
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

باريس جاكسون

rOIð W¹œdJ « W UI¦ «

 ÎUO{«d² ≈ ÎU{dF W¾O³ «  U¹UH½ d¹Ëbð s  w ULŽ√ bL²Ý√

 WL −  WOM   UŠu  v ≈

 b¹bLðË Íd¼«u'« ‰ULŽ√ l³D  ŸËdA

wDÝ«u «  UŠu  Âö²Ý≈

∫qOÐ—√ WFK  ¡UC  w  Y U¦ « UN{dF  W U ù bF² ð w OI «

»Ÿ«bÐ∫ رفل القيسي تعرض لوحاتها

خالل عالقـاتـه االجـتـمــاعـيـة وتــأثـيـره
عـلى مــحـيــطه وتـأثــيـر احملـيـط عـلـيه
ــــــديــــــنـــــة أو ســــــواء كـــــانـت داخـل ا
خـارجـهـا). مـشيـراً إلى (اعـتـمـاده على
بـعض اإليـحـاءات والـرمـوز كـمـحـاولـة
لــــتــــجــــريــــد األشــــكــــال واالهــــتــــمـــام

ضمونها وجوهرها).
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ـؤسسـة الـعربـية ؤرخ االردنـي صدر له حـديثـا عن ا ا
للـدراسات والنشر كتـاب بعنوان (ذاكرة األيام  –عمر

من التعلم والتعليم والعطاء الفكري).
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ـمـثل الـسـوري يـجسـد شـخـصـية الـعـقـيـد سـامر في ا
الفـيلم اجلديد (أنت جـريح) للمخـرج ناجي طعمي من

تأليف قمر الزمان علوش.
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الــبـاحث والـشــاعـر الـسـوري حتــدث خالل مـحـاضـرة
نظـمها فـرع جمـعية الـعاديات بـحمص عن الـعالقة ب

الشعر وفن العمارة.
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عاملة أثناء وجودها في مدرسة سوء ا
بروفو كـانيون لـتعديل سـلوكها في سن

راهقة). ا
وشـاركت بـاريس رسـالـة عبـر حـسـابـها
اخلــاص عـــلى أحـــد مـــواقع الـــتــواصل
االجـتـماعي تـقـول فيـه(أنا أيـضـاً ذهبت
دة إلى مدرسة داخلية لتعديل السلوك 
عام تقريباً عـندما كنت مراهقة حيث
شـخــصت بـعــدهـا بــاضـطــراب مـا بــعـد
ـدرسة وال أزال اعاني الصدمـة بسبب ا
من الكوابـيس ومشاكل الـثقة).وأضافت
(أقف مع ?بــاريس هــيـلــتـون ?وجــمـيع
ــــدرســـة وأقـــدم الــــنـــاجــــ من هـــذه ا
الـتـمـاس إلغالق مـدرسـة بـروفـو لـنـبـدأ
بـبـروفـو ولـكن ال نـتـوقف إلى هـذا احلد
دارس حيث اتمنى ان نلقي نظرة إلى ا
االخـــرى).وأشــارت الـى (أنـــهـــا ال تــزال
قريبة من الفتـيات اللواتي كن معها في
درسـة تعديل الـسلـوك وأنهن جمـيعاً ا
يــتـشـاركـن نـفس أعـراض اضــطـراب مـا
بــعـد الــصــدمــة والـكــوابــيس ومــشـاكل

الثقة).

