ابراهیم حقیقی میگوید :وقتی همگی در یک مملکت زندگی میکنیم
اگر با همدیگر خوشحال باشیم ،تکتک افراد هم خوشحال خواهند بود.

مسنترندوهمچنانرؤیاهایکودکانهایدارند.اتفاقاًوقتیبزرگترمیشویم
باواقعیات،بیشترکنارمیآییموتعدادرؤیاهایمانکوچکتروکمترمیشوند.
جوان که هستی ،رؤیاهای بیشتری داری .مثالً در شب عروسی فالن لباس
خاص را بپوشی ،در فالن میهمانی شرکت کنی یا فالن ماشین را بخری و...
رؤیاماننداستخوانهایبدناستکهطیمرورزمانفرممتفاوتیپیدا
میکند؛محکمترمیشود؛شکلدرستتریبهخودمیگیرد.هرچه
بزرگترشویکتابهایبیشتریمیخوانی،فیلمهایبیشتریمیبینی،
باآدمهایبیشتریآشنامیشویوزندگیشکلواقعیتریبهخود
میگیرد.درنتیجهرؤیاهاکمرنگترمیشود.دلخوشیهایامروزیمن
به این است که صبح را با طلوع آفتاب شروع کنم ،بعد از اینکه بهکارهایم
رسیدم با افراد خانوادهام که خارج از کشور هستند صحبت کنم و وقتم را
بهدلخواهخودمبگذرانم.بعضیهامیگویندهیچآرزوییندارند.بهنظر
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هنرمند چه قرابتی با رؤیا دارد و همنشینی او با رؤیا چگونه و چطور
اتفاقمیافتد؟
تصور نمیکنم کسی بتواند جوابی برای این سؤال داشته باشد
زیرا اتفاقاتی در ذهن هنرمند میافتد که متفاوت با اندیشه و تفکر
دیگران است .وقتی هنرمند تفکر میکند و به خلق اثر میپردازد
کامالً متفاوت با افراد دیگر عمل میکند پس قطعاً رؤیا دیدنش
منجر به خلق اثر میشود که بستگی به نوع تربیت تفکر او دارد.
تصور میکنم از ناخودآگاه برمیخیزد و کسی نمیتواند ادعا کند
کهمیداند چطور این اتفاق میافتد .تجربه خودم این است که
در بیشتر مواقع ،پساز گذشت یک صبح زود ،یک خواب آرام و
استراحتی که داشتهام ،بعد از بیدار شدن به چیزهایی میپردازم
که از ناخودآگاهم برمیخیزد .خواب دیدن در حقیقت بخش
اصلی رؤیاست و پس از بیداری ،اثر خود را بروز میدهد یا تالش
میکند که بروز دهد و هنرمند رؤیای خود را عملی میکند.
رؤیا به چه بخشهایی تقسیم میشود؟ برای یک هنرمند تفاوت و
اشتراک رؤیا ،تخیل و آرزو در زمان خلق اثر در چیست؟
ابتدا باید تعریفی از این دو ارائه دهیم تا به مفهومی مشترک
برسیم؛ از جمله تعریفی که فروید و یونگ تبیین کرده و
آن را به بخش ناخودآگاه ذهن نسبت دادهاند که در خواب
آدمها خودش را بروز میدهد .اگر تعریف رؤیا را بر این اصل
بگذاریم ،نمیتوانیم سراغ خیال برویم .رؤیا و تخیل کامالً باهم
متفاوتاند؛ تخیل یک رفتار فکر شد ه است .مثالً من تصمیم
گرفتهام بنشینم و راج ع به اثری که میخواهم خلق کنم و اتفاقاً
از رؤیا برخاسته است ،تخیل کنم .بیشاز همه ،فیلمسازان این
گونهاند؛ یعنی تخیل میکنند و بعد تصمیم می گیرند که این
خیال را پر و بال داده و بعد پرواز بدهند و وقتی تخیل به جاهایی
میرسد که روحشان را راضی میکند تصمیم به ثبت و نوشتن
آن میگیرند .همه هنرمندان این گونه هستند .درباره رؤیا باید
گفت بدون آنکه ما در آن دخالتی داشته باشیم خودش را بروز
میدهد .رؤیا از ناخودآگاه برمیخیزد و تخیل مربوط به بخش
خودآگاه است .رؤیا و تخیل لزوماً به هم وصل نیستند .ممکن
است تصمیمگیری از رؤیا شروع شود و به تخیل ختم شود یا
میتواند هیچ دخل و تصرفی در تخیل نداشته باشد ،اما معموالً
یک هنرمند هنگاهی که میخواهد یک نقاشی ،فیلم ،قطعه
موسیقی ،مجسمه و ...را خلق کند ،تخیل هم میکند چون باعث
میشود اثر زیبا و دلنشینتری را خلق کند.
