
  .����ة ا�	��ء ا��ا��ات... 
	��ة ���� 
  

� ���� ا����د ا�	���� 
� و�
 –#� �,��	��ت ا�+�ن ا���(�  -#� ا�'!� ا�&ي ن�دي #�" !�س� أ
� ن�دي ��/ ا���أة #� ا���. 
��/ ا���أة #� ا���. و ا��6�4� و ا�45,ط، آ�ن� 
	��ة ���� أول 

� 5,ل <�ی��>� ��1920س�، ��م ا��
و�Dرت ، ا��D �4رت ���AB6 ا�����A أو�، "
.ا@"، و
 ، ���'Eأس A�EF �<	
   ". Espoir"#�ن��A  ی'
�A  �� أ�Dرت 

  
وا��4+� ���رسA ایA���J ���+�ه�ة و����6 #�>� 
�Eدئ ا�AB6  ،1906و��ت 
	��ة ���� ��م 

 ،A�
'Kح Aا��4ا�� Aا��4+� ���رس �� ،A���Jوا�ی AیM�6N�6 ��م  ا�نOدة ، 1924وح�<Q�6 ا��
 Rری�� �
ا��Xن'یA، وا��4+� ���رسA ا��+'ق ا��Vن��A، #� ا�+�ه�ة، وا��� U4	T ش>�دا�>� 


	��ة ��6 ا����6ن�K# ،Rن� أول #�4ة 
�OیA ح�6O ��6 ه&� ا�Q>�دة، و!��ت أ
�م  �6Oوح
A���� A�
��
  . ا����آ� ا��AJ64Z آYول 

  
�� [4K� أة�
� أول أK� �� ���� ة��	
� أول أ
�أة ��Oر AV��D أو T��D أن K� �و� ،\�O�

 ،Aس��س� A6N�� ی���� Aوأول ر��� ،Aس��س� AEو أول آ�� ،A���+ن A�V�D آ�ن� أول �<	K� ،A6N

، �Yن" أ^V. ا��+'ق ا����س�A ���6أة ، #�Kن� أول 1923ان4+�ت ا��س4'ر ا���Oي ا��Oدر #� 


�E��J ��/ ا���أة #� 
��رسA ا�'ا<�Eت وا _Vت ی��'D �<���+
 �# ،AE5�	آ Aق ا����س�'+��
� وزی� ا����رف ا� أن 

A، أن&اك، #�� آ�ن 'Kا��4 أ��رت !6/ ا�� ، \�Oا� �# Acی�Nا�

 ،Aا����س �# A��4Kا� �

	��ة ����  _	
 "	
 [6Fو ،Aن���Vا��+'ق ا� Aرس�
 �dاس���4 ن�
 Aا���رس �dا��#���4ض ن� Aرس�
 f<رس4" ���� ��6 ن�

gآ�ا أن  T	�� �4ا� ،Rق #� ��ری'+


>�� آ�ن� ا��'ا!] �<4�>�<

A، و'Kا�� A)ر��
  .F,�>� ح/ ا��O��� A��4K\، و
  

 A���� آ�ن� أول #�4ة �+# ،A�V�Oرس��� �>� آ Aه�  ا��4#� ا��و���� �
 �Q� Aو#� ا�����

�>� #� <�ی�A س] و !&ف  /�+�46� ،Aا�+�ن'ن� ��V�D، �+\ أ
�م ا�	��] ا���م وه� دون ا��

� دار ا��	�وب ا���
� ا��Eی�Jن� ، ا�� ر��R ا�'زراء ا�&ي ح'�" ا�� وزی� ا���ل ، 
 �
Y�
 A�>�<
  Aی��Nوآ�ن� ا�"�E	>وا�س���4ر " ا�5�4. ا� ،�

�O ، ودار ا��	�وب ا��� �#

  ". أن>� �>�A � أن�V>� وش�ف � أد��""ا��Eی�Jن�، و�6+� و!4>� 
	��ة ���� 

� ، 1926و#� ��م  Y� A�V�D Aآ���
 �# .X�4ا�� �Z6/ ا���ث ا��4ریZب ا��� A�K�
ش>�ت 

� ا���gو��A  ا�N	����E4��� Aره� ح�ث، 
� ا�س���4ر، �� إ��Vؤه� 
 ��! "�Vا���م ن  \�D �#و
 /6Fأ l�&� ، "�Vس�� #� ا�4'!�� نY�  �4ا�و�� ا� A�6ا�ه A��+	ا� �# A6
�� A�V�Oأس�>� آ

  ". ��V�Oت ا���Oی�ت����ة ا�"��6>� �+] 
  

1926
	& أح�اث  A��'Eا�س Aرت <�ی��>� ا����س��Dو أ ،A��JZوا� A��4K��� ة��	
 �6�� ،
".
� 5,�>� ا��AE��J ��/ " ا@
 ���J4واس ،Aن���Vا� AB6��� ��
���AB6 ا������ ،A� �Dرت ی'