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - تــلـقى
مـحبـو ابـنة مـلك الـبوب الـراحل مـايكل
جاكسون صدمة بـإعالنها عن تعرضها

للعنف في مدرستها الثانوية.
وكشفت بـاريس جاكسون بـأنها (عانت
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مؤشرات إيـجابية فى عملك تدل عـلى احتمال ترقيتك
خالل األسابيع اآلتية.
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ك هـدية مـفـاجأة لـلـشريك قـد حتسـن كثـيرًا من تقـد
عالقتكما ببعضكما.
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يوم  االجتهاد الـذى بذلته سـتظهر نـتائجه قريـبًا جدًا
السعد االربعاء.
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ـارسة الرياضـة بشكل يـومى الفتـرة القادمة عليك 
لتتخلص من السمنة.
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 ال تـلـتفت إلى أحـاديث أحـد من حـولك فهـو يـغار من
جناحك.
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حان الـوقت لـلتـخـلص من أكثـر الـصفـات الـسيـئة بك
. .يوم السعد االثن
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حاول التـوفيق ب إيـجاد وقت للريـاضة وإيجاد وقت
لراحتك أنت.
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ت بك في اليوم انتهـيت من الفترة العصـيبة التي أ
اضي . رقم احلظ .7 ا
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تــتـنـاقش مع شــريك حـيـاتك بــشـأن مـشـكــلـة مـا .يـوم
السعد الثالثاء.
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تبدأ يـومك بنشاط وحـيوية مع اولويـة خاصة العمالك
. . يوم السعد االثن
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ـشاكـل مع الـشـريك أكـثر ال حتـاول االسـتـمـرار فى ا
رقم احلظ.2 من ذلك
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الــعـمل ســوف يـضــغط عـلــيك مـنــذ الـســاعـات االولى
وحتى ساعات متأخرة من اليوم.
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اكـتب الـكـلـمـات وفق تـوضـعـهـا
ــــربـــعـــات الـــصـــحــــيح داخل ا
لــتــحــصل عــلى كــلــمــة اغــفــلت

عمدا: 
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مــــجـــــلس االمــــة  –بــــاريس –
ــيــة – يـاســمـ  –بــطــولـــة عــا
ابراهـيمي  –الدمع  –استـعاد
 –البـاسـلة  –مـجر  –مـعاد –

مــرهــون  –الــفـــنــون  –رنــا –
اهداف  –رما.

ـســرحي الــعـراقي ضــيـفه االثــنـ الــكـاتب واخملــرج ا
ـسرح فـي احتاد أدبـاء العـراق بـجلـسة اضـي بيت ا ا
ــسـرحي ــشــهــديـة لــلــنص ا تــفــاعـلــيــة عن (الــقـراءة ا

وذجا). العراقي.. جتربة اخملرج كاظم النصار ا

الـشاعـر الـعراقي نـعـته االوساط
ـوت الــثــقـافــيــة بــعــد ان غــيـبـه ا
ـاضي في الــديـوانــيـة االثـنــ ا
سـائـلـ الــله تـعـالـى ان يـسـكـنه

فسيح جناته.

ـي الـعــراقي تــلــقى كــتــاب شـكــر وتــقــديـر من االكـاد
مجـلس كلية بغداد لـلعلوم االقتـصادية اجلامعـة تثمينا
ثمرة واخمللصة التي بذلـها اثناءفترة تسنمه جلهـوده ا

مهام عمادة الكلية.

الـكـاتــبـة االردنـيـة عـرضت لـهــا االثـنـ مـسـرحـيـة (إال
أنت) وهــــــي مـن تـالـيـفــهـا عـبـر مـنــصـات الـتـواصل
ـسرحـية كـما عـرضت ا ـسرح احلـديث  تقـد فـرقة ا
ــلـكي بــحـضـور 20 ــركـز الـثــقـافي ا لـعــدة ايـام في ا

شخصا.
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الــصــحــفي الــعــراقي صــدر له عن مــكــتــبــة زيــان في
الـسـلــيـمـانــيـة كـتــاب بـعــنـواان (مـذكــرات صـحـفي من

كردستان) يقع في 176 صفحة من القطع الكبير.

