند؛موقعیتیمتناقضکهباعثتولید

ضربالمثلیشد.
تااواسِطقرنبیستم،شاتیونـآنـبییرروستاییُپررونقبودکهجمعیتش
بالغبردوهزاروچهارصدنفرمیشد.عالوهبرکشاورزی،اقتصادمحلی
میتوانسترویکارخانۀتولیدکفشُبپیون)Beaupion(حسابکندکه
تاسالهایدهۀ1960درساختمانهاینزدیکخشکیمجاورکانالقرار
داشت.درسال1964،کارخانهتعطیلشدوانبارهابهیکچوبُبریتغییر
کاربریدادند؛اینچوببریقبلازاینکهفعالیتشراکاهشدهد،نزدیک
بهپنجاهنفررادرسالهایدهۀ1970بهکارگرفت.آنجادرسال1991
زمان،ساختمانهایخالی آن از تعطیلشد. آتشسوزی دنبالیک به و
بهعنوانمأمنیبرایبیخانمانهاوبرخیجوانانبخشاستفادهمیشودکه
آنجابهقاچاقهایجزئیمیپردازند.شهرداریمیخواستهاینساختمانها
اماکمبود برایساختیکمجموعۀچندمنظورۀورزشیمرمتکند را

اعتباروجوددارد.
گذاشت. جا به ویرانی روستایی مهاجرِت ،1950 دهۀ سالهای از
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جمعیتطینیمقرنبهنصفکاهشیافت.بچههایروستابرایتحصیالت
بهِنورییاجاهایدیگررفتندوانگشتشماریهمهستندکهبعدازآنبه
بییربازمیگردند.شمارکشاورزانبهویژهکاهشیافت؛زمینهایزراعی
امروزهوسیعترهستنداماشمارشانیکسومسیسالقبلاست.بااین
حالعالقهبهکشاورزینزداهالیشاتیونشدیداستوبسیاریازپسران
باوجودشرایطکاریطاقتفرساوکمِی دهقانهامیگویندمیخواهند
درآمد،مزرعۀخانوادگیرادوبارهرونقبدهند.کشاورزیبهویژهبهلطف
دامپروریمنبعتغذیۀاقتصادبییرباقیماندهاست؛بییربهمادهگاوهای
زیباوزمختوگوشتیمنطقۀشارولهمینازدکهگوشتچربیراتولید

میکنندکهازنظرخوراکشناسهافاقدظرافتاست.
درروستا،دونانوایی،دوقصابی،یکمطبپزشکی،یکداروخانه،
یکفروشگاهکوچک،یکبقالی،یکهتل،یکرستوران،یکپیتزافروشی،
دوشعبۀبانکویکدفتراسنادرسمیوجوددارد.مطبدامپزشکیدرسه
کیلومتری،درجادۀِنوری،نهچنداندورازبنایمخوفیقرارداردکهاتحادیۀ
بخشهاآنرادرسالهایدهۀ1980ساختهوگمانمیرودشاملنوعی
دفترگردشگریونیزسالننمایشاست.هیچکسنمیدانددقیقاًآنجاچه
میگذردامابهنظرمیرسددونفربهصورتتماموقتآنجاکارمیکنندو

گاهینوریبهچشممیخورد.
درورودیروستاازسمتِنوریقصرقدبرافراشتهاست؛اقامتگاهسابق
بناشدهودرطولسالیانچندین اربابانشاتیونکهحدودسال1970
باربازسازیشدهاست.بنایینامتجانسوباشکوهکهقدمتقدیمیترین
هجدهم قرن به آنها جدیدترین و چهاردهم قرن به امروز سنگهایش
میرسد.باغزیباییآنرادربرگرفتهکهکانالحدومرزآنرانیزتعیین
از قصر اینکه از بعد است. کرده احاطهاش خندقی همچون و میکند
سالهایدهۀ1950،چندینباردستبهدستشد،تاجریآنراخرید
وبهمحلهمایشهاومکانیمجللتغییرکاربریدادهاست.بازدیدازآن
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امکانپذیرنیستمگردرمواردخاص؛اغلبروستاییهاهرگزپایشانرا
آنجانگذاشتهاندامااینمسئلهباعثنمیشودبهاینبناافتخارنکنند.

