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إطالق كتاب "أنا والشرق" عن مذكرات حواء إدريس
األحد المقبل بمكتبة القاهرة الكبرى
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تنظم مؤسسة المرأة والذاكرة حفًال إلطالق كتاب "أنا والشرق" عن مذكرات حواء إدريس، وذلك يوم األحد
المقبل، ويصاحب الحفل معرض لبعض صور حواء إدريس، أيًضا بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

 

يبدأ المعرض من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساًء، على أن يبدأ حفل
إطالق ومناقشة الكتاب في تمام الساعة السادسة مساًء بقاعة الندوات.
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والجدير بالذكر أن حواء إدريس ولدت عام ١٩٠٩ وتوفيت سنة ١٩٨٨، وهي من رائدات العمل األهلي في مصر
وعضوة بارزة في "االتحاد النسائي المصري" الذي أسسته هدى شعراوي سنة ١٩٢٣. وهي أيًضا ابنة خالة هدى
شعراوي وأقامت في بيتها تحت رعايتها هي وأختها حورية بسبب ظروف عائلية صعبة ألمت بأسرة الفتاتين

من غربة وسفر. بدأت مشوارها في العمل األهلي النسوي في "االتحاد النسائي المصري"، ثم كونت جمعية
"شقيقات االتحاد النسائي" وتولت رئاستها، وضمت حينذاك: أختها حورية، وأمينة وكريمة السعيد، وسهير

القلماوي ومنيرة عاصم وشهيرة محرز وشابات أخريات متطوعات للعمل الخيري. أشرفت على أنشطة ثقافية
واجتماعية متنوعة في االتحاد النسائي، فمثال في عام ١٩٣٥ أخرجت مسرحية كتبها توفيق الحكيم عن لطفية

النادي.

شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والعربية ممثلة عن االتحاد النسائي المصري، فكان لها دور مهم في
توطيد التعاون بين البلدان العربية واآلسيوية، كما كان لها مواقف مشهودة في الساحة العربية والدولية دفاًعا

عن حقوق الشعوب في مواجهة االستعمار والصهيونية العالمية. وفي أعقاب ثورة الضباط األحرار سنة ١٩٥٢
كرست حواء إدريس نفسها إلدارة دار الحضانة في جمعية هدى شعراوي. 
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