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پروانهایدرتارعنکبوتیگرفتارشد.عنکبوتتاریبهدورشتنید.چندی
گذشت،پروانههمچناندرتارگرفتاربود.همهازاستقامتپروانهدرتعجب
بودند.تندبادیشدوتارراتکانیداد.پروانهذرهذرهشدوریخت.خیلیوقت

بودکهازدرونپوکشدهبود.
شوساکوِاندو،درسال۱۹۲۳درتوکیومتولدشد.دهسالهبودکهپدرو
مادرشازهمجداشدندواوبامادرشبهشهرکوبهرفت.مهمتریناتفاق
زندگیاشدریازدهسالگیرخداد،غسلتعمیددیدوکاتولیکشد.اندو
میگوید:»کاتولیسیسمبرایممثللباسیازپیشدوختهبودکهبایدآنرابهتن
میکردمومیدیدمکهاندازهاماستیابایدازشّرشخالصشوم.بارهاسعی
کردهامترکشکنم،امانشدهاست،نهاینکهنخواهم،نمیتوانستمترکش
کنم.شایدبهاینخاطرکهبخشیازوجودمشدهبودوغیرممکنبودبتوانم
آنراازخودجداکنم.اماباهمۀایناوصافهنوزهمگاهیاحساسمیکنم
لباسیعاریهبهتنکردهاموبایدروزیپسشدهم.اماازطرفدیگرسؤالی
درذهنمایجادمیشودکهاگرکاتولیسیسمراازشخصیتمجداکنم،خود

واقعیامچطورخواهدشد؟واینهمانمردابژاپنیدرونمناست.«
ِاندو،کهاوراگراهامگرینژاپنمیدانند،کشورشرابهمردابیتشبیه
میکندکههمهچیزراازدرونمیپوساند.هربذریکهدراینزمینکاشته
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دوراهی و مشقت آن میکنید؟ تعریف چگونه را مسیحی ایمان حکایت
ایمانداشتنرا؟اینتقابلراچگونهتوضیحمیدهید؟رماننویسانبزرگی
ـبهطورقطعگراهامگرین،فرانسوا درقرنبیستمبهاینموضوعپرداختهاندـ
موریاک،ژرژبرنانوس،وازدیدگاهیشدیدا�خاصومنحصر،شوساکواندو.
»خاص«کهمیگویم،منظورمفقطژاپنیبودناندونیست.درواقع،بهنظرم
سکوت،مهمترینرماناوکهدرگذرسالهاارزششبرایمبیشتروبیشتر
شده،دقیقا�دربارٔهاینویژگی»خاص«وآنامر»عام«است.ونهایتا�ایناولی

استکهدومیراهمدربرمیگیرد.
خوداندوهمدرتطبیقایمانکاتولیکبافرهنگژاپنیمشکالتبسیاری
داشتهاست.لذاچیزیکهباعثشدهاوبهسراغداستانمبّلغانپرتغالیای
تجربۀشخصی بیشتر برگشتهاند دین از بهاجبار هفدهم قرن در که برود
خودشبودهتاصرفتحقیقومطالعۀتاریخی.اودرگیریایمانیرافهمیده
ـمؤمن است؛یعنیحفظعقیدهدرستیزباتجربه.تجربهایکههمیشهمؤمنـ
پرسشگرــرابرمیانگیزدتااعتقاداتشرابادنیاییکهدرآنزندگیمیکند
وبافرهنگشوفقدهد.پایۀمسیحیتایماناست،امابانگاهیبهتاریخ
بامشقاتبسیار اوقات بارهاوبعضی بارهاو ایندین آندرمییابیدکه
تناقض راشکوفاکند. ایمان آن بتواند تا داده تطبیق باشرایط را خودش
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خبربهکلیسایُرمرسید.کریسُتوائوفِریرا،کهازطرفانجمنعیسایپرتغال
بهژاپنرفتهبود،درناگاساکی،بعدازشکنجهشدندرچاه،ازدینخود
برگشت.مبّلغیسردوگرمچشیدهوعالیرتبهبودوسیوسهسالدرژاپن
زندگیکردهبودومرتبۀباالییبینروستاییانداشتووجودشالهامبخش