آیا میتوانیم بگوییم که رؤیای جمعی و رؤیاهای فردی هنرمند از
هم جدا هستند؟ اینها در چه فرآیندی برای کسی مثل شما به خلق
اثر تبدیل میشود؟
تعبیرات من از کتابهای کارل گوستاو یونگ مانند «انسان و
سمبلهایش» یا «تعبیر رؤیا» این است که تقسیمبندی رؤیاهای
جمعی و فردی میتواند اتفاق بیفتد .یونگ به رؤیاهایی که از
کهن الگوهای بشر برمیخیزد معتقد بود .عادتهای دیرینهای
ن که قطعاً برای زندگی جمعیاش
از گذشته هزاران ساله انسا 
بوده است .وقتی میگوییم جمعی ،لزوماً
اجتماع
منظورمان،
ِ
امروزی نیست.
رؤیاپردازی تا چه حد تسکین دردهای انسان است؟ خصوصاًدر

دورانی که کرونا بر ما غلبه کرده.
وظیفه اصلی رؤیا و خواب دیدن تسکین روح آدمی است .عالوه
بر اینکه اطالعاتی به ما میدهند و راهنمایی میکنند ،عملکرد
اصلی آنها آرامش بخشیدن به روزهای بیداری انسان است و
در خواب کلیدهای آرامش را معرفی میکنند که انسان را برای
روزهای رنج و سختی آماده کنند.
اولین رؤیای خود را بهخاطر دارید؟
رؤیا با آرزو متفاوت است .هیچکس اولین رؤیایش را بهخاطر
نمیآورد مگر اینکه به شیوهای آن را ثبت کرده باشد؛ برای کسی
تعریف کرده یا جایی نوشته باشد .معموالً تا چند روز رؤیاهایمان
را به خاطر داریم و میتوانیم آن را نقل کنیم و پساز آن به
فراموشی میسپاریم .از سویی دیگر میتوان گفت که آرزوها
متغیرند .آرزوی یک نفر در کودکی با یک نفر در بزرگسالی
متفاوت است .وقتی من کودک هستم آرزوی داشتن یک توپ
فوتبال را دارم یا عروسکی که در دست کودکی دیگر دیدهام؛ وقتی
کمی بزرگتر میشوم جعبه مداد رنگی و بعد در بزرگسالی
تغییر
میخواهم یک اتومبیل بزرگ داشته باشم .ریشه این ِ
آرزو از دانستهها ،دیدهها و تجربههای آدمها میآید .یک کودک
تجربه چندانی ندارد و دانستههای او در حدی است که از محیط
اطرافش گرفته و با همانها مغزش ُپر شده .این بزرگتر شدن
رؤیا و آرزو را تا وقتی که فرد بالغ نشده نمیتوان به کمالگرایی
ربط داد .وقتی انسان کودک است ،فقط زندگی خالص میکند
و چیزهای بهتر میخواهد .اگر سردش باشد گرما میخواهد ،اگر
لباس کهنه داشته باشد لباس قشنگتر میخواهد و اینها صرفاً
ت و بحث اشتراکات اجتماعی
در بزرگسالی آرزوی انسانها نیس 
به میان میآید .ممکن است آرزویی را برای تما م افراد جامعه
م که سطح دغدغهها و آرزوها روزبهروز
بخواهد و مشاهده میکنی 
گستردهتر میشود.