کلیسایسنـنیکال)Saint-Nicolas(،معمولیوبدونجذابیت،مشرف
بهمیدانکوچکیبادرختانشاهبلوطاستکههتلشهرهمآنجابناشده؛
گواهیبراینکهروحانیتوجمهوریهمیشهعدمتفاهمنداشتهاند.پشِت
کلیسامحوطۀنمایشگاهقراردارد؛میدانیقیراندودکهقبالًدرآنجابازار
فروشاحشامبرپامیشد.آنجازمینفوتبال،اردوگاهوسالنیهمگانیوجود
داردکهدرابتدایسالهایدهۀ1970وبهسبکبیمعنیآندورانباَاشکال
نامنظمومصالحیکمکیفیتساختهشدهاست؛همانمصالحیکهدرسال
،)Picherette(1975برایساختمهدکودکومدرسۀابتداییپیِشِرت
نامتپهایکهرویآنبناشده،استفادهشدوبعدازبیستوپنجسالاستفاده
کمکمسربهویرانیگذاشتتاجاییکهدرسال2002بازسازیشد.هفتاد

کودکبهآنجارفتوآمدمیکنندکهیکسومسیسالقبلاست.
درپایانبایدبگوییمکهشاتیونـآنـبییرمرکزاداریبخشیباچهارده
دهستانوسههزاروپانصدنفرجمعیت،حدودچهلقریهودههامزرعه
تاب و پیچ منطقه این در روستایی جادههای و سرسبز راههای است.
میخورندوهزارتوییراشکلمیدهندکهتابستانهاماجراجوییباپای
پیادهیادوچرخهدرآنشیریناست.البتهبایدمراقباتومبیلهاییبودکه
همیشهوحتیوقتیرانندههامسنهستندبانهایتسرعتمیرانند؛عادت
اسفباریکهنرِخمرگومیرجادهایرانسبتبهمتوسطمنطقهوباوجود

تالشهایژاندارمها25درصدافزایشمیدهد.
بییرمیدانیمتااینفصلمقدماتی آنـ بهاندازۀکافیدرموردشاتیونـ
رابهپایانببریم؛بعداًهمیشهفرصتخواهدبودکهآنچهاینجاگفتهنشد
اضافهوساکنانیمعرفیشوندکهدرقصهنقشخواهندداشت.بههرحال
برپاکردندکورضروریبودزیراازآنجاواینگونهاستکههمهچیزآغاز

میشودوماازآنخارجنخواهیمشد.
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***

همهدرشاتیوندرسکوتمطلقیمیخوابندکهشهرنشینهادیگرتصوری
ازآنندارند.دکترروش)Ruche(کهازسیسالقبلدرروستاطبابت
میکند،معتقداستآرامششرطیالزمبرایسالمتیاستوبسیاریاز
بیمارانشطولعمرشانرامدیونآنهستند؛بسیاریازاهالیشاتیوننود

سالوبلکهبیشترزندگیمیکنند.
بنابراینشبچیزیشنیدهنمیشودمگربهزحمتجیغهایپرندهای
پنجرههای با سال کل که اهالی موتوری. مختصر غانغاِن یا شکاری
متوقف زندگی میکنند احساس بیستویک ساعت از میخوابند باز
میشود.درنتیجههیچکسدرطولشِبپانزدهمسپتامبر2012،تاریخ
سرنوشتسازیکهداستانماآغازمیشود،متوجهفقدانکاملعبورومرور

درروستانشد.
نخستینکسانیکهصبحپانزدهمبیدارشدند،شاغالندرِنوری،آن
اهالیشاتیونبودندکهبهدلیلنبودکاردربییر،صبحوعصربهپیمودن
چهلکیلومترراهتامرکزشهرستانتنمیدادند.شایدمیتوانستندبرای
نزدیکیبهمحلکاراسبابکشیکننداماآنهادلبستۀجاییبودندکههمۀ
خانوادهشاندرآنزندگیمیکردندوخانههاارزانتربود؛مزیتهاییکهبه
خستگیراه،هزینههایسوختواجباِرصبحزودبیدارشدنمیارزید.به