دیگرکشیشانومؤمنانبود.
متکلمیکارکشتهبودودربحبوحۀشکنجههامخفیانهبهکامیگاتارفت
تادرآنجاهمبهکارتبلیغشبرسد.نامههاییکهدرایندورهبهکلیسایُرم
فرستادهحکایتازعزمراسخوروحمحکمشدارند.محالبودچنینمردی
زیرفشاراینشکنجههاوسختیهابهایمانشپشتکند.اهالیانجمنعیسی
واهالیکلیساشککردهبودندکهتماماینماجراهادروغهایهلندیهاو

ژاپنیهاباشد.
نامههای نبود. بیخبر ژاپن مأموریت سخت شرایط از ُرم کلیسای
مبّلغاندیگرجایهیچشکیباقینمیگذاشت.ازسال۱۵۸۷،هیدویوشِی
نایبالسلطنهخالفسیاستپیشینیانشعملکردهبودومسیحیانرابهطرز
فجیعیشکنجهمیکرد؛اولازهمههمسراغبیستوششکشیشومؤمن
مسیحیدرنیشیزاکایناگاساکیرفتوبعدازآنتماممسیحیانکشوررا
بیرونراندوشکنجهکردوسبعانهکشت.شوگون ازخانهوکاشانهشان
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توکوگاواهمدرسال۱۶۱۴،دستوردادتماممبّلغانراازژاپناخراجکنندو
همانسیاسترادرپیشگرفت.

درگزارشهایمبّلغاندرششموهفتماکتبرهمانسالآمدهاستکه
هفتادکشیشژاپنیوخارجیرادرکیباچِیکیوشودستگیروسوارپنجقایقی
کردندکهبهماکائوومانیلمیرفت.همهشانراتبعیدکردند.هواگرفتهبودو
دریاطوفانیوبهرنگخاکستر؛قایقهایبارانخوردهازلنگرگاهبهراهافتادند

وازتنگهگذشتندودرافقمحوشدند.
باهمۀفشارهاوسختیهایحکمتبعید،سیوهفتکشیشحاضربه
در بود. آنان از یکی فریرا ماندند. ژاپن در پنهانی و نشدند ترکجماعت
اینمدتنامههاییبهمقاماتارشدشمیفرستادوازدستگیریمبّلغانو
مسیحیان،وهمچنینازشکنجههاییکهانتظارشانرامیکشیدمینوشت.
درحالحاضردستخطیازاو،بهتاریخ۲۲مارس۱۶۳۲،خطاببهاندرو

پالمیروباقیماندهکهازاوضاعآنزمانمیگوید:

درنامههایقبل،ازاوضاعمسیحیاناینکشورنوشتموحاالمیخواهم
آنچهراکهتابهحالگذشتهبگویم.

همهچیزبهآزاروشکنجهوخفقانورنجیتازهختمشدهاست.
اینگزارشراباداستانپنجمؤمنیشروعمیکنمکهدرسال۱۶۲۹ 

بهخاطراعتقاداتشاندستگیرشدند.نامهایشانبهقرارزیراست:
بارتالومئوگوتییرز،فرانچسکودیهسوس،وینسنتدوسنآنتونیو
ـهمهبرمسلکسنتآگوستینــ،آنتیوایشیداازجامعۀخودمان،ویک ـ

فرانسیسکنبهنامگابریلدیسانتامگدلنا.
تاکناکااونیمه،والِیناگاساکی،میخواستمجبورشانکندازدین
تمسخر باد به را آن پیروان و مقدسمان ایمان و برگردند آیینشان و
بگیردتاارادٔهاینمؤمنانرادرهمبشکند،امازودفهمیدکهتنهابا
حرفزدننمیتوانددرایماناینکشیشانرخنهکند.بههمیندلیلهم
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مجبورشدسیاستدیگریدرپیشبگیردوآنانرادرآبهایجوشان
اونِزنفروکند.

