
  
، �رزو	 ز��ن �دم�  

  
  ا	 از ا���ر ������� ���� ����

  
  �����ر �ر
	: ����دان

  
 ��ن ه�� ه���� ���ان، روز	 �  :��ن ��ز +�اه � *()، ا�� �ن ز��ن �'& دو��ر% $#�س �!�اه� ��� � 	 د�

  . ا�� ز��ا ه�*/ ه���& �!�اه� ��د �� از .- �� در �ورد% 
  

، �رزو	 ز��ن �دم�  ���� ����� ا���ر �������� )Morder, Hoffnung der Frauen ( ل�
 ١٩٠٧را در 
ه��� در  ��ه	 از �,��	 ، در �+�ر ������١٩٠٩*()�' ��ر در 
�ل ا�' ��ر، . 
�%� ��د ٢٢#ن ز��ن . ��� 

Kunstschau .� از �����4� در 23�رم /��0 . ا/�ا 	در ��7 ١٩١٠ا�' �)' ه��ا7 �� 23�ر �6ا5 ����  �Der 
Sturm – 7.
  . �� 3�پ ر
�. - � ��(): ا�9� ��د7 �� �,� ��2	 در ��5  ���' ه+�� 

�د7 #<�=	 �� �����4� ��ا� ا�' ����� �� ��  

���ار� ���: �� /(. "ه��  ���� �=�.7، %�)���ا<	 ر�?�+	 ا
A�)� "ه  دارد�B� .C D
�.ا�.ام و �Hار، ��د� �� ز��+� #�	 
�� ا
  �� �Gر��. و ��7 زرد ر�E در #ن، ز�	 

 

  �.ارد. 
�G	 �Gن را در #�Jش ��<)� ا�ا�' ��ع . ه� �.ا�+. ه� و LMN ه�، ��ه��K ا
)*�ان: ��د، ا�?�ر 
	� H�� ش.�D
ه�� 
�خ و  ��H در �*()�' ا/�ا� #ن �� �����4� �� ر��Q .Eان د�. �?�7 را در 23�ر �6ح 
��7 و 

Q �� را �Kو ��ه� LMN ،، رگ	د7 ��د ' ��ز�#��� 	ان �,���� .  
��. و ��د  زن 
�خ �	. ����: ه� را ��H در �)' �	 ه�، ���دِ  ر�E در �+�ر ���MQ ��7 و �Gر��. در #<�� و �6ا5	


*' �� ���ن ا
 " ر�?	  
�D.� و ��.7"#�	 ر�E و از  ردا� .Eر� ،C9U د در�� '(
�G�� از Cه� �,�  
	� .����: �  �� �.�D
  . رود �� 
�G	 �Gن �	 د��د و �� 	زن �� 

�4�����": 

�خ ر�E ز�.�	 ا
  و 
�D. ر�E . وU)	 ����م، د�?� 
�خ ��():. 
�خ ��ا� �' �Gدِ  �Gن ا
  ." ��گ

�� �Z� ��4Q	 ��X.� . اش �� Q' �7�4 روح و روان و ر/Y�ن. ا�. ��، #رزو� ز��ن را اLXJ ا��W ا
)V�ر� دا�()� #دم

+. را ��	" �(�A"���+.  ��د �� �	 ا��ر� 7	 �� �G��  ه��اه��	�+� . 	X�%د H�� وس را�G ر #واز�� �
�X2 و  :Gز

�Qان  وار� �	 �(�Y	" ��ا�	 ���ن"� #�G را ��N	  ا�' �4)�. �*�ا�+." <�اا�(��	"���� را 45��)	  دا�+. Q� ا�' ����� �	
��=3�
  . �\ارد ا در ���H /2�ن و ه()	 �	ر ا�'�نِ  ���-� ���+	 ا
  ��  � ا�.�=� ����. �� 

اش �� زن �^B  ارز���	 �.7 و ارج �2�د7  ���د و ��وز� �� 3+�' ��دا�)	، �*�M  ��دا�� در ����U �/�Q Hار �	
�� �	 ��ن را �� زن �)���H �+�:، #ن ا�� �Q/�. ��د �	 �
�#�. �� ��گ او �3 ا�.از7 در ره��	  ��7 ا�' 


