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دهد و یا احساس ی الزم برای انجام کارهایش را از دست میای است ولی هر از چند گاهی انگیزه، دختر خوب و فهمیدهکدارچین

کند تصور می ک. در چنین اوقاتی دارچینی کافی قوی نیستاش به اندازهو یا اینکه اراده کند که توان انجام کارهایش را نداردمی

 با تالش و خالقیت بازگردد.  که باید خود را تغییر دهد تا بتواند به روال سابق کاری خود، همراه

ی خود باید به آن غار اراده توان یا انگیزه،دارچینک بر این باور است که غار کوچکی در زندگی وجود دارد که برای تقویت گویی 

نه داند که نه چنین غاری وجود دارد و به خوبی می ولی اواده به زندگی معمول بازگردد. ارتوان و برود و پس از کسب انگیزه، 

ی او را انگیزه، توان و اراده نی جایی که مشکالتی وجود دارند وباید در زندگی واقعی، یع ن غاری دوای درد اوست. دارچینکنیچ

ی خود بپردازد. اگر غاری وجود داشته باشد که در آن هیچ مشکل و چالشی ن و ارادهکنند، به تقویت انگیزه، توادچار نقصان می

و همه چیز به شکل  نیاز خواهد شد. در جایی که هیچ مشکلی نیستبی انگیزه، توان و اراده هماز وجود ته باشد وجود نداش

رفتن به . برای تغییر الزم است ایو نه توان و نه اراده نه انگیزه هیچ نیازی به تغییر هم نیست. بنابراین، مطلوب است یآلایده

ه را از زنده نگهداشتن انگیزه، توان و اراد نیاز به تالش برایی او را حل نخواهد کرد بلکه چنین غاری مشکل انگیزه، توان یا اراده

تن انگیزه، توان و اراده ن خواهد برد. دارچینک بیش از آنکه از مشکالت و چالشها خسته باشد، از نیاز مداوم به زنده نگه داشمیا

. شاید دست کشیدن باشدخسته شده  ، و نه از سرمای اتاق،ز ریختن هیزم در اجاقسی که ابرای مقابله با آنها خسته است. مانند ک

اق خود را به دارچینک نشان دهد و بوجود آمدن این چالش خود انگیزه، توان و اراده موجب شود دوباره سرمای ات از هیزم ریختن

در او ایجاد کند. گاهی الزم است ضرورت هیزم ریختن را به خود یادآوری کند بخصوص آن هنگام  برای گرم کردن اتاق را کافی

ی او را معنایی انگیزه، توان و ارادهو این تکرار و بی معنا و تکراری تبدیل شده استرسد هیزم ریختن به امری بیکه به نظر می

به جای میل فرار به غار، کافی است قدری از هیزم ریختن دست بکشد. اگر هیزم نریختن  .بردبرای هیزم ریختن از میان می

شود و اگر در هوا به شکلی بود که هیزم نریختن مشخص می ، ضرورت هیزم ریختن و مطلوب بودن آن همزندگی را بدتر کرد

 شود. شود هیزم ریختن ضرورتی ندارد و کنار گذاشتن آن باعث از میان رفتن امری مطلوب نمیکرد مشخص میزندگی را بدتر نمی

 لحظه کها تقویت کند. در همین ی خود ریزه و ارادهباید در همین زندگی، در همین لحظه و در همین جا، توان، انگدارچینک 

  کند.و را رها نمیا« که چی؟»پرسش سمج و معنا و تکراری است، کند حالش خوب نیست، خسته است، کارهایش بیفکر می

است؟ اگر « طبیب»و کدام دارچینک « بیمار»کدام دارچینک  در این حالت،«. ستا حال من بد»ید گود میدارچینک به خو

را جدی بگیریم؟ آدمی وقتی حالش « حال خود»دارچینک حالش خوب نیست، بر چه اساس باید قضاوت و داوری او پیرامون 

گوید حالش خوب نیست؟ اس میای پیرامون خود ندارد. اگر دارچینک حالش خوب است، بر چه اسخوب نیست، قضاوت منصفانه

تواند به شکل نک میآیا دارچیگویی است. آدمی که حالش خوب است ولی معترف به داشتن حال بد است در حال تناقض

آیا دارچینک بیش از یک  نفر است؟ اگر آری، آیا این اختالل منحصر به دارچینک است یا  «ست؟اال من بد ح»معناداری بگوید 
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، در دو نقش فرو نرفته است؟ در نقش طبیب و بیمار و در حال بازی کردن «حالم بد است»گوید آیا آن هنگام که دارچینک می

آورد و برای اینکه تئاتری که انسجام خود را از تعامل دارچینِک طبیب و دارچینکِ بیمار بدست می در این تئاتر یک نفره نیست؟

اگر پس از چندی این تئاتر یک اشد، دارچینک باید به دو شخصیت کامال منفک و جدا از هم تبدیل شود. این تعامل معنادار ب

دارچینک سومی  ی زندگی باقی خواهد ماند، یارچینک بیمار یا دارچینک طبیب روی صحنهیکی از دو دا نفره به پایان برسد، آیا

این شخصیت سوم که نتیجه  خود گرفته است؟ رچینک طبیب بهکه تاثیری از دارچینک بیمار و تاثیری از دابوجود خواهد آمد 

دو تکه تا کجا به شکل واحدی منسجم ادامه خواهد داد و کجا  فروخفتن تعارض میان دارچینک بیمار و دارچینک طبیب است

و او باید بر همزیستی  دارچینک وجود ندارد «دو بودن»می دائمی بر مرهآیا چنین است که شدنش دوباره آغاز خواهد شد؟ 

به شکلی راه حل  تمرکز کند؟ یا اویند خود یکی از این دو کهز آمیذف خشونتآمیز این دو دارچینک بدون تالش برای حمسالمت

  همزیستی با زخمی خودشکاف است؟نیازی به م و نه مرهی به نیازنه است که کل این تئاتر برچیده شود و 

م و همزیستی ن امکانی وجود نداشت آنگاه به مرهاگر چنی توان این تئاتر را برچید؟چگونه می نخست به من بگو !ای دارچینک

 خواهیم اندیشید. 
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