آرزوی این روزهای شما چیست؟
قطعاً آرزوی خوشحالی مردم را دارم .وقتی همگی در یک
مملکت زندگی میکنیم اگر با همدیگر خوشحال باشیم ،تکتک
افراد هم خوشحال خواهند بود.
نظر شما درباره اینکه میگویند آدمی به آرزوهایش زند ه است،
چیست؟
بله قطعاً همینطور است .اگر آرزوی نیکبختی نباشد به
افسردگی پناه میبریم و به نابودی کشانده میشویم و این
موضوع بارها دیده و تجربه شده است.
اگر قرار باشد تنها یک آرزوی شما برآورده شود ،آن کدام است؟
آرزوی سعادتمندی همگان خصوصاً نسل جوان .برای اینکه
آینده این مملکت دست جوانان و تداوم جامعه در خوشحالی
آنان است.
ترجیح میدهید یک آرزوی فردی تبدیل به واقعیت شود یا یک
آرزوی جمعی؟
قطعاً آرزوی جمعی را ترجیح میدهم ،زیرا منافع آن به من هم
میرسد اما آرزوی فردی من ممکن است آنقدر حقیر و کوچک
باشد که منفعتی برای دیگران نداشته باشد .انسانها در کنار هم
خوشبخت میشوند نه بهصورت جدا جدا.

منهمهشاندروغمیگویند.همینکهبخواهیسرپاباشیتاقدمی
برای زندگیات برداری ،تندرست باشی تا کارهایت را خودت انجام دهی،
خودش به نوعی یک آرزوست .مثالً در جوانی آرزوداری در دانشگاه مدرک
خوبیبگیری،شغلموردعالقهاتراپیداکنی،مشهوربشوی،کتابچاپ
کنی و ...پس در تمام این مراحل آرزو سفت و سخت در جایگاه خودش
ایستادهاستوهمیشهحضورداردومانمیتوانیممنکرحضوررؤیاشویم.
اگر قرار باشد فقط یکی از آرزوهای من برآورده شود ،این آرزو دیدن فرزندم
است که سالها از او دور بودهام و ندیدمش .دلم میخواهد امکانات مهیا
شود تا به نحوی بتوانم دخترم را ببینم .من در این سرزمین ریشه دارم،
برایهمیننمیتوانمکناردخترمزندگیکنم.اگرچهاوهمدراینمملکت
ریشه دارد ولی در همان جا تشکیل خانواده داده است .میدانم که دیدن
او برای من شور ،نشاط و صفای زیادی دارد ،مانند آدمی که دلش بخواهد

باران ببارد و بعد با هوای بارانی مواجه شود .البته که آرزو دارم نه تنها او
بلکهتمامجوانانوطنهرکجایجهانکههستندشادوسالمتباشند.
تمام افرادی که بامن کارمیکنندمانند بچههایمنهستند ومن برای
تکتکشان آرزوی خوشبختی دارم .در بین رؤیاهای فردی و جمعی،
ترجیح من به برآورده شدن رؤیاهای جمعی است .مثالً این رؤیای جمعی
که کرونا از میان ما برود و به زندگی عادی برگردیم و براحتی با یکدیگر
معاشرتکنیم.خواستهمنایناستکههمهمردمبایکدیگرخوشحال
باشند.رؤیاهاهمیشهباعثتلطیفروحآدمیمیشوند.پسچهبهتر
کهمدامرؤیاپروریکنیمتاجاییکهبهواقعیتبپیوندند.سعیکنیماز
رؤیابافیهایمنفیدوریکنیموهمیشهبهچیزهایمثبتفکرکنیم.رؤیا
میتواندواقعیباشدبهشرطیکهمابخواهیم،پسنبایدآرزوهایمانرا
دوروغیرقابلدسترسبدانیم.
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