اس��ت که هیندلی ،مالقات کاتری��ن و هیتکلیف را قدغن
کرده اس��ت .با صمیمیتر ش��دن رابطهی بین ارنشاها و
لینتنها ،پیوند میان کاترین و هیتکلیف گسسته میشود؛
تا جایی که یک روز هیتکلیف ،بیخبر وادرینگ هایتس را
ترک میکند و کاترین هم ب��ا ادگار لینتن ازدواج میکند.
سه س��ال بعد ،وقتی هیتکلیف به وادرینگ برمیگردد و
متوجه ازدواج کاترین و ادگار میشود ،آن عالقهی پاک و
کودکانهای که در اوایل داستان ،میان کاترین و هیتکلیف
دیده میش��د ،به عش��قی غبارآلود تبدیل میشود .خشم
هیتکلی��ف از خان��وادهی کاترین اما لحظه ب��ه لحظه اوج
میگیرد .خشمی که از همان کودکی به موازات تحقیرهای
اطرافیان در وجودش تقویت میشد و از او انسانی شرور و
سرکش میساخت .شهوت انتقام چنان عقل هیتکلیف را
زایل میکند که تا لحظ��هی مرگش نمیگذارد هیچ کدام
از اعضای خانوادههای ارنشا و لینتن ،روی آرامش ببینند
و اینگونه کرکترها تا پایان داس��تان در نزاع و کشمکش
با یکدیگر بهس��ر میبرند .از این رو ،من ای��ن رمان را نه
حکایتی از یک عشق آتش��ین ،بلکه روایتی از یک انتقام
شورآفرین میخوانم.
امیلی برونته متأثر از شرایطی که خود در آن زیسته ،جهان
داستانش را با فضایی سرد ،غمزده و پر از تشویش و التهاب
ترسیم میکند .جهانی که آدمهایش زود ازدواج میکنند و
زود هم میمیرند .کما اینکه خود امیلی در سن سی سالگی
بر اثر بیماری سل در گذش��ت؛ با این تفاوت که او هرگز در
زندگیاش عش��ق را تجربه نکرد .رهایی خیال و روانی قلم
امیلی در بی��ان جزئی��ات و بهتصویرکش��یدن صحنههای
مختلف داستان ،تحسینبرانگیز است و این مهارت ،ریشه در
زندگی ایزولهی او دارد .امیلی که روزهایش را با رؤیاپردازی
میگذراند و دوای تنهاییاش را در تخیالتش جس��توجو
میکرد ،ب��ا چنان ظرافتی ب��ه توصیف طبیع��ت ،محیط و
حاالت مختلف میپ��ردازد که خوانن��ده گاه گمان میکند
مش��غول خواندن یک کتاب مصور اس��ت؛ لیکن در انتقال
افکار و عواطف ش��خصیتها چندان موفق عمل نمیکند.
همهی داستان از زبان یک راوی سومشخص که خدمتگزار
عمارت است بیان میشود .این شیوهی روایت ،از آن جهت
که راوی ،احساسات شخصی خود را در بیان داستان دخالت
میدهد و مان��ع ایجاد ح��س همذاتپن��داری در خواننده
میش��ود ،میتواند نقطهضعفی بزرگ ب��رای «بلندیهای
بادگیر» محسوب ش��ود .مثال اگر با یک دید روانشناختی،
رفتارهای هیتکلیف در بزرگسالی را معلول رنجهایی بدانیم
که در کودکی متحمل آنها بوده ،باز هم نمیتوان آن حجم
از قس��اوت او را درک کرد؛ همانطور که نمیتوان پذیرفت
کاترین ،ه م به هیتکلیف عالقه داشت و او را روح و جان خود
میدانست ،هم به ادگار آنجور دیوانهوار عشق میورزید .آیا
هیتکلیف به همان شدت ،دلسخت و بیرحم بود و کاترین،
همانقدر ش��خصیتی خودخواه و بوالهوس داشت یا اینها
صرفا قضاوت نلی الن در مورد آنها بود؟ پاسخ این سؤال برایم
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امیل�ی برونته متأثر از ش�رایطی که
خود در آن زیسته ،جهان داستانش را
با فضایی سرد ،غمزده و پر از تشویش
و التهاب ترس�یم میکند .جهانی که
آدمهای�ش زود ازدواج میکنند و
زود هم میمیرند .کم�ا اینکه خود
امیلی در س�ن س�ی س�الگی بر اثر
بیماری سل در گذشت
زهرا حس�نی :ه��ر قدر ک��ه از تماش��ای
فیلمه��ای رومن��س بی��زارم ،از خوان��دن
داس��تانهای عاش��قانه لذت میبرم .اصال
مطالع��هی کتابه��ای غی��ر درس��ی را با
رمانهایی از همین سبک شروع کردم؛ چرا که یکبار در
میان دستنوشتههای قدیمی مامان ،به یادداشتی رسیدم
دربارهی یک رمان عاشقانهی هندی که آن را شبها ،زیر
نور ضعیف گردسوز میخوانده تا از پرسشهای پرشماتت
و نگاههای پرمالمت خانوادهی س��نتی خود در امان بماند.
منکه آرزو داشتم قلمم لطافت و مالحت قلم مامان را پیدا
کند ،خیلی زود سراغ کالس��یکهای عاشقانه رفتم .ربکا،
دکتر ژیواگو ،گتس��بی بزرگ ،اما ،بر باد رفته و بلندیهای
بادگیر از رمانهای رمانتیک فاخری ب��ود که همان موقع
خواندم و شاید هم بلعیدم؛ چون این آخری را یادم هست
که یک جای داستان ،کتاب را بستم ،از اتاق بیرون دویدم و
روی پاگرد پلهها با همهی وجود زار زدم .خب شاید طبیعی