�خ زن، �	 �� /�_ �()' �Gر��. و زن و ��XV. دارد ��W�Q" روح/ا�'�ن/��د" Eاز او و ر� �(
�G�� ��ه  :�+��
7.+���� ��  
. اش �����: �Qان در��< ، 5)� ا�� ا�4�ر #ن را ��H در �Zم ا�' را از �Zم ��د ��H �	. � ز�.�	 ا
  او

ا�، G=' و �	 �5�Q	  � MQ�و�� �4���9ه ا�'. ر
��. ا� U �� '���G)` �	 ��د� �� ��وان زن و ��د را �� ����

����( "�  ه()+. �� �� ��ا�=�ت �4������D)دارد ه� ه:"ا� 	ا��G .�=�.دار ا� ��Z6 و���MQ 'ا� ه()+. �� در  ا�
  . ١٩١١از ��dرگ ه�:، 
�ود7 �.7 �� 
�ل  E+/ . �V� �VcU ��B�Der Krieg /2��	 اول �2bر ��د

  
  

، �رزو	 ز��ن  �دم�  
  

  :ه� #دم
  ��د
  زن
  ��دان و ز��ن : 
�ا��ن ه:
  

�� در �/رگ � �4 &6���  	 ���� ��ز�� �� ه�� ه�	 رو�-، �>ِ  � �%، ;:��& �& ا	 از �ه-، �(89 ����نِ  �7، �ه� 
�4� �=�� �)� ���ج ��ن �@�ش <���& ��% �  .ه�	 
  

��.7، ردا�     ��د Eر�#،'Q �� Eر� 	ر�3 �� :Gز �� �()� 	��=��� ��وه	 از . ����. اش را �	 ا� �� 
ا� ��  ه�� 
��7 و 7�2U ه�� دژم، 
�ه� ���.7 در 
��+.ه�� G��()�� و 
�خ، %B�س 7�23(��دان 

، )ه�� �X+. در د
 ، ��د ��د X5,� زد7، 
� و g.ا ه� ��ه+�، �=V` ه�، 
�ق ه��	 �� %B�س Q'، �6ح



`V=� �� >���X/ ��ه	)� �� ��0 � 	و � �()G و .�HG 	� `��  د ��/�ا/� را�� ��X/ �Q .+���
L
� ��دان در 5�%	 �� <���د��ن �� #را�	 اوج  ز�.، X5,� �=+.، او �L�2 �	 اش را �	 �?���.، ا

  . �(X. ���د، از ه: �	 �	
  

�دان�    �,X5 �� :ِ��دِ  او ��د� �� '�=Q# ا� .�,X5 �� �VXU �� 7.��� م�hد�:، ا� ه�� �Q د�� �� '�=Q# ه��  ا�
  . �9U  ِ:4Y` و �(  دار

  
� در �&� &B!� ���وار و  Cاش �& ز� &�    . رود �D=�، او �� �(89 رو�-ِ  *�;�B در �46	 �� � 

  
��.7، ه.ا�       ��دان Eن �' #ه�� ر���!  

  
�د% ���=� .� ا�7 �& �� �&�� ز����� ����F �& ��ن از ��4 اش را ��(=� و �E�B> �==�، ز��ن  G� )�� 	ه� �(=� .  

  
   .$#�س ��خ، ��	 ا;(�ن زردر�H، در�) ا��ام      زن
  

ام YQ(�' ��دان را  �=.، 3=��ن ام دور� زردِ  �Gر��. را �� #� �Q	 C9َ�َ   ده� �واز �&    زن
	� Gد، ���زِ  <�وH�?رد7ا�� 	در َ�َ�م � 	د ��ن ��3�ن /���ر� و5=��� .  

  
� � را �& ز��ن از او 6�ا �&�J د�� ==� ���� و � .  

  
�� .�=�  زنِ  �!')  C9َ�َ 	� 7����  ِ'Q از '�)YQ �� اش .��� .  

