
به انتهای دانش بشری در حوزه فیزیک نظری 
و محض می رســند در نقطه ای قرار می گیرند 
که از آن جا به بعد شــاید توضیحی برای منشأ 
حیات و چگونگی به وجود آمدن جهان در حوزه 
علوم وجود نداشته باشــد. آن ها دو راه پیش رو 
خواهند داشــت.. از آن به بعد یا فلسفه به داد 
آن ها خواهد رسید یا عرفان. آن هایی که گرایش 
عرفانی پیدا می کنند، به این ســمت گرایش 
دارند که همه چیز معجزه اســت. آن هایی که 
از قرار گرفتن بر لبه هستی و نگاه کردن به این 
مغاک پر از پرسش های بزرگ هستی شناسانه 
می ترسند رو برمی گردانند و کوشش می کنند 
دوباره به همان ریســمان روابط علّی و معلولی 
چنگ بزنند. بنابراین این که با چه نگاهی به دنیا 
نگاه کنیم خیلی مهم است. مثاًل آیا نگاه ما این 
اســت که جهان هولوگرافیک هست یا نه؟ آیا 
جز محسوسات عالم چیزی وجود دارد که فعاًل 
توضیح ناپذیر است؟ به نظر من این بخش زیبایی 
از اندیشه بشری است که اتفاقاً با هنر نزدیکی 
زیادی دارد. هنر می تواند از آن سرچشمه بنوشد 
و در آن غوطه بخورد؛ همان طور که خیلی ها این 

کار را در سینما کرده اند.
یعنی شــما در »بدون قرار قبلی« با 

دیدگاه عرفانی به سوژه نگاه کردید؟
نمی خواهم ادعا کنم کــه ما هم دنبال این 
کار بودیم و کوشش کردیم برای امور محسوس 

تعریف تــازه ای پیدا کنیم. اما یــک چیز برای 
ما روشــن بود: این که قطعاً نمی خواهیم فیلم 

پروپاگاندا بسازیم.
اما به هر حال هنگام نگارش فیلمنامه 
این ایده که همه چیز معجزه است بر 

ذهن شما حاکم بود.
وقتی می گوییم همه چیز معجزه اســت، 
یعنی این که تو زنده ای معجزه اســت؛ این که 
چگونه آفریده شده ای معجزه است؛ این که آن 
سلول چگونه تکثیر می شود و در کروموزو م ها و 
در ژن هایت اطالعاتی تعبیه می شود که تو را به 
نسل های پیش از خودت وصل می کند معجزه 
اســت. به تعبیر یونگ، ما با ناخودآگاه جمعی 
به دنیا می آییم و وارث تمام این ها هستیم. هر 
چقدر هم این ناخــودآگاه وارد حوزه خودآگاه 
شود، باز هم ناخودآگاه عظیم تری وجود دارد که 
کشف ناشده باقی می ماند. بنابراین بحث ما در 
فیلم این بود که هم بتوانیم قصه ای را دراماتیزه 
کنیم و هم به سمت پروپاگاندا و تبلیغی نرویم که 
به اصل ماجرا هم لطمه زده و اصل قضیه را هم 
زیر سؤال ببرد. داشتیم به این فکر می کردیم که 

چطور بتوانیم حال خوب ایجاد کنیم.
منظورتان از حال خوب چیست؟

باز به حوزه روان شناســی برمی گردم. چه 
فروید، چه یونگ و چه پســافرویدی ها قائل به 
مراحل رشد هســتند. مثاًل فروید چهار مرحله 

رشد برای انسان در نظر می گیرد که اسم شان 
را مراحل رشد روان جنســی می گذارد. فروید 
اعتقاد داشــت که این مراحل رشــد جایی در 
جوانی متوقف می شود و انسان شکل می گیرد. 
اریکســون، شــاگرد فروید، می گوید مراحل 
از این باالتر هســتند و تا آخــر زندگی را در بر 
می گیرند. یکی از مراحل رشــد، مرحله ای در 
نوجوانی و آســتانه جوانی است؛ جایی که باید 
وارد اجتماع شوی. نوجوان دیگر دوست ندارد با 
پایین دستی هایش بازی کند چون فکر می کند 
بزرگ شده است. باالدستی ها هم او را به بازی 
بزرگان راه نمی دهند. بنابراین نوجوان در برزخی 
بالتکلیف باقی می ماند و یک سؤال در ذهن او 
شکل می گیرد: »من کیستم؟ من چیستم؟« 
اگر قرار باشد بحران را پشت سر بگذاریم باید 
پاسخ این سؤال را پیدا کنیم وگرنه دچار بحران 
می شویم. یک نوجوان یا جوان چه زمانی پاسخ 
این سؤال را پیدا می کند؟ زمانی که کار و عشق 
تماِم عمرش را پیدا کرده باشد. یک آدم معمولی 
در جامعه با این پرســش ها روبه رو است. حاال 
بچه ای را در نظر بگیرید که از او نمی پرســند 
دلش می خواهــد خانواده اش دوتّکه شــده و 
مهاجرت کند یا نه؛ چون اصــاًل آن موقع قادر 
به فهم آن مسئله یا پاسخ دادن به این سؤاالت 
نیســت. او را وارد فرآیند مهاجرت می کنند. 
آن بچه نوجوانی اش را جایی غیر از کشــورش 
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وقتی می گوییم 
همه چیز معجزه 
است، یعنی این که تو 
زنده ای معجزه است؛ 
این که چگونه آفریده 
شده ای معجزه است؛ 
این که آن سلول 
چگونه تکثیر می شود 
و در کروموزو م ها و در 
ژن هایت اطالعاتی 
تعبیه می شود که تو را 
به نسل های پیش از 
خودت وصل می کند 
معجزه است. به تعبیر 
یونگ، ما با ناخودآگاه 
جمعی به دنیا می آییم 
و وارث تمام این ها 
هستیم