هرحالبرایاهالیشاتیونروزهایطوالنیهرگزترسناکنبود.
)Jean-Jacques Larimé(وژانـژاکالریمه)Hubert Besson(اوِبربسون
ازجملهاینمهاجرانروزانهبودندواغلبراهراباهمگزمیکردندزیرا
ساعاتکاریشانیکیبود.اولیمأموِرراهآهنودومیدریککارخانۀ
پانزده و روزصبحساعتشش هر آنها بود. تکنیسین پالستیکسازی
دقیقهراهمیافتادندوحدودساعتهفتمیرسیدندبهِنوری.اماآن15
سپتامبر2012،اتومبیلالریمهبعدازطیپنجکیلومترودرجاییموسومبه
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ویـِمرلو)Huis-Merleau(،خطبلندمستقیمیکهدرحاشیههایشمزرعهها
قرارداشتند،خرابشد.موتورناگهانازکارافتاد؛چراغهایجلوونیز
چراغهایهشداردهندۀتابلویحاشیۀجادهخاموششدند.الریمهناسزا
گفت،ماشینرابهشانۀجادهراند،ترمزدستیراکشیدوبعدبیهودهکوشید
دوبارهروشنشکند.اووبسونکاپوتراباالزدند،دلورودۀبیحرکتش
رابراندازکردند،هیچچیزیندیدندکهبلنگدواینشدکهتصمیمگرفتند

درخواستتعمیرکارکنند.
ژاکبهمکانیِکروئه)Ruet(،نزدیکترینروستا،تلفنزد.ارتباط ژانـ

برقرارنشد.قطعاًهیچچیزسرجایشنبود.
اوبربهاوگفت:»باتلفنهمراهتامتحانکن.«

همکارشدستبهکارشداماتلفنهمراهبوقنداشت.
ــحتماًشبکهاختاللداره.

بنابراینآنهاسعیکردندبامکانیکیلوژو)Logeux(درشاتیونتماس
بگیرند.تماسبرقرارشداماآنوقِتصبحهیچکسنبودکهجوابتلفنرا

بدهد.بعدازبیستبارزنگخوردن،الریمهناسزاگویانقطعکرد.
بسونگفت:»منبهزنمزنگمیزنم.اونماروبرمیگردونه،بعدبا

ماشینمندوبارهراهمیافتیم.«
همینکارانجامشد.کولت)Colette(،همسراوبربهدنبالبهگلنشستهها
درویـمرلوآمدوآنهارابهشاتیونبازگرداند.آنجاهرکداممیخواستند
بهصاحبکارشانخبربدهندکهاحتماالًدیرخواهندرسید.هردوتماس
بهپیامهایخطامنتهیشد.ژانـژاک،اوبروکولتبانگرانیبههمدیگر

نگاهکردند.
کولتزمزمهکرد:»خیلیعجیبه.«

اوبرگفت:»ُخب،هرچیزمانازدستدادیمبسه.بزنیمبهجاده.«
ژانـژاکازکولتخواهشکردبهمکانیکخبربدهدکهبایدماشین
رهاشدهاشدرویـمرلورابکسلکندوسوئیچشرابهاوداد؛بعداوبرو
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اوباچهلوپنجدقیقهتأخیرنسبتبهبرنامۀزمانیراهراازسرگرفتند.
افسوس!پنجکیلومتربعدازخروجیروستا،جاییکهژانـژاکگیر

افتادهبود،موتورماشینریپزدوبعدمتوقفشد.
الریمهگفت:»دارمخوابمیبینم.«

دومردکهتصورمیکردندقربانیجادوییشدهاند،جرأتنمیکردند
نطقبکشند.

بسونگفت:»مطمئناًاینشوخیه.«
اماشوخینبود.

***

با ناگواربرایهمۀکسانیرخدادکهمیخواستند آنروزهمانپیشامد
مرلو،ماشینهای ماشینازهمۀراههایممکنشاتیونراترککنند.درویـ
خراببازهمدرهمانمکانپشتسرهمردیفشدند؛پانزدهخودروبه
اتومبیلهایاوبروژانـژاکاضافهشدندوآنمحلکهمعموالًبسیارآرامبود
بهپارکینگیموحشتبدیلشد،ُپرازرانندههایدیرباوریکهکاپوتهایشان
راباالمیزدندوبلندبلندناسزامیگفتند.همهسعیمیکردندتلفنبزننداما
ارتباطباِنوریغیرممکنبود.درعوضتماسهاباشاتیونبهخوبیبرقرار
میشدوهرکسیخستهبهخانوادهاشزنگمیزدتاجایشرااطالعدهد

ودرخواستکمککند.
ِرمون)René Rémond(،دومکانیکشاتیونکل ِرنه پاتریسلوژوو
صبحبهستوهآمدهبودند.سی،چهل،پنجاهرانندۀسواریدرهمۀبخش
نیازبهخدماتآنهاداشتند.ژاندارمهاکهازحوادثخبرشدهبودندحکم
کردندکهضروریترینکاربازشدنجادههاستتاازتصادفزنجیرهای
سوران گروهبانها ،)Packiewicz( پاکِیویتز دوم استوار شود. جلوگیری
)Sourand(ودوگی)Duguit(رامأمورکردکهبهویـمرلوبروندوبه
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مکانیکهادستوردادآنهاراهمراهیکنند.سورانودوگیباسرعتتمام
نشستندپشتفرمانونآبیشاندرحالیکهکامیونهایجرثقیلدارکهاز

