گزارشی از یک سفر کوتاه به «بلندیهای بادگیر»

در جستوجوی امیلی
زهرا تدین :همیشه دلم میخواست برای
یک بار هم که شده ،یکی از این پیراهنهای
بلند با دامن چیندار پرنسسی و آستینهای
پف��ی گیپوردوزیش��دهی زنان انگلیس��ی
دورهی ویکتوریای��ی بپوش��م؛ از خانهای ک��ه بر روی یک
تپهی سبز بنا ش��ده و پلههای چوبی و اتاق زیر شیروانی و
فنجانهای چینی گل س��رخ دارد بیرون بدوم؛ سراشیبی
تپه را گز کنم تا وس��ط جنگل و باد بزند زیر موهایم و نور
خورشید هم طالییترشان کند .اما خب؛ بدشانس بودم که
در دورهی ملکهی ویکتوریا به دنیا نیامدم و خوششانس
بودم که کتاب آدمهایی از آن دوره به دستم رسید .از بین
کتابهای آن دوران «بلندیه��ای بادگیر» بیش از همه
به گوش��م خورده بود .کتابی که با جستوجوی نامش در
گوگل ،به عباراتی مثل «عاش��قانهترین کتاب انگلیسی»
و «یکی از ص��د رمان برتر جه��ان» رس��یدم .البته اولش
جناب گوگل نفهمید منظور م��ن از «بلندیهای بادگیر»
ش��کل مکتوبش اس��ت یا مصورش؛ لذا صفحات زیادی از
فیلمهایی با اقتباس از داس��تان آن برایم باز کرد .این همه
اثر ساختهش��ده از روی ش��اهکار امیلی برونته ،شکم را به
یقین تبدیل کرد که با رمان فاخری روبهرو هستم و نباید
به س��ادگی از کنارش بگذرم .این کتاب ،داستان عشق دو
شخصیت اصلی ،کاترین و هیتکلیف اس��ت که با ناکامی
روبهرو میشود و دنبالهی این عش��ق ،حتی پس از مرگ
کاترین هم هیتکلیف را رها نمیکند و او را به نوعی جنون
و مالیخولیا میکشاند.
هیتکلیف پس��ربچهای بیخانمان اس��ت که آقای ارنش��ا
(پدر کاترین) ب��ه خانهاش «وادرین��گ هایتس» میآورد
و سرپرس��تیاش را به عه��ده میگی��رد و او را مورد لطف
خود قرار میده��د .هیندلی (برادر کاتری��ن) از هیتکلیف
بیزار اس��ت و مدام او را آزار میدهد و این دش��منی بعد
از مرگ آقای ارنش��ا بیشتر هم میش��ود و تخم
کینه و انتقام را در دل هیتکلیف میکارد .یک
ش��ب وقتی #کاترین و #هیتکلیف بهخاطر

س��ختگیریهای هیندلی خانه را ترک میکنند ،س��گ
خان��وادهی نجیبزاده و مرف��ه لینتن پ��ای کاترین را گاز
میگی��رد و لینتنه��ا مدتی کاتری��ن را ب��رای درمان در
خانهش��ان نگه میدارند و از او مراقب��ت میکنند .کاترین
پس از بازگشت از خانهی آقا و خانم لینتن ،به کلی عوض
میشود و شبیه یک اشرافزاده رفتار میکند .ضمن اینکه
بین او و ادگار (پس��ر خان��وادهی لینتن) محبتی ش��کل
میگیرد که منجر به ازدواجش��ان میشود .هیتکلیف بعد
از ش��نیدن تصمیم کاترین برای ازدواج ب��ا ادگار ،از خانه
فرار میکند و ناپدید میش��ود .س��ه س��ال بعد هیتکلیف
برمیگردد؛ در حالی که جوانی خوشهیکل و قابل تحسین
شده و ثروت زیادی هم به دست آورده اما سودای انتقام ،او را
به نهایت شرارت میرساند؛ با ایزابال (خواهر ادگار) ازدواج
میکند تا او را آزار ده��د و از ادگار انتقام بگیرد .هیتکلیف
همهی اموال هیندلی را تصاحب میکن��د و پس از مرگ
کاترین ،دختر او کاتی را وادار به ازدواج با پس��رش لینتن
میکند و لینتن هم مدت��ی بعد از دنیا میرود .س��رانجام
در شبی که بارانی سیلآس��ا بر وادرینگ هایتس میبارد،
هیتکلیف در تختخواب چوبی قابدار معشوقش کاترین
میخوابد و دیگر هیچ وقت بیدار نمیشود.
جال��ب اینک��ه «بلندیهای بادگی��ر» یا «عش��ق هرگز
نمیمیرد» تنها رمان امیلی برونته است؛ کتابی که نتوانست
در دوران حیات برای نویس��ندهی جوان��ش خیر و برکتی
داش��ته باش��د اما پس از مرگ امیل��ی آوازهاش در جهان

پیچید .جمل��هی «امیلی در جوانی از دنی��ا رفت در حالی
که هیچ وقت #عش��ق را تجرب��ه نکرده بود» ک��ه هنگام
جس��توجوی نام امیلی برونته زیاد به چش��م میخورد،
قدرت تخیل بینظیر امیلی را نشان میدهد؛ چرا که او بدون
داش��تن تجربهای رئال و واقعی از عش��ق ،رمانی به سبک
رئالیسم با رگههایی از رمانتیسم نوشته است .از طرفی این
جمله دربارهی امیلی چندان هم عجیب نیست؛ به این دلیل
که سبک این داستان ،شاخهای از رمانتیسم به نام «ادبیات
گوتیک» اس��ت که از آن با عنوان «رمانتیسم تاریک» یاد
میشود و ویژگیهای این س��بک نظیر بیان ترس ،روایت
وحش��تناک ،عناصر ماوراءالطبیع��ه ،مناظر تاریک ،حس
رازآلود ،فضاس��ازی خاص و وقوع سریع رخدادها به خوبی
در قلم امیلی در این رمان دیده میشود.
نام امیلی برونته تقریبا همهجا در کن��ار نام دو خواهرش
«ش��ارلوت» و «آن» آورده ش��ده .خواهرانی غریب با یک
زندگی تراژیک .آنه��ا در یک خانوادهی هش��تنفره در
یورکشر انگلستان زندگی میکردند .پدرشان یک کشیش
فقیر بود و بهشدت س��ختگیر و خش��ن و مادرشان بعد
از به دنی��ا آوردن فرزن��د کوچک خانواده یعن��ی «آن» از
دنیا م��یرود .بعد از مرگ م��ادر ،ش��ارلوت ،امیلی ،ماری
و الیزابت به مدرس��هی ش��بانهروزی مخصوص دختران
روحانیون فرستاده میش��وند و در آنجا ،ماری و الیزابت
در اثر کمبود غ��ذا ،کثیفی و بیماری س��ل از دنیا میروند
و دو خواهر دیگر به خانه برمیگردن��د .وقتی اوضاع مالی
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و رفتارهای تند و افراطی پدر ،حس��ابی عرصه را بر امیلی
و ش��ارلوت تنگ میکند ،تصمیم میگیرن��د کار کنند و
برای خودشان زندگی مستقلی بسازند؛ همراه آن (خواهر
کوچکترشان) به بروکسل میروند تا ضمن یادگیری زبان
فرانسوی ،معلم ش��وند اما بهخاطر مرگ خالهشان که بعد
از فوت مادر به آنها رس��یدگی میکرد ،مجبور میشوند
به دهک��ده برگردند .مدتی بعد ،س��ه خواهر مدرس��های
تأس��یس میکنند اما هیچکس در آن ثبتن��ام نمیکند.
سپس برونتهها به ش��عر روی میآورند و کتاب اشعارشان
را با نامهای مس��تعار چاپ میکنند که از آن هم استقبال
نمیشود و فقط دو نس��خهاش به فروش میرسد .آنها اما
همچنان به نوش��تن ادامه میدهند ول��ی بیماری و مرگ
زودرس ،زنجیرهی ناکامیهای این س��ه خواهر را تکمیل
میکند و آنق��در زنده نمیمانند ت��ا موفقیت و محبوبیت
آثارشان را ببینند .با همهی این سختیها ،خواهران برونته
هیچ وقت ناامید نش��دند و از کمترین امکانات ،بیشترین
بهره را بردند .آنها کتاب میخواندند و در س��بزهزارهای
دهکدهشان میگشتند و آنقدر مرغ خیالشان را به پرواز
درمیآوردن��د تا از بین این تخیالت ،برجس��تهترین کتب
ادبیات جهان بهوجود بیاید .از میان خواهران برونته ،امیلی
اسرارآمیزترینش��ان بود و منتقدان ب��ه او لقب «نابغهی
فامیل» را دادهاند .دختری سرس��خت و لجب��از که وقتی
در مراسم خاکس��پاری برادرش س��رما خورد و در بستر
بیماری افتاد ،حاضر به درمان نشد و در سی سالگی از دنیا
رفت .به گفتهی «کلر هارمن» نویسندهی کتاب «زندگی
شارلوت برونته» آنگونه که از شخصیتهای داستان امیلی
برمیآید ،ممکن است او به «سندروم آسپرگر» مبتال بوده
باشد که شکل کمعارضهتری از بیماریهای طیف اوتیسم
است .مبتالیان به سندروم آسپرگر ،دارای مشکالتی فراوان
در تعامالت اجتماعی و رفتارها و عالیق کلیشهای هستند.
هارمن میگوید« :بس��یاری از خصوصیات شخصیتهای
آثار امیلی برونته ،از جمله هوش باال ،عدم تمایل به خروج
از خانه ،معذب بودن در فضاهای اجتماعی و لبریز شدن
خشم ناگهانی ،از نشانههای این سندروم است» .عجیبتر
اینکه «الیزابت گس��کل» در کتاب «زندگینامهی امیلی
برونته» هم ماجرایی از عصبانیت ناگهانی و ش��دید امیلی
روایت میکند که منجر به کتکزدن گربهی خانگیشان
میش��ود و حیوان را تا م��رز نابینایی و کم��ا میبرد .این
جوش و خروش و فوران یکباره را به خوبی در ش��خصیت
کاترین «بلندیهای بادگیر» هم میتوان دید .انگار امیلی،
شخصیت کاترین را از روی شخصیت خودش نوشته است
و یا حتی کاترین میتواند نسخهی ایدهآلتری از شخصیت
امیلی با شرایط زندگی بهتر باشد .در مورد رفتار نامتعادل
دیگر شخصیتهای داستان هم میتوان گفت که هر کدام
از آنها درس��ت مثل آدمهای اطراف امیلی ،مش��کوک به
نوعی از بیماری روانی هس��تند .هیتکلیف با داشتن عشق
و کینهای جنونآمیز میتواند نماد عشقی باشد که امیلی
در زندگیاش نداش��ت .هیندلی با حس��ادت و بیرحمی
شدید در حق هیتکلیف و نیز ولنگاری و بیبندوباریاش،
بیشباهت به برادر الکلی و جوانمرگ امیلی نیست .جوزف
(خدمتکار خانوادهی ارنش��ا) هم با تعصب��ات مذهبی و
سنگدلی غیرعادیاش ،یادآور شخصیت پدر امیلی است؛
پدری که انگار عالقهای به بچههایش نداشت و بیشتر وقت
خود را تنها در میان کتابها میگذراند و اندکاوقاتی هم
که پیش بچهها بود ،برایشان داستانهای ترسناک از ارواح
تعریف میکرد.
با وجود اینک��ه «بلندیهای بادگیر» همیش��ه به عنوان
یک اث��ر رمانتیک معرفی ش��ده اما در اکث��ر صفحات این
کتاب خبری از برانگیختن احساسات پرتب و تاب عاشقانه
در خوانن��ده نیس��ت .نویس��نده بیش از آنک��ه صفحات
کتاب را آغش��ته به توصیف و تفسیر عش��ق بین کاترین و
هیتکلیف کند ،اتفاق��ات محیرالعقول داس��تان و زوایای
مختلف شخصیتی آدمها را روایت میکند و همواره فضایی
اس��رارآمیز بر اتمس��فر کتاب حاکم میکند که هیچ بعید
نیست برآمده از زندگی جانکاه خودش باشد .اما با وجود
این فضای س��یاه ،نیرویی که امیلی خرج نوشتهاش کرده،
امیدی که همیشه به ادامهدادن و تالشکردن داشته و البته
میل به دانستن سرانجام این عش��ق نافرجام ،ما را وادار به
خواندن بلکه بلعیدن این رم��ان ماندگار میکند .من هم
بعد از این گشتوگذار مفصل در دنیای برونتهها و بادگیرها،
تصمیم گرفتم «بلندیهای بادگی��ر» را دوباره بخوانم و به
قول حبیبه جعفریان ،امیلی برونته را در شبهای بیرونقم
بچکانم...