  
�ان  ��د �!')�  . ا<). �+.، �� ر�Gت �	 <�����وا� �� �3ن ��7 �� از ��ق �X6ع �	  رو �� د�

  
      زن دوم���ون از ه�� �ر	 � � ،- ���  �3 ز���	 �� �Q+� او را �Gاه. \��< ؟  ا�� �

  
�و%* ��  ا	 ��د و زن �46	 درِ  � �4. ��+=� ه�	 ���N در LM=� �& ه�'�ا��ن �� <�$B& از ا��KBر، .@' � ��% 

&���  .+�ر�� �� ه�  
  

  ���ت
  

�ا��ازش �&      زن��� +�د  PQ� ،(Eد �� ،�=�  �B��J  .د؟ ا� �� ��ا د��� 	�3 �(  
  

&�   ��=� ز��ن � 
  

��& �&  زن �!')�اش  �Gاه�ش �� ��رد �Gد را �= ، �3ا �� او ��ازش  �ورد �=���ش، ;���د 
  ! ��د ��	

  
  .�+. ه� �?�7 ��	 � #واز�Gان، ه��H �� �` ز����      زن دوم

  
�د%      ��د� P#> �= � در PR� دان��و% 	 �* ،%�� S *  �
�� �3 #�� �' واVU' ه():؟ C #ن 

  �9 ؟ �	
  

&� F�� �  ات ��دم؟  �?��؟ #�� �' �?�7 �� �' �	   �=� و رو �� او �
  

�� �% و �� .�=�      زن.  ��X/ ، )�� 7.�� Eاش را �?���. ا�' ��د ر� .  
  

ده	؟ �Gاه�ِ   � ورود �	 �� او ا/�ز7  *�دد، ��Dا�& �(�، ��ز�& �� M�ا	 ز�� T 6 �&  زن �!')
  ! ��43: را در 5�ل ���ز، /�Y� ��Xاب �G �9Gاه. ��د

  



  . د�.�: �� 3?��� �� �� ��ه+� از #�Q �\�   رو �� زن  ��د �!')
  

�د دوم�      	� �h+4� ه�� ���2 ه��� ��د��ن ران. �+. /���ران را 	را � �� .=� .  
  

�واز �	3=��نِ  ��.���	 را �� ا      ��د ��م �� ��X/ و  ز�> �
��د�. در#ورد�:، ��ه��ن 
�خ را در ��
  . ��د�:

  
�د�  	�=. �� ،- �    ��(  #ن زن �� ��mور �3ن ��5ا�	 در ���ن ��ه� �� �3َا �=�mل ا
 ؟   +(�

   
�د �!')�   
  . ا�' زن �H�3 در و/�دش دارد �� �(	 را ��را� درn #ن ��Bد7 ا

  
  . اش ��Bد7 ا
  �+. �� �(	 را ��را� د�.ن H�3ه��	 ا5(�س �	      ��د دوم

  
�د ��م�      	7 �.�� '��Q�
�Q .+��� 	� ���
  . �\ار�. �g �Q.��ن �+. #�+. و �	 ه� �� 

  
�دان� ��  . ز��ن ه�/��ن 

  

���د7 را G���ش �'. ?\ار ��و�:�زن،   زن �!') `V=� .  

  

���د7، <�ار، #واز�Gانِ  2Q	      زن دوم  
  . د

  

��. ��ا �	. �?\ار�. �� �� ز�.�	 �+.. ه�ا� �� را C9+Q �+.. ا/�ز7 �.ارد ���2�ن �� ���.      زن ��م�Q .  

  
&�  � &B!� ���س *�د ه� �&. رو�� ��دان . ���د �&. ��=� ز��ن � 	�� ��� ��Uِ  �� زن ��ش ا�� � ��  . رود، 

  

. �	او �Q+� �  زن �!')�+�!  

  

. و ��م ��	ا  ��د �!')�+�) ! 
  )�+�oر زن ا

  
�=��	،  ه��: را �� G����	 �	 ات؛ ��ر ��G �XV� ،7.+VXر� ا� ��د، �� �?�7 +. �	��3ا �� �' 
�    زن

ام را �?��، ��ا  ه�د7 #7 ا��. �	. ��ار� �+	 و �	 ات از #نِ  �Gد �	 ه�� 
�زا�+.7 م را �� ��XV ز�.�	
�=*B� .  