ایناتفاقبسیارهیجانزدهبودندآنهارادنبالمیکردند.
اماچونبهویـمرلونزدیکمیشدند،پاتریسلوژوبانورچراغبه
آنهاعالمتداد.کاروانمتوقفشد.لوژوازکامیونشپیادهشد،تاپیش
باآنهادرمیان ژاندارمهادویدوفکریراکهتازهبهذهنشرسیدهبود

گذاشت.
چیزی همچین هیچکی محل، یه تو خرابشده ماشین همه این ــ

بهچشمندیده.نمیتونهاتفاقیباشه.
سورانپاسخداد:»ُخببعدش؟«

ــنکنهداریمباونشماوکامیونهایماخودمونرومیندازیمتودهن
گرگ؟

اخمهایسوراندرهمرفت.
لوژوتوضیحداد:»خطِرخرابیماروهمتهدیدمیکنه.«

ژاندارمهامتقاعدشدند.بنابراینکامیونهایجرثقیلداردورزدند،در
حالیکهآنهاپایپیادهراهشانرابهسویرانندههایدرراهماندهادامهدادند
تابرایشانتوضیحدهندکهبایدموقتاًخودروهایشانرادرمحلرهاکنندو

آنهاهمپیادهبهشاتیونبرگردند.
همانطورکهتصورمیشدایناطالعاتبهمذاقدرراهماندههاخوش

نیامدوفریاداعتراضسردادنداماچارهایجزاطاعتنداشتند.

***

ناخوشِیهمهگیرکلصبحخرابیبهبارآورد.هیاهوگسترشیافت:دردی
اسرارآمیزماشینهاراتحتتأثیرقرارمیداد.اهالیشاتیونبهمحضاینکهاز
اینمسئلهآگاهشدندهجومبردندتابررسیکنندآیااتومبیلهایخودشان
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کارمیکندوخیالشانراحتشدکهدیدندبله.متوجهنشدندکهمشکالت
ایجادمیشدکه نفرینشدهای ناحیۀ در و نقاطمشخص برخی فقطدر

اطرافروستابود.
عالوهبرموتورماشینها،مسئلۀتلفنهموجودداشت.آنهامتوجه
بین تماسهای اما میشد برقرار عادی بهطور محلی تماسهای شدند
همراه تلفنهای ثابت، تلفنهای مشکْل نمیرسید. نتیجهای به شهری
ژاندارمهاوشهردار نتیجه در قرارمیداد. راتحتتأثیر ُاپراتورها وهمۀ
سیلوسترآینله)Sylvestre Agnelet(باوجودتالشهایبسیارموفقنشدند

بهاستانداریوصلشوند.
شهردارپیشنهادکرد:»براشونایمیلبفرستیم.«

اماباکامپیوترهمشکستخوردند.
استواردومپاکیویتززمزمهکرد:»باورنکردنیه.«

همسر بود، شده دچار تلفن شبیه دردی به هم کامپیوتر که آنجا از
گروهباندوگیاینفکربهسرشزدکهایمیلیبرایهمسایهاشبفرستد.
شگفتی:پیامارسالشدوآنهاتوانستندبالفاصلهدرخانۀگیرندهاشبررسی
کنندکهبهخوبیآنرادریافتکردهبود.زِنمبتکِرگروهبانسپستوانست
باموفقیتصفحۀدفترگردشگریشاتیون،صفحۀکافینتمحلونیز
وبالگدخترشرابازکندکهدردهکدهایکامالًنزدیکزندگیمیکرد.او
همچنینوبسایتژورنالدوالبییر)Journal de la Bierre(رابازکرد
کهدفترشاندرِنوریبود؛لوگویروزنامهوبخشهایمرورگربهصورت
عادیبازشدندامابقیۀچیزهاناپیدابود.ازسرکنجکاویرویستونهای
مختلفکلیککردندامابیهودهبودوستون»شاتیون«بازشد.آنجاستون

اطالعاتبالفاصلهبهنمایشدرآمد.
ــانگارفقطبهاخباریدسترسیداریمکهبهخودمونمربوطه.

***