فرماندادتاپنجکشیشرابهاونزنبیاورندوآنقدرشکنجهشان
کنندکهازدینبرگردند.نبایدزیراینشکنجههاکشتهمیشدند.بئاتریس
داکوستا،همسرآنتونیاداسیلوا،وماریادخترشانهمبایدمثلآنپنج
کشیششکنجهمیشدند.چونکهآنهاهمباوجودتمامتالشهاو

وعدهووعیدهاحاضرنشدهبودندازدینشانبرگردند.
سومدسامبر،ناگاساکیرابهمقصداونزنترککردند.زنانرادر
کجاوهنشاندندومردانراسواربراسبکردند.همهباهمخداحافظی
کردند.بهبندرگاهکهرسیدند،دستبستهوپادرزنجیرسوارقایقشان

کردندودستانشانرابهدیوارههایقایقمحکمبستند.
روز رسیدند. اونزن درجنوب اوباما بهساحل روز همان عصر
کردند. دخمهای درون را آنهفتنفر تمام و رفتند باال را کوه بعد
تاصبحدرآنجا را بادستهایبستهوپاهایدرزنجیرتمامشب
بازداشتبودندومأمورانآنهارازیرنظرداشتند.تماممسیرکوهرا
نگهبانگذاشتهبودندوکسیبدوناجازٔهرسمیحِقخروجازراهرا

نداشت.
فردایآنروزشکنجههاآغازشد،آنهارایکییکیکناردریاچه
میبردندتاآنآبجوشاِنموجبهآسمانکشیدهراببیندومجبورشان
میکردندتعالیممسیحرامنکرشوند،وگرنهبدنهایشانطعمۀآنآب

جوشانمیشد.
این وسرمایهواهم زبانهمیکشید و آبکفآلودموجمیزد
نبود، میان در بهخدا ایمان اگر که منظرهای میکرد. بدتر را منظره
جان خدا بهلطِف اما نداشت. را دیدنش طاقت جنگیهم مردی
گرفتند،شکنجهرابهجانخریدندوطاقتآوردندوقاطعانهگفتندکه
پایایمانشانایستادهاند.مأمورانکهدیدندآنهاپایحرفشانهستند
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لباسهایزندانیانرادریدندودستوپایشانرابهتیرکیبستندو
را بدنهایعریانشانریختند.مالقهها بر بامالقههایی را آبجوش
سوراخسوراخساختهبودندتاآرامشکنجهشوندوبیشتردردبکشند.

مردانخدابدونکوچکترینلغزشیشکنجههاراتابمیآوردند.
فقطماریایجوانبودکهزیرباردردنیمهجانشدوازپادرآمد.مردم
فریادزدند:اوازدینشبرگشت!فورا�دختررابهپناهگاهبردندواورا

بهناگاساکیبرگرداندند.
ماریااینتهمتراقبولنکرد،التماسشانکردتااوراهمبامادرش
ودیگرانشکنجهکنند.بهحرفشاهمیتندادند.آنششنفردیگر
سیوسهروزدرکوهستانماندند.دراینمدتآنتونیووفرانسیسکوی
کشیشوهمینطوربئاتریس،هریک،ششبارباآبجوششکنجه
شدند.پدروینسنتچهارمرتبهوپدرپالمیرووپدرگابریلهمدومرتبه.

اماهیچکدامشانآهونالهنکردند.
همۀ با داکوستا، بئاتریس خصوصا� و فرانسیسکو و پدرآنتونیو
شکنجههاوتهدیدهاوخطونشانها،مردانهایستادند.آنزن،بهجز
شکنجهباآبجوش،ننگدیگریراهمبایدتحملمیکرد؛میبایست
ساعتهادربرابرتمسخروهلهلۀمردمرویتختهسنگکوچکیبایستد.
اماحتیوقتیجنونشکنجهگرانشاوجگرفتهمذرهایکوتاهنیامد.
والیمیخواستآنهاراشکنجهکندتاازدینبرگردندوقصد
کشتنشانرانداشت،بههمیندلیلهمآنهاییکهدراینمدتازحال
رفتهبودند،نبایدسنگینشکنجهمیشدند.برایهمینچندبارپزشکی