  
����د �&      د�; �)+ ��  !اش داغ ���H. ��دان، �,� ��ا �� #ه' داغ �� ���  
�خ  ز�� 
  

�دان ;���ن را ا6�ا �&� �==� .&� / B� ز��ن ���� �ه- *�ا+�B �!') ه�'�ا��ن �(89 �� د�)  	� � PQ� ،�==�  
� ���) اش را �& � �اه-�  . �D� اش �& درد و داغ 

  
  .�Q/: #زار�.7 را �4=�.��ن �+�ر، ا�' /(.ه�� �	  �� W 6& از ���D) درد      زن
  

�� ��رد در د�) ��	 ��د �& ���X د و�� &� ��4D� ���د �&. ز�� ا	 � �B;ا .  
  

  . �+�ه�ن، ��وز�+. را �� ��ر �(D�ر�. وا� �� �� �	! ا�' J�6	 را ��ا��.، ا�C�X را ����د �+�.      ��دان
  

�� ز+�ِ  +�ن ،%� Y � د، در ه��  . +�ا�� ���ن �& �
  

�د�      	� 	(BJر 	2Qُ  ِ	2Qَ در sU�Q 	� 	=G�3 ،�?د� t
�(� �� 	4
زا����	 �	 زا��،. ه�د7 از �)�
  .��ن �	 5�Q: #7، ��� ا� واژ7. 
)�د�. ���نِ  #���	 �� ��ا �	. ��ر 
,�ط �Gر��.، <u�� ده=     

  




�:، ��ور��ن �+�.�+� �� او را ��	      ��دان .	
��ن �����. ا� دG)�ان 
�ود�Gان، �?\ار�. �N '=/ �Qو
    `(U �� را :�+� �  . ��7 او ��

  

��. �� را �	      ز��ن�Q .	�  
  . �� 5)� #�.7 ����. دا�)�:، �� از #ن ��� را دو

  
(R6 دان و در <�ل��  ِ-. �� %� Y � &� دراز 	� * �=)� .  

  
. ��� ��4. ده=� =�ب از د��ار ��� - �&�� ��د .���.& را ��دان ه=�ز � &� (��> &B!� ���ج ��==�، ز��ن درِ   ه�	 

�ج�  
�د �&. �(=� �=��� و +�د را ه��ا% ��دان \@7 �& را �&���=�د ا�'B� و را%ِ  ورود را �& �  . �D=. ،Nه�� �6 .�ر�  

 &� PRE از�; �� &��ا�=� �(49&، ��ر	 �� .  
  


�D. ا
 . �Qا�. ز�.7 ���. �� ����د �� �	  B �6@�م���� �=�ن و ا�  زن 	���Q �� .  
  

�ج �&. رود ����ن �4=�& در PRE را% �&� ���د، �� ا�B �ق � ��C=� �4و ��ج ه� را �& ���/رگ  � Q� 7 4M ���د،  *  
� �&. �(� د�) �&� �4=�  .ده� ;���د	 
  . �Gاه: �� 
�� او ��وم در را ��ز �+�.، �	      

  
&� �  . ده� ��� �ا�� ��$� �

  
�دان و ز��ن�  ^)\ ��  ا��، ���(�ن ��ز	 �(�Wل �� در ���� 

��� را  �� ��� �.ه4�ر ��()�:، - ن را �.�.�؟ # - �Q دار�؟  –�+�:  �.ا�� �	 –ا�:  ��X. را �: ��د7
	��  :�
�+�-   

&� Pز���  . ��د واز +�وس، �() LM=� رو�- �&�. �(=� 
  

 را از   زن��Bز+� ه� دراز �& � �ن � �4د� ��  *_ارد، ��Dت �$�د% ��ن ر*& .Q=�% اش �& �=�، د�) 

�.�؟ �Qس �	! ِه	 
�D.رو  �Q 	� .� ؟	
  �+��؟  �Gا�	؟ ��.ار�؟ g.ا�: را �	 �+�

  
�د�  &� PR� - ���F �& در دا+8، �= �� &B!� ���د، �N د�) را .��ن �& �(�،  *  �B'ه� PQ� ،�ده

&��� را��% �& �� M�ا	 �4=� �&+ /د، ه=�ز   � ��  ��د +�ا��، 
ه�، ه�ا�	 ��، ��  �++.، َدَوران /2�ن ام �	 وزد، ز��ن �� ز��ن، Q+2��	، #را�� و ��
+?	 #�9)� ��د �� �	  

L� دراز� .  
  