توم كروز

كربالء والدكـتورة ناديـة غازي جبر
سـتنـصرية العـزاوي من اجلامعـة ا
والـــدكــتــور ســعــيـــد جــاسم عــبــاس
الزبيدي من جامعة نزوى العمانية.
الى ذلك قررت دائـرة الـفنـون العـامة
تـمـديد مـوعـد تـسـلم األعمـال الـفـنـية
ـشــاركــة في مــهــرجـان اخلــاصــة بــا
الــواســطـي حــتى نــهــايــة األســبــوع
ـقـبل.بــعـدان كـانت قـد حـددت الـ ٨ ا
تــــشـــريـن االول احلـــالي آخــــر يـــوم
دير العام لتسلم تلك األعمال.وقال ا
للدائـرة علي عويـد (إن قرار التـمديد
ـراعاة ظـروف زيـارة أربعـينـية جاء 
اإلمام احلسـ عليه الـسالم ولفسح
ــــشــــاركــــة أوسـع من قــــبل اجملـــــال 
). مــعـــربــا عن (أمـــله من الـــفـــنــانـــ
الـفـنـانـ اإلسـراع بـتـقـد أعـمالـهم
ـــعـــارض في الـــفـــنـــيـــة الى قــــسم ا

التاريخ احملدد).
ــقـــرر أن حتـــتـــضن الـــدائــرة ومـن ا
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تــبــنت وزارة الــثــقـافــة والــســيــاحـة
واآلثار مشروعاً لطبع أعمال الشاعر
الــكـبــيــر مـحــمـد مــهـدي اجلــواهـري
كامـلـة.جاء ذلك في أمـرٍ وزاريٍّ صدر
ـاضي. وتـأتي نـهـايـة شـهـر أيـلـول ا
هذه اخلطـوة بإشراف الـوزير حسن
ـتزايـدة على ناظم نـظراً لـلـطلـبات ا
أعـــمــال اجلـــواهــري بـــوصــفـه نــهــر
ا قـدمه الـعـراق الـثـالث واحـتـفـاءً 
من مــنـجــزٍ ابــداعي طـوال مــســيـرته

الشعرية واإلنسانية.
وستتولى جلنةٍ برئـاسة ناظم عملية
متابعة ومراجعة مراحل طبع ديوان
اجلــــواهـــري وكـــتــــاب (مـــذكـــراتي)
بطبعةٍ أنيقةٍ حديثةٍ تليق بالشاعر.
وتتكون اللجـنة من : الدكتورة رهبة
أســــودي حــــســــ مــــديــــر عـــام دار
الــشـؤون الـثــقـافـيــة الـعـامــة وكـالـةً
والـدكتـور سـعـيـد عدنـان من جـامـعة

13 والــــتي تــــشـــمـل فـــنــــون الـــرسم
والنحت واخلزف والكرافيك.

ــقـبل خالل شــهـر تــشــرين الـثــاني ا
مهـرجان الواسـطي السـنوي بدورته

2021 وحتـــقـــيق نـــشــاطـــات كل في
دولـتـها ومـديـنـتـها لـتـسـهم في بـناء
مجتمعها). واكد (أن الدكتورة جنان
هـي امـراة عــراقــيــة خــريــجــة كــلــيـة
الـصـيـدلة / جـامـعـة بـغـداد و عـضو
في نــقـابـة الــصـيــادلـة الـعــرب  لـهـا
شهـادة خـبرة في تـرمـيم البـشرة من
يـة شار ميـران في لبنـان ولها أكاد
مــســاهـــمــات بــارزة فى الــعــديــد من
فــعـــالــيـــات الــعـــمل الـــتــطـــوعي في
ـدني وعــمـلت مــنـظــمـات اجملــتـمـع ا
كثـيـرا في اجملـال االنسـاني والـطبي
ومـــســــاعــــدة الـــنــــازحـــ وعــــوائل
الشـهداء ولـها اهـتمـامات في تـنمـية
وثقـافة الطـفل) .وقال رشـيد (وجهت
الـدعـوة حلضـور هـذا الـكـرنـفـال لكل
من  الفنان التونـسي لطفي بوشناق
والـفـنـان الــعـراقي جـواد الـشـكـرجي
وعدد من الـدبـلومـاسيـ ومن جنوم