برایدرمانجراحاتشانبهکوهستانرفت.
طرف از برنمیآید. آنها پِس از که شد ثابت اونیمه به باألخره
دیگر،دوروبریهایش،کهارادٔهمحکمکشیشهارادیدهبودند،گفتند
درمقابلاینجماعتیکهاینطورپایحرفشانهستندکلچشمههای
اونزنمیخشکدوآنهاکوتاهنمیآیندوباورشانتغییرنمیکند.والیهم
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آنهارابهناگاساکیبرگرداند.پنجمژانویه،بئاتریسرابهروسپیخانه
فرستادوکشیشانرادرزندانمحلیاسیرکردوهنوزهمازآنجابیرون
نیامدهاند.تمامایناتفاقاتحکمتمارابیشازپیشمیانعامۀمردم
رواجدادهومایۀقوتقلبمسیحیانشدهاست.همهچیزبرخالفمیل

دستگاهحاکمپیشرفتهاست.

آن بار زیِر مرد این بپذیرد نمیتوانست ُرم کلیسای بود. فریرا نامۀ این
شکنجههایسهمگینازدینبرگشتهوخودرابهپایآنکافرانانداختهباشد.
ُرمجمعشدند. بههمراهپدرروبینودر درسال۱۶۳۵،چهارکشیش
تاانجمنیزیرزمینیراه بهژاپن،کشوررنجوشکنجه،بروند میخواستند
بیندازندوبتوانندزخمیراکهارتدادفریرابرپیکرٔهکلیساگذاشتهجبرانکنند.
باآنمخالفتکردند. ابتدا تصمیمشانعجوالنهبودومقاماتارشد
مراجعکلیساشوروغیرتیراکهپشتچنینتصمیمیبودبهخوبیدرک
میکردنداماحاضرنبودندکشیشهایبیشتریرابهچنینمأموریتپرخطری
درچنینکشوریبفرستند.ازطرفی،اززمانفرانسیسزاویربیشترینوبهترین
بذرهابرخاکژاپنریختهشدهبود:نمیشدآنهاراتنهاگذاشتومسیحیان
ازدینبرگشتِن آنزمان اروپای اینکهدر امانخدارهاکرد.ضمن به را
فریرادرسرزمینیدور،درحاشیۀجهان،فقطنشانۀعجزیکنفرنبود،بلکه
شکستحقارتباریبراینفِسدینوکلاروپابود.اینتصورغالببودو
برایهمینپدرروبینووچهارنفرهمراهشموفقشدندباوجودهمۀموانع

ومشکالتباألخرهاجازٔهحرکتبگیرند.
عالوهبرآنها،سهتندیگرازکشیشاننیزمیخواستندمخفیانهبهژاپن
سفرکنند،اینهاپرتغالیبودندوهدفدیگریداشتند.ازشاگردانفریرادر
دیرکهنکامپولیدبودند.اینسهنفر،فرانسیسکوگارپوخوآندیسانتا
مارتاوسباستینرودریگز،زیرباِراینمسئلهنمیرفتند؛چطورمیشداستادی
و بخرد بهجان بتواند را باعزت شهادت میکردند تحسینش همیشه که
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منّزهاستمسیح.درودخدابراو.

هاسـتوبهماکائو نهماکتبربرایتاننوشـتمکهبهگوآرسـیدیموحاالیکمم�
آمدهایم.

همۀسختیهاومشکالتسفربهکنار،خوآندیسانتامارتاازپاافتادهو
گویاماالریاگرفتهاست.منوفرانسیسکوگارپهمبدوناووباتمامقوادر

مدرسۀعلمیهمشغولیمواستقبالخوبیهمازماشدهاست.
امامشکلاینجاستکهمدیرمدرسه،ولگنانو،کشیشیکهدهسالاست
اینجازندگیکرده،باسفرمابهژاپنبهشدتمخالفاست.درحجرهاش
کهروبهخلیجبودآبپاکیرارویدستمانریخت.لّبکالمشاینبود:
نمیتوانماجازهبدهممبّلغانبیشتریبهژاپنبروند.سفردریاییبهخصوص
برایکشتیهایپرتغالیخیلیخطرناکاستوپیشازآنکهپایتانبهخاک