��.7 ز�. ���ون، ا�' ه�� ز�.�	 از 3��� �	 ا�'  +�رد% .�س  زن Eو ر� .�D
  ه�� ���و از ���ن درواز7، 
 
  .ا

  
�4 � ���+���B ا�)، � &�B'ه� ��  . ��د ده�، �� �را�& ����ار �& ه� .� � �& ��د 

  
� - 9X >  زن�)+ ،%�� �  �	 ا
  �� زوز7 
� �+:، از ��
+� /���ر� و5=	 در ا�' C9U را رام �	  .

  ا�؟ داد7
  

�د�    �h+  ه�� ��گ ��<)�ر�؟ �' #�� واVU' ه():، و �Q �� در 
  

  . �واز +�وس
  

  . �+	 �Q ا� /(.، �� �' اه��  �	  $�زان  زن
  

  ه� ��/�دات ه� و ��.ار� ز�.�	 ز�G	، در �Gاب! 
)�ر��ن و ��7، ��ره�� 7��G �++.7، زن   � �و�=�  ��د
�K+. و �C9 �	 ه�� Q�ر��G �� :4د �	 در /�L. ام #واز�Gان را د�.7 .+=� .��\mQ 	)� �3 	� ؟  ام.+�  

  



  . �و�/د ه� �& ا	 +�د را در ه�ا از � �4 ه�، و ��ن � ��ن ��د% ���4- رو	 او ا;�Bد% ا�)؛ 6�ا��% �� � �4  زن
  .�VX: ات را �	 43�ن ام، �G 'Qن ات را ����.7 ���.؟ �Gن �3 �(	 ��ا �� �Gن �	    

  
  وا� �� �Q ،�Q را �+	،  ام �	 ���	، s�Vw #��م، ��G: را �	 �Gاه: �� ز�.���� 7	�Q ، ا� �Gن ��	    زن

  �?\ار ��وم، -ا� و ��ا �?�7 دا�)� -ام �Q را در C9U ��د7 –�=	  ��ا �� ز�� ��h	 �G–اه: �=      
  ��X.� را . ��t - #زاد –�9G �.7  –��3�ن ز���h #ه+�' �'  –ر��Q x=N ،H در #�G  �(>�� :��Jن

  . ام اش ��د� �: ��د�Q �� 7 ز�.ا�	
  

  . �(� ه�� را �& ه� و \:�4 رود؛ ران ه� ��F �& ��د، .�4.�4+�ران �8a < �ا�& در <�ل ��گ از ��4 ه� 6�ا �& از � �4
  

�� .- �=�، ر�H ا�'B�، درواز% را ��ز �& را�) �&  ��د ()��گ  اش �& اش �� .���& �Q � ��% ا�)، ا�� ،�)�
8 ���_��، �� را ا<'�س �&�L. &B$�> ،�=� �����د، زن  *& �(�ار و ��Fرو��% <8 �& د	 �� �ه'�Bدر ;

&� &� �B;���د و ه�� � / در  ��E�، �(89 +���ش �& ا;B�، در <�ل ا;�Bدن �(89 را از د�B& �� �ن را *
�E���- ��4 ا�'�Bد% ا�)، ز��ن و ��دان، �� �  از او . ه� � �ا و �=�Dن ا�) ��ر��رانِ  6.F�� ���د �

&� ،��/�������د ز��ن اش را �& را% +�اه=� ; ،���=�  C�Xت ده�.، #ن! ا��h� د را�G ،.�+� ش��
�C ��  ا
���ن؛ ����ن �(�! ���Q–  Gا�. �Gد را �h�ت ده.  �	��ا�ُ�)���ن و +�د  ا	 �& را���E () ا�'�Bد% در 

  . ��� از دوره� M�ا	 �واز +�وس �&. رود * �د و �& اش را �& را% +�ن��خ از 
  
   

    
  