الثقافة والفنون).
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أقـامت دار الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـردية
ـاضي مــعـرضــا تــشـكــيـلــيـاً االثــنــ ا
إلكتـرونيا لـلفنان مـحمد لقـمان حس

عبر صفحتها في ( فيسبوك).
وقال لـقمـان عن معـرضه (إن الـلوحات
تـتــنـاول اإلنــسـان كــمـحــور رئـيس من

s Š b¹d  ≠ qOÐ—√

تــسـتـعــد الـتــشـكــيـلـيــة  رفل الـقــيـسي
القامة مـعرضهـا الشخـصي الثالث في

ت عندي ينجزه وتعلمت على يديه و
قابلية التفـكير اجلمالي النتاج ابداعي
 وتستطـرد بالقول (كان والـدي مهتما
بـاخــتـراع االجـهــزة ومن ذلك اخـتـراعه
كــامــيــرا اســـود وابــيض يــســتــعــرض
االلوان وقد كرمه معـد ومقدم برنامج (
الــعـلم لـلـجـمــيع) كـامل الـدبـاغ في عـام
1967كــمــا انـه ورغم اخــتــصــاصه في
مــجــال الــطب الــبــيـطــري اال ان ذلك لم
ــــوســــيــــقى ــــارســــة ا ــــنــــعه مـن 
ـمـيــزة) واضـافت (اني واالبــتـكــارات ا
مــحـبــة لــفــني بــكل انــواعه كــمـا واني
مـولـعـة بــكل مـاهـو بـعــيـد عن الـرتـابـة
والـتــقـلــيـد فـيــمـا اســتـمـد اعــمـالي من
ـستهلكـة وحتويلها الى واد ا تدوير ا
ابــداع فــني) . وعـن اخــتــيــارهــا لــلــفن
التشكـيلي قالت(ان الفن التـشكيلي فيه
مــجـال لـالبـداع وكــنت مــنــذ طــفــولـتي
زج بـ االلوان والـتنـسيق شغـوفة بـا
بـينـها  ويـستـطيع الـفنـان ان يعـبر عن
ــــواد مــــشــــاعــــره مـن خالل حتــــويل ا

االولــيــة اخلــام الى اشــكــال مــزخــرفـة
ومـــنــحـــوتـــات ومن اهم االمـــور عـــنــد
الفـنان هـو اخليـال الواسع واالسـلوب
ـواد الى انــتـاج فـني واعــادة تـدويــر ا

تلقي ). يرقى الى استمتاع ا
 وسـبق لـلـقـيـسي ان اقـامـت مـعـرض
وصـل احدهما شخصـي في مديـنة ا
عــام 2014 بــعـــد ان طــويت صـــفــحــة
داعش والـثانـي في عام 2019 اضـافة
الى مـشـاركــاتـهــا في مـعـرض نــيـنـوى
الدولي وفي منتدى الشباب والرياضة
وصل ومهرجان (ارت 7) في جامعة ا
ــعــرض الــتــشــكــيــلي (الــزهــور وفي ا
كولدن مول) اضافـة الى مشاركتها في
مــعـرض افــتـراضي في مــصـر بــلـوحـة
بغـدادية  . كـما نـالت تكـر من جهات
فــنــيـــة واداريــة عــدة وهـي عــضــو في
جمـعـيـة الـتـشـكـيلـيـ الـعـراقـيـ فرع
ـوصل ورواد الفن فـي مصـر والـيمن ا
وعـــضـــوة مــؤســـســة نـــدى لـــلــفـــنــون

التشكيلية الدولية.

بـارك قــلـعــة اربـيل في الــهـواء الــطـلق
التي حدثتنا عن بدايتها في عالم الفن
قـائـلــة (دخـلت عــالم الـفن الــتـشــكـيـلي
عـــنــــدمـــا كــــنت في
ــرحـلــة االولى في ا
مـعـهـد الـفـنـون وقـد
افـتــتـحت مــعـرضي
الــــشــــخـــصي االول
وكـانