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ال يـعــرف الـكـثـيــر مـنـا أن الـفــنـان عـزت أبـو
ـاضي له ــوت االثـنــ ا عـوف الـذي غــيـبه ا
ـوسـيـقـار الـراحل مـحـمد صلـة قـرابـة مع  ا
عـبد الـوهاب والـتى كـشفـها أبـو عوف خالل
ندوة أقـامها له اليوم السابع فى شهر ايلول
من عام  2016احـتفاالً بعيد ميالده الـ 68
وقـتـها. وكـان قـد كـشف عـزت أبـو عوف عن
ــوسـيــقـار صـلــة الـقــرابــة الـتي تــربـطه مع ا
الــراحل وقــال (أنــا ومــحــمــد عــبــد الــوهـاب
أقـارب كان ابـنه مـتـزوج من شقـيـقـة زوجتى
ـدة  12عـامـا وكـنـا أسـبــوعـيـاً جنـتـمع فى
بيت أحـدنـا وكنـا نـسحـر بـعالم مـحـمد عـبد
الوهاب ووقتها كنا نصور فيلم الكم
بـطولة فـريد شـوقى فعـرض علـينا
أن يـلـحـن أغـنـيــة داخل الـفــيـلم
وكــان مـن حــظـى إنــنـى عــرفت
وتــعــلــمت من الــفــنــان الـراقى
مـحمد عبد الوهاب).وأوضح
أبـوعــوف : (أثــنــاء قــيــامى
بـشـخصـيـة عـبـد الـوهاب
فى فــيــلم حـــلــيم كــان
اخملـرج شـريف عـرفـة
يـــرسم شـــخــصـــيــته
مـثل بيـتهـوفن ولكنى
طـــرحت رأيى وقـــلت
له عـــــبــــد الـــــوهــــاب
شــــــــــــخـص دقــــــــــــيـق
وحـريص لــلـغــايـة ويـجب
أن يــظـــهـــر بــهـــذه الـــطــريـــقــة
وبالـفعل  تـغيـير الشـخصـية حسب
مـــا وصــــفت ووافق اجلــــمــــيع عــــلى هـــذا
الــكــراكــتــر ألنـه خــفــيف الــظل وراقى فى

تعامالته).
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الـشاعـرة الـعـراقيـة تـشارك في
ي الذي مـهـرجان الـشـعـر الـعـا
ــديــنــة يـونــشــوبــنج في يــقــام 
الـسـويـد في  الـ 12 من أيـلـول

دة 3 أيام.
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ــطــرب االردني كــرمه األمــ الــعــام الحتــاد اذاعـات ا
الـدول الــعـربــيـة عـبــد الـرحــيم سـلــيـمــان خالل احلـفل

هرجان احتاد االذاعات . اخلتامي 
Ê«b¹“ s1√
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ي االردنـي يقدم االمسية القصصية التي تقام االكاد
في الـ 22من تـموز اجلـاري ضـمن البـرنامـج الثـقافي
لـفـعـالـيـات جـرش.و يـشـارك فـيـهـا: ربـيـحـة الرفـاعي و

بسام قطوس.
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…d:« ”«Òd×Ð بغداد  –ياس ياس
شــرع قــسـم الــســيــنــمــا في دائــرة
ـسرح بـتصـوير أولى الـسيـنمـا وا
نتاجـاته السينـمائية لـهذا العام و
الــذي يــحــمل عــنــوان (نـوم طــويل
ـل جـدا) .. ســيـنــاريـو واخـراج و
حيـدر موسى دفـار وتصـوير خـالد
عبد الزهـره  ادارة االنتاج جبريل
ـــمـــثل فالح حـــمـــدان وبـــطـــولـــة ا

ابراهيم.
اشـارت الـدائـرة في صـفـحـتـهـا في
(فـيـســبـوك) الى ان (الـفــيـلم يـدرج
ضــمـن قــائــمــة افالم ســيــنــمــائــيـة
متـنوعة تنـتجهـا دائرة السـينما و

وسم). سرح في هذا ا ا
ديـر العـام الدائـرة أحمد وحضـر ا
حـــــسن مـــــوسـى و مــــديـــــر قـــــسم
الــسـيــنـمــا جـمــال عـبــد جـاسم في
مـوقع الـتـصـويـر لـيـبـاركـا انـطالق
تـصــويـر الــعـمل ..و دوران عــجـلـة
ـــثــمــر . اإلنــتـــاج الــســيـــنــمــائي ا