�O #� ا���یA وا�س4+,ل  �، وح+'ق ا���أة ا����س�A وا�<A����4 ، آ�� !�دت ح�A6 ا��#�ع �
� آ��رس�ت، ون��N ا���A6 و أ!�ت وزارة <V��d'� ظ�V4ا�ح _
ح/ ا���رس�ت #� ا�Mواج 

 �� �
  . �E	� A�p! ا�	��ء  ا���
,تا����رف ه&ا ا��/، و
  
  

�أة #� �p'یA <��_ ن�دت  
	��ة ����  ��/ ا���أة #� ا�O4'ی�، وا�ن�Z4ب ، وح/ ا��
 \��d'���  .ا���  �# AD�5 ، .>ا�� _
 A+6Jوا����واة ا�� ، A����	ت ا��c�<وا� R��Nا��


�A ، �. ا����ل و ا�'��d\ ا���ة 'Kا�� .  



 A6N
 �<�
� ا��V'ر وا���Nب ، #� ح'ار أ<��" 
 �<V!'
 �#� أآ4'�� " ا�>,ل"و��Eت �

�O ح�Nب اrن، �" !���   1925 U# R�� \64Zی s+#س�#�ات، و �. ا���Oی�ت آ6>

� ا���Oی�ت
 AV��F .آ sوس A�6+� ا45,ف [��� �
�O . ش�'ره U# ب أ���N�6� وإن آ�ن
 ���Y� ر'Vا�� Aو���آ ،�<� Aأه�� � A6�6! ت�+EF t�� U# ی'<� إ� R�6# ،t�Eا� ��Mن آ�� یrا

� أه� أسR آ��E و<��. #U نV'س ا����ات، حU4 إن ه&� ا���آA ا��V'ریA آ
�ن� و
�زا�� 
 ����Y� آ�ن l�&و� ،Aاح�Oوا� AاهM	وا� Aا@د�� A��NQ6� 'ان	ر �'Vإذ إن ا�� ،A����	ا� Ap<	ا�

� ا�(�Jاب #U نRV ا��<. . !�س�ً� ش�ی�ًا �A�6+� U6 ا��<.
و
�زال ا��V'ر ی+��. �UQء 
  ". Aا��EJ'ع ���J_ ا�+�ی� ا�&ى �� ی�4'د #U و<" ا���أة ا��OاحA وا�	Mاه

  
آ�� رأت 
	��ة ����  أن ا��<. وا���أة یN] أن یK'ن� ��6 !�م ا����واة #� ا�Mواج وا�J,ق ، 

� ا���أة، �. �>&� " أن � Aأو وآ�� Aی�Dودون ��5. أى و U6Kا� ��#�Jا� U)�� واجMا� �إذا -ی4
". �ة #+sوا�Mواج یK'ن �'اح. ا��<. أن �'!_ �yس�>� و���ه� �+� ا�Mواج ��Nن] �'!�_ -أرادت

أي أن>� ن�دت ، أی�p، ���آ�V4ء �Mو<A واح�ة، و��م ���د ا�Mو<�ت، و �E��F ��/ ا���أة #� 
ی�K� �" �	�ء �U6 ر^AE  " ا�6Z_ أو ا�J,ق ، ��6 ا�  ی	�Vد ا��<. وح�� �+�ار ا�J,ق، وان�� 

� �U6 ا��'اء�#�Jأح� ا� .Jإ5,ل ا� U6� ��ف ا�5r و��J6ف ��F] ا�J,ق أن ی+�م ا��Eاه�
�ً
'�� A�>وMت ا��E>ح� واY� . ف�Jا� U6�# ر'V	وا� Aاه��Kا� "EEق س,J6] ا�F إن آ�ن �
« أ


�ن�ً�، أ
� إن آ�ن ا��Jف  - إن آ�ن ا��<.- » ا��Kر� �ًpی'�� A���Qا� A+V	ا� _
أن ی�#_ �|�5 
  ." #44	�زل �� <��_ ح+'!>� #U ذ�l» ا���أة«ه' » ا��Kر�«
  
  
  

� ا��E� [��K " ا@
."� ، �'!1927V#� ��م 
� ا��Oور �Mواج ر���A ���ی�ه� 
	��ة ����، �
� س���ن 
� انOV, و��دت ا�� K� ،A#��Oا� A	<
 Aرس��
 Aرآ�� ��E6� �^�Vة، و�Mا�+�در ح�

� أس�ة ���ی� <�ی�ة �) A#��Oار <�ی�ة "ا�ه�ام"ا��Dوأ��دت أ ،".
ش>�ی�، وأی�ت " ا@
  . �'رة ی'��'

  

A�K6 ا��O\ ا�� ا����د ا�ش�4اآ�، �'!�V 1960و��Oور !�ن'ن  ��p4+�� �6+4ا�&ي ان ،


���ة 
	��ة ���� ، ا��4 #+�ت ��Oه�، " ا@
."<�ی�ة  �V!'� �<�
رس��� �� ا��Oور ، و
، و�'#�� ��� ح��ة ح�A6# #� 1964وس�#�ت ��6,ج ��6 نA+V ا��و�A ، و��د ا��>� ��Oه� ��م 

  . 1967س�E�4E ��م 
  
  
 