آنجابرسدهربالییکهفکرشراکنیدبرسرتانخواهدآمد.
سال از ژاپن دولت که خصوصا� نیست، بیمنطق چندانهم حرفش
روابط تمام و بوده پرتغالیها زیرسر قیامشیمابارا که ۱۶۳۶شککرده
تجاریاشراباآنهاقطعکردهاست.درضمن،درراهماکائوتمامآبهای
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انگلیسیبودکهبهرویکشتیهای مجاورژاپنپرازرزمناوهایهلندیو
تجاریماآتشمیگشودند.

لطف گفت:»به شوق و ذوق با و پلکزنان مارتا دیسانتا خوآن
آنخاک در بوده. موفقیتآمیز اینجایکار تا مأموریتمخفیانهمان خدا
مصیبتزدهمسیحیانیکهکشیشیمیانشاننیستمثلرمهایبیشباناند.
یکیبایدآنجابرود،امیدوارشانکند،دلداریشاندهدوبگویدکهشعلۀ

کمرمقایمانهنوزخاموشنشده.«
اینراکهگفت،سایۀموهومیازچهرٔهولگنانوگذشتوسکوتکرد.تا
اینجایکارهمماندهبودکهبینوظیفۀمقامارشدبودنوعاقبتمسیحیان
بختبرگشتهوشکنجهشده،طرفکدامیکرابگیرد.پیرمردچیزینگفتو

دستبرپیشانیگذاشت.
ازحجرهاش،بندرماکائودردوردستپیدابود.دمغروب،دریاقرمزشده

بود.قایقهایچینیمثللکۀمرّکبرویآببودند.
»یکنکتۀدیگر!مامسئولیتدیگریهمداریم.میخواهیمبفهمیمواقعا�

چهبرسراستادمان،فریرا،آمدهاست.«
»درموردفریراچیزبیشترینمیدانیم.حرفهادرموردشضدونقیض

است.ولیفعال�نمیخواهیمراستودروغاینحرفهارابفهمیم.«
»اصال�زندهاستیانه؟«

»حتیاینراهمنمیدانیم...«ولگنانوسرشراباالآوردوآهعمیقیکشید.
قطع ناگهان میفرستاد برایم ۱۶۳۳ سال از که منظمی »گزارشهای
شدند.شایدمرضصعبالعالجیگرفتهومردهیابهزندانکّفارافتاده،شاید
ـبهقولشماــعّزتمندانهشهیدشده،شایدهمهنوززندهاستونتوانستهنامه ـ

بفرستد.اآلندرموردهیچکدامازاینهاچیزخاصینمیتوانگفت.«
ولگنانوبهشایعۀتسلیمشدنفریرازیرشکنجههایدشمنکوچکترین
اشارهاینکرد.اوهممثلمااکراهداشتایناتهاماتبیاساسرابهرفیق

قدیمیاشنسبتدهد.
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ولگنانوباتأکیدبیشتریحرفمیزد:»اخیرا�درژاپنکسیبهناماینوئهپیدا
شدهکهرسما�کابوسمسیحیاناست.«

ایناولینباریبودکهناماینوئهرامیشنیدیم.ولگنانوادامهدادکهحتی
تاکهناکا،والیسابقناگاساکیوسّلاخبسیاریازمسیحیان،درمقایسهبا

وحشیگریهایاینوئهسادهدلیبیشنیست.
برای و میافتاد او با سروکارمان میرسید ژاپن به که پایمان قطعا�
تکرار راچندینبار آوایغریب این درذهنمان، ژاپنی این نام حککردن

کردیم:ای...نو...ئه.
ولگنانوازآخرینگزارشمسیحیاندرکیوشوچیزهایزیادیدربارٔهاینوئه
ازقیامشیماباراتمامشکنجههایمسیحیانرااو میدانست.درواقع،بعد