{ اجنـــــلـــــوس  –وكـــــاالت - كـــــشـف مـــــوقع
(هـولـيــوود اليف)األمـيـركـي أن الـنـجــمـة لـيـدي
غـاغـا مُـرشـحـة لـبـطولـة فـيـلـم (حـراس اجملرة)
بـجـزئـه الـثـالث مـع الـنـجم بــرادلي كـوبــر بـعـد

تعاونهما سوياً في فيلم (والدة جنمة).
ـوقع أن كوبـر سـيعـيد تـقد دور  وأضاف ا
روكت راكـــــون الـــــذي قــــدمـه في اجلـــــزئــــ
الـسـابـقـ أمـا لـيـدي غـاغـا فـسـتـجـسد دور
ـشاركـة األولى لها في األفالم حبيـبته خالل ا

التي تنتمي لعالم األبطال اخلرافية.
وتدور أحـداث الفـيـلم حول فـريق حـراس اجملرة
الذي يعـود من جديد في مـهمة جـديدة ضد قوى
الــشـر الــتي تــهــدد اجملــرة من جــهــة و(يــونـدا)

الراغب في اإلنتقام من جهة أخرى.
ـقـرر بـدء الـفـيـلم من إخـراج جـيـمس جن ومن ا

تـــصـــويـــره في عـــام 2020 عـــلى أن يـــتـم عـــرضه في  6آب عــام
.2021

ال تـتردد في وضع اسـتراتـيجـيات لـلعالقـة مع الناس
و اال وقعت فريسة االحتيال. 
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رتاحـة تنعكس إيـجاباً عـلى صحتك. وهذا نفسيـتك ا
قربون منك. ما يالحظه ا
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قـوتك الـعـضـلــيـة سـتـكـون بـازديـاد. حـيـاتك الـعـائـلـيـة
ستجلب لك الرضا العميق.
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هذا يوم جـيّد جداً تتمتع خالله بـالقدرة على مواصلة
سيرة حتى خط النهاية.  ا
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زوجك سيـعرف كيف يـشجّـعك ويدعـمك. مع أطفالك
سيكون هناك تشارك لطيف.
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قد تـرتـكب خـطأ فـادحـاً في إهمـال أعـمالك وسـتـندم
الحقاً على التقصير. 
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ـالـيـة في هـذا تـسـتـقـطب بـعض الـعـروض والـفـرص ا
ناسب لتحس الوضع احلالي. اليوم ا
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قـــد ال تــــكـــون األوضــــاع أفـــضـل عـــاطــــفـــيـــاً إذ إن
احلسابات تشير إلى توتر وضغط.
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قد تسـافر في رحلة عمل او استجمام. تكون األجواء
العاطفية سلسة وجيدة.
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مشاعـر سلبـــــــية ومـواجــــهات مع الــــــــــــــشريك
أو احلبيب. 
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حتصل على فـرصة جيدة لتـفسير مـشاعرك وتنشط
التنقالت واالتصاالت. رقم احلظ.2
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ال عـذر لـديك لـلـتـقاعس وال حـجّـة لـلـتـهـرّب من تـنـفـيذ
فروضة عليك. الواجبات ا
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
داخل الــشـكـل اعـد تــرتــيــبــهـا
ــفــقــودة: واكــتــشف الــكــلــمــة ا

(عاصمة اسيوية  4حروف):
بــارود  –وديع  –مـــشـــارب –
دورات  –من  –راتب  –ســفن
 –بــانــيـو  –سـر  –ابــتــهـال –

حليف  –رافد –أنوف.

اخملـرج الـسـوري عـرضت مـسـرحـيـته (3 حـكـايـا) في
دمـشق وهي من اخـراجه والـتي  أعـدهـا بـالـتـعاون مع
الكـاتب مـحـمـود اجلـعـفـوري عن نص بـعـنـوان قصص

تروى لالرجنتيني اوزوالدو دراكون.

ـلـحـن والـعـازف الـسـوري فـاز بـاجلـائـزة الـثـانـيـة في ا
ـيـة لـلـتـلحـ والـعـزف عن فـئـة الـتـأليف ـسـابـقـة العـا ا
وسـيقي التي أقيمت في معـهد يلينا غـنيسينا واألداء ا

في موسكو.

الــكــاتب الــعـراقـي صـدر لـه عن دار أمل اجلــديـدة في
سوريـا كتاب بعنوان (مـدن عربية بنـظرة عراقية) ويقع

في273 صفحة من القطع الكبير.

االعالمـي واخملـرج الــعــراقي يــشــارك والــبــاحث نـزار
لتـقى العراقي العـوصجي في االمـسية الـتي يقيـمهـا ا
للـثقـافـة والفـنـون في عـمان مـساء الـيـوم  لعـرض فـيلم
ـواطـن (ماتـبـقى لـهم) الـذي يـنـاقش تـنـاقص اعـداد ا

سيحي في العراق بعد 2003. ا
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الكـاتـب والبـاحـث الـكردي حـظـي بتـكـر نـائب رئـيس
مجلس النواب العراقي بشير احلداد.

الــــتــــواصل اإلجــــتــــمــــاعـي بــــشـــأن
سـلــوكـيــات الالعب ولم يــشـارك في
ـــبــاراة األخــيـــرة أمــام الــكـــونــغــو ا

قراطية. الد
ـــصـــري وتـــفــــجـــرت أزمـــة الالعب ا
احملتـرف في الدوري الـيونـاني بعد
ـات نـشـر إحـدى الـفـتـيـات نص مـكـا
خــاصـة بــيــنـهــمـا وقــالت إن الالعب
حاول التحرش بها لفظيا باإلضافة
إلى انــتــشــار مـــقــطع فــيـــديــو غــيــر
أخالقي ينسـبه البعض إلى الالعب
الــذي قـال إنه مــقـطع مــفـبــرك وغـيـر

حقيقي.
وتـشـيـر تـقــاريـر في صـحف مـحـلـيـة
نـتخب تدخـلوا لرفع إلى أن العبي ا
اإليـقـاف عن زمـيــلـهم وعـلى رأسـهم
محـمـد صالح احملتـرف في صـفوف
لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي مــطــالــبــ

بإعطائه فرصة أخرى للتغيير.
ـصرية نشر صورة مثلة ا وأعادت ا
لها بفستان أثـار جدال واسعا عندما
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ــصــريــة رانــيـا ــمــثـلــة ا انــتــقــدت ا
ـعايـيرفـيمـا يتـعلق يوسف ازدواج ا
بــقــرار الــعــفــو عن العب كــرة الــقـدم
عمـرو وردة بـعد اتـهـامه بـالتـحرش
ـا حـدث مـعـهـا اجلـنـسي مــقـارنـة 
بسبب فستانها الفاضح واتهاما بـ

الفسق والفجور.
ـصــري لـكــرة الـقـدم وقـرر االحتــاد ا
تــخـــفــيف عــقــوبــة اســتــبــعــاد العب
الـفـريق عـمـرو وردة لـتـقـتـصـر عـلى
ـشـاركــة في مـبـاريـات حـرمــانه من ا
الدور األول من بـطولة أفـريقـيا التي
تـسـتـضـيفـهـا مـصـر حـالـيـا على أن
يشـارك في الـدور الثـاني الذي يـبدأ

باراة القادمة. بعد ا
صري لـكرة القدم قد وكان االحتاد ا
ــاضي اســتــبــعــاد أعــلـن األربــعــاء ا
ــنـتــخب عــمــرو وردة من صــفــوف ا
عـلى خـلـفـيـة األزمـة التـي أثيـرت في
بـــــــعض وســــــائـل اإلعـالم ومــــــواقع

ظــهــرت به لــلــمـرة األولـى في خــتـام
مـهـرجـان الـقـاهـرة الـسـيـنـمـائي مع
تـغـريـدة على تـويـتـر تـسـتنـكـر فـيـها
ـكــيـالـ في قـضـيـة الالعب الـكـيل 
عـمــرو وردة. وقـارنت رانــيـا يـوسف
وفقا لتقريـر للبي بي سي ب العفو
عن الالعـب ومـا حــدث مــعــهــا بــعـد
ظهورها بذلك الفـستان الذي اعتبره
الـبـعض فــاضـحـا والـذي دفع ثالثـة
محام إلى الـتقدم ببالغـات للنائب
الــعــام ضــدهــا يــتــهــمــونــهــا فــيــهـا
بــــــالـــــتـــــحـــــريـض عـــــلى الـــــفـــــسق
والـفجـور.وقـالت رايـنـا( إلى الـسادة
.. فـسـتـانـي خـدش احلـيـاء احملـامــ
الــعــام ودعـا لــلــرذيـلــة وعــمل فـعل
فــاضح في الــطــريق الــعــام ثم بالغ
من ثالث صفحات للنائب العام لكن