باش��د که صحنهی مرگ کاترین ،آنجا که هیتکلیف او را
در آغوش میگیرد و میگوید« :س��خت اس��ت بخشیدن
و نگاهکردن به این چش��مها و لمسکردن این دستهای
بیرمق .باز م��را ببوس و نگذار چش��مهایت را ببینم» یک
دختر سیزده -چهارده ساله را آنطور تحتتأثیر قرار بدهد؛
اما راستش امروز که بعد از چند س��ال برای دومین بار این
رمان را خواندم ،حس آن روزهایم را درک نکردم و آنطور
که باید نتوانستم با داس��تان و کرکترهایش ارتباط بگیرم.
حاال نگاه دیگری به این اثر جهانی امیلی دارم.
داس��تان از ورود آقای الکوود به عمارت وادرینگ هایتس
ش��روع میش��ود .او که برای اجارهی عمارت دیگر آقای
هیتکلیف (تراشکراس گرینج) به آن منطقه رفته اس��ت،
س��ری هم به عمارت اصلی صاحبخانهی خود میزند و
طی آن مالقات ،با ش��خصیت خش��ک و خشن هیتکلیف
آشنا میشود .الکوود در همان شب ،سه نام کاترین ارنشا،
کاترین هیتکلیف و کاترین لینت��ن را روی تاقچهی یکی

از اتاقه��ای وادرینگ هایت��س میبیند و ب��ه این ترتیب
نویسنده ،مخاطب را گرفتار اولین معمای داستان میکند
تا او با اش��تیاقی مضاعف ،خود را به ام��واج حوادث رمان
بسپارد .در ادامه ،آقای الکوود سراغ نلی الن ،خدمتگزار
عمارت میرود و جویای سرگذش��ت آق��ای هیتکلیف و
صاحب آن اس��امی میش��ود و الن هم به ش��رح ماجرای
عش��ق میان هیتکلیف و کاترین میپ��ردازد .آنطور که
این خدمتکار تعری��ف میکند ،هیتکلیف پس��ربچهای
سرگردان در خیابانهای لیورپول بود که آقای ارنشا او را با
خودش به وادرینگمیآورد .هیندلی ،فرزند ارشد خانواده
که نمیتوان��د هیتکلیف را بپذیرد ،از هم��ان ابتدا کمر به
تحقیر او میبندد و با مرگ آقای ارنش��ا ،بدرفتاریهایش
را تش��دید میکند .کاترین ،برعکس ب��رادرش خیلی زود
با او ارتباط میگیرد و روز به روز پیوند عاطفی میان آنها
محکمتر میش��ود؛ تا اینکه خانوادهی ارنشا با خانوادهی
ثروتمند و اش��رافی لینتن آشنا میش��ود و این در حالی

مهم است؛ چون در حال حاضر ،هیچ کدام از آدمهای داستان
نمیتوانند شخصیت محبوبم باشند و هنوز عشق را در هیچ
کدام از صفحات این رمان و در قلب هیچ کدام از آدمهایش
نیافتهام .با همهی این اوصاف «بلندیه��ای بادگیر» از آن
دسته رمانهایی اس��ت که میتوانم بارها آن را بخوانم و در
پایان هر بار ،دلم از اتمام داستان بگیرد و نویسنده را سرزنش
کنم که چرا چند فص��ل دیگر ،آن را ادامه ن��داده .حداقل تا
جایی که با یک اتفاق خوب ،م��را غافلگیر کند و نگذارد آن
طعم تلخ غالب بر داستان ،زیر زبانم بماند .بعد دوباره برگردم
به صفحهی اول و از همان مقدمه ،طوری شروع به خواندن
کنم که گویی چشمهایم هرگز خطوط این صفحات را لمس
نکرده و حافظهام هیچ خاطرهای از داس��تان و آدمهایش را
در خود جای نداده .من دوباره ،س��هباره و صدباره این رمان
را و تمام کالسیکهای عاش��قانهی دنیا را خواهم خواند ،به
جبران همهی عاشقانههایی که کوتاهی شبها و کمسویی
نور گردسوز ،مجال خواندنشان را به مامان نداد.