طراحیمیکردهاست.
کاری و میماند حقهبازی مار مثل تاکهناکا، سلفش، برخالف دقیقا�
میکردکهمسیحیانیکههنوززیرهیچتهدیدوشکنجهایتسلیمنشدهاند

یکییکیاسیرحّقههایششوند.
ولگنانوادامهداد:»تلخیماجرااینجاستکهاوقبال�بهدینمابودهو

غسلتعمیدهمدیدهاست.«
بعدهابیشترازاینمیرغضبخواهمنوشت،اّماچیزیکهاآلنمیخواهم
درمقابل باألخره محتاط، ارشد مقام این ولگنانو، که است این بگویم
اصرارهایماــخصوصا�پدرگارپــکوتاهآمدوبامأموریتمخفیانۀما
بهژاپنموافقتکرد.تاسهادیگرریختهشدهبود.هرطوربودراهیشرق
شدیمتامذهبژاپنراتغییردهیموعزتوجاللخدارازندهکنیم؛حاال
خطراتروزهایپیِشرویمانازآنچهدرسفردریاییدورافریقاواقیانوس
هندچشیدیمبهمراتببیشتربود.اما»اگردردیاریبرشماجفاکنند،به
دیگریبگریزید،«ودائما�آیاتمکاشفاتدردلمتکرارمیشدکه»پیروزی،

عظمتوقدرتتنهاازآِنخداونداستوبس.«
گفتهبودمکهماکائودرمصبرودبزرگچوکیانگقراردارد.برروی
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یکیازچندینجزیرٔهآنجابناشدهودروازٔهروبهخلیجشراآذینبستهاند
ومثلشهرهایدیگرمشرقزمیندیوارنداردوهمینسببمیشودنتوان
مرزهایآنراتشخیصداد.خانههایچینیمثلریگهمهجاپخشاند.اما
هرچقدرهمکهروستاهاوشهرهایکشورخودمانرادیدهباشید،بازهم
نمیتوانیدتصورکنیدکهاینجابهچهشکلاست.میگویندجمعیتاینجا
نزدیکبهبیستهزارنفراستکهواقعیبهنظرنمیرسد.فقطقصرحاکم
استکهمارایادکشورخودمانمیاندازد.آنانبارهایپرتغالیوجادههای
سنگفرش.قلعهایمجهزبهتوپخانهروبهخلیجاستکهخوشبختانهتاامروز

دستبهکارنشدهاست.
عمدٔهمردمچینکوچکترینتمایلیبهتعالیممانشاننمیدهند.همانطور
کهفرانسیسزاویرقّدیسگفتهژاپنبیشک»مستعدترینکشورشرقیبرای
پذیرشمسیحیتاست.«حکومتژاپنسفرکشتیهایژاپنیرابهکشورهای
دیگرممنوعکردهاستواتفاقا�همینمسئلهباعثشدهانحصارتجارت
ابریشم،درتمامخاوردور،بهدستبازرگانانپرتغالیدرماکائوبیفتد.درآمد
کلاینوارداتقاعدتا�بایدتاچهارصدسرافیمبرسد،درحالیکهدرآمدسال

گذشتهوسالقبلشفقطصدسرافیمبودهاست.

امروزخبرهایبسیارخوبیبرایتاندارم.دیروزباألخرهیکژاپنیدیدیم.
تاپیشازاینگوییفقطچندتنازبازگانانومذهبیهایژاپنیبهماکائو
میآمدندکهبعدازخبربستهشدنمرزهایکشورشان،پروندٔهاینسفرها
بهکلیبستهشدوآنهاییهمکهباقیماندهبودندبهکشورشانبازگشتند.از
ولگنانوهمکهپرسیدیم،گفتکههیچژاپنیایدرشهرباقینماندهاست.
ولیکامال�تصادفیفهمیدیمیکژاپنیبینچینیهایشهرزندگیمیکند.

بگذاریدبگویمچگونهاورادیدیم.
تاشاید بهمحلۀچینینشینشهررفتیم میبارید، بارانشدیدی دیروز