.( كيال التحرش ال !! ليه الكيل 
وأثــارت هــذه الــتــغــريـدة ردود فــعل
مـتـبـايـنـة بـ اجلـمـهـور بـ مـؤيـد
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اعلن الـكاتب واخملـرج سعـد هدابي انه
وضع الـــلـــمــــســـات االخـــيـــرة الحـــداث
ــســلـسل الــعــراقي الـعــربي االجــنـبي ا
شـتـرك يونس بـحـري و الذي يـعرض ا
سـيـرة حـيـاة الـرجل االسـطـورة و الذي
عـــرف عــنه بـــأنه صــحـــفي و رحــالــة و

اديب عراقي.. 
هدابي قال (انه كُلف بكـتابة هذا العمل
دير الـتنفيذي من قبل حس مـحمود ا
لــشـــركــة  هــجـــيــر  خلــدمـــات االنــتــاج
الــتـلــفـزيــوني والـســيـنــمـائي واالذاعي
االمــاراتــيــة  و الــتي ســتــتــولى انــتـاج
الــعــمل وان الـعــمل ســيـكــون عـراقــيـاً-
عـربيـاً-اجنـبـياً).مـشـيراً الى (ان الـعمل
ســيـشــكل نـقــله نــوعـيـة عــلى مــسـتـوى
الــدرامـا الـعـربــيـة... وسـيــتم تـصـويـره
سينمـائيا بالـكامل في عدة دول وبكادر
ـيزانـيـة تـبـلغ قرابـة الـسـبـعة اجـنـبي 

مالي دوالر).
واضــاف هـدابـي لـ ( الـزمــان) امس انه
ـسـلـسل  ب (سـيـتم تـصويـر احـداث ا
ـانـيـا وفـرنـسـا وانـدونـيـسـيـا وبـغداد ا
والــهـنــد ولـبـنــان حـيث يــتم االن اعـداد
مــرحــلـة الــتـحــضـيــر الن الــعـمل واسع
وكـبـيـر  وفـيه مـراحل زمـنـيـة مـتـعـاقـبـة
تــــبـــدا من  1925وصــــوال الى الــــعـــام
 1979الــذي غــادر فــيه يــونـس بــحـري
احلـيـاة بـصـمت عـلى الـرصـيف بـشارع

وبـاشـراف مـبـاشـر من صـديـقي حـسـ
مـــحــمـــود  اردنــا ان نــبـث احلــيــاة في
شخصية يونس بحري االسطورية فهو
عراب االعالم فـي االربعـينـات والـسائح
ــغــامـر الــذي يــبـحـث عن صـيــرورته وا
العـنـيـد .. انه بحق رجل سـاحـر يرفض
لوك السكون .. فهو صـديق الزعماء وا
ــــتــــمــــرد عــــلـى اي واقع يــــعــــيــــشه وا
شخصـية رجراجه الثبـات لها  يحـكمها

التناقض ).
يـــــــــشـــــــــار الـى ان عـــــــــراب االعـالم في
نصرم يونس صالح اربعينيات القرن ا
بـحـري اجلـبـوري هـو رحـالـة وصـحـفي
ومذيع واعالمي وأديب ومـؤلف عراقي
 ولــد في شـهــر كـانــون الـثــاني من عـام
وصل ولهُ العديد 1900م في مدينة ا
ــؤلـفــات والـكــتب سـافــر إلى عـدة من ا
بـلـدان وأتـقن 17 لــغـة أجـنــبـيـة مــنـهـا;
انـيـة واإليطـالـية الـلغـة الـفـرنسـيـة واأل
واإلسـبـانــيـة والــتـركــيـة واإلنــكـلــيـزيـة
أسس عــدة إذاعــات وهــو مـؤسس أول
إذاعة عربية في قارة أوروبا عام 1939
وهي إذاعـة بـرلـ الـعـربـية الـتي كـانت
ــانــيـا ومــوجـهــة إلى أقــطـار تــبث من أ
الوطن العربي ومردداً عـبارته الشهيرة

به: (هنا برل حيَّ العرب).
وكـان يـذيع عــلى الـهـواء خـطـبًـا رنـانـة
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اذاعة بغداد هي ثاني محطة اذاعية سمع صوتها في الوطن العربي بعد
راديـو الـقـاهـرة. فكـرة تـأسـيس االذاعـة هـي انه كـان لـلـملـك غـازي اذاعة
بسيطة مصغرة في قصر الزهور يرضي بها هوايته الشخصية فاجتهت
النية الى جعـلها اذاعة رسـمية للدولـة . في االول من تموز سنة 1936م
 افـتتـاحـهـا بـاحـتـفال كـبـيـر وعـنـد افـتـتاح االذاعـة تـرك الـنـاس بـيـوتهم
وجتمـهـروا في الـسـاحات الـعـامـة الـتي نـصبت فـيـهـا اجـهزة االسـتـقـبال
شاهـدة بداية هـذا االجناز الـعظيم . لـيشـاهدوا احملطـة التي ترسل ذلك
وسـيقى لـكنـهم لم يـشاهـدوا سوى مـبنى صـغيـر يقف الكالم والـغنـاء وا
شـرطي واحـد عـلى بـابـه . كـانت االذاعـة في بـدايـتــهـا عـاديـة مـتـواضـعـة
وصـغـيـرة تـتـكـون مـن ثالث غـرف واحـدة لالسـتـوديـو والــبـقـيـة لـلـمـكـائن

واجهزة االرسال عادية .
اما اول مديـر الذاعة بغـداد فهـو فؤاد جمـيل واول مذيع هـو عبد الـستار
فـوزي وهـو اول الــقـائــلـ هـنــا دار االذاعـة الالســلـكـيــة في بـغـداد واول
ذيعات بعدهم عباس بغدادي ـذيع وا مذيعة هي فكتوريا نعمان واول ا
ـؤمن و ويـونس بـحــري و كـاظم احلــيـدري وحـســ كـيالني و مــحـسن ا
عروف وديع خومدة و فيصل حسون و عبد احلميد الدروبي و محمود ا
ـتحدث مصـطفى جواد و محمد و امينة الرحال و نـاجية حمدي واول ا

رضا الشبيبي و جالل احلنفي . 
في يـوم افـتـتـاح االذاعـة كـان الـبـث مـحـدوداً ال يـزيـد عـلى ثالث سـاعـات
ولـثالثــة ايـام فـي االسـبــوع هي الـســبت واالثـنــ واخلـمــيس وبـعــد عـام
 1945م اضيفت بقية ايام االسبوع للبث وكان يوم السبت يوم بث حي
رحلة وكان عدد االستديوهات طربي تـلك ا على الهواء الحياء احلفالت 
اثن احدهما مـخصص لالخبار والثـاني لالحاديث الدينيـة واالجتماعية
.اما منهـاج اليوم االول فـكان في الساعـة السابـعة مساءاً الـقران الكر
للـحافظ مـهـدي ثم موسـيقى الـداخـليـة وقتـذاك ونشـرة االخـبار الـداخلـية
واخلارجيـة وعزف عـلى الكـمان وحـديث عن االمراض الـشائـعة ثم حـفلة
غـنائـيـة لـسـلـيـمـة مـراد مع بث عـدد من االسـطـوانات الـعـراقـيـة والـعـربـية

والشرقية .
اما اخملرجي االذاعـي لم يكن هـناك في بداية التـأسيس مخرج اذاعي
حتى  تعي الـفنان الراحل عبـدالله العزاوي الذي كـان يقدم مع فرقته
تمثيليتـ في االسبوع واحدة باللـهجة الدارجة والثانـية الفصحى امدها

ربع ساعة والثانية امدها نصف ساعة .
ـذيع الـقديـر الـراحل مـحمـد عـلي كر ـفـارقات فـكـثـيرة مـنـها ان ا اما ا
تـعــ في االذاعـة كــمـمـثـل والنه اخـذ يــذيع االحـاديث واجــرة كل حـديث
دينـار واحد فـان امر تـعيـينه مع الـسيـد وديع خونـدة قد  بـكتـاب واحد

واحيال الى التقاعد بكتاب واحد .
وفي سنة 1941م عند قيام ثورة الثاني من مايس طلبت االذاعة مذيع
جـدد فـتـقـدم اكـثـر من 300 شـخص جنح مـنـهم اربــعـة هم مـحـمـد عـلي
كـر وجهـاد الـعـبـايـجي وحـامـد الهـاشـمي وسـمـيـر بـغـدادي .امـا الذين
سؤولـ عنها هم عـبد الكر ديـرين وا تعاقبـوا على ادارة االذاعة من ا
شاكر و انـور السـامرائي وعـبد الـرحمن فـوزي و عبـد اجلبـار الشطب و
وجواد الـعلي و حـارث عبـود ومهـند االنـصاري و غـازي فيـصل و مظـفر

عبد العال وموفق السامرائي .
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - نــشــر
ي جــاسـتــ بـيــبـر صـورة الــنـجم الــعـا
جـديدة له على صفحته على أحد مواقع
الــتـواصل اإلجــتــمـاعـي تـظــهــره بـرفــقـة
زوجـته الـعارضـة هـايـلي بـالـدوين.وكتب
جاسـت كلـمات رومانـسية فـيها الـكثير
مـن الــــعـــــشق ورد فـــــيـــــهــــا:(هـــــذه هي
الـلحظات الـتي أعيش من أجـلها..الوقت
مـعك وحدك ينعش روحي أنتي لي وأنا
لك إلى األبـد). يذكر أن جاست شوهد
مع عـارضة االزياء  هايلي بالدوين  منذ
صــــيف 2018 لــــكن األمــــور تــــطـــورت
بالـفـعل عـنـدما شـوهـدا وهـما يـقـضـيان
الــعــطــلــة في جــزر الــبــهــامــاس وطــلب
جـاسـتـ بـيـبـر يـد هـايـلي بـالـدويـن بـعد
فـتـرة قـصــيـرة وبـعـد أقل من 6 أشـهـر
تـزوجا مـا أثـار اجلـدل فاتـهم جـاسـت
بيـبر أنه إستغل هايـلي بالدوين لإلنتقام

من سيلينا غوميز
.

 ULK  tÒłu¹ d³OÐ

s¹Ëb U³  WO ½U Ë—

ليدي غاغا

الــســـعــدون و دفـــنه من قـــبل امـــانــة
ـــســــلـــسل بـــغـــداد ) واشــــار الى ان (ا
ـمثـل من سيـشارك به عـدد كبـير من ا
بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا والـهـنـد  والـعـراق
ولــبــنـان وســيـكــون الـفــريق الــفـني من
الـهـند واخملـرج بـريـطـاني حـيث جتري
ـكـثفـة بـعدد كـبـير من االن االتـصاالت ا
ـمــثـلـ لـتـجــسـيـد كـافـة االدوار الـتي ا
سلـسل الذي هو تدخل ضمن احـداث ا
ـا يـضـمـن تـسـويـقه االول من نـوعـه و
عـربيـا ) ويـضـيف ( امضـيت في كـتـابة
هذا الـنص ثالث سـنوات بـعد ان كـلفت

ويـلــــــــقي خاللــهـا بـالــشـتـائم
ـــــــلــــــوك عـــــــلـى بـــــــعــــــض ا
والـرؤساء ولـقـد قـابل مـعظم
ـشـهـورة في الـشــخـصـيــات ا
زمــانهِ وحـكم عــلـيهِ بــاالعـدام
أربــع مــــــــــــــرات وأثـــــــــــــارت
شـــخــصـــيــتـه وال تــزال جــدالً
كـبـيـرًا حـول طـبـيـعـة األعـمال
ــهن الــتي مــارســهــا خالل وا
حــيــاتـه حــتى إنه جــمع بــ
عـــدة مــهـن رغم تــنـــاقــضـــهــا
ولـــــوحـظ إنـه في فــــــتــــــرة من
حـــــــــــــــــــيــاته بــالـــهــنــد كــان
يــــعــــمل كــــراهب فـي الــــنــــهـــار
وراقــــــــــص في مــلـهى بــالـلـيل
ويــجــد مع ذلـك وقــــــــتــاً لــيــقـوم
بـعـمل إضـافي كـمـراسل صـحـفي
ألحـدى الصـحف الـهـنـدية وفي
وقـت آخــــــــر شـــغل مـــنـــصب
مــفــــــتي في إنــدونـيــســيـا
وكـان يــعـمل في مــنـصب
رئــــــيــــــس حتــــــريــــــر
جــــــريـــــدة في جـــــاوة
وإمــــــــــــــــام جـــامع
فــي بـــــــــــــاريـــــــس
ولــقـب بــاســطــورة

األرض.
سعد هدابي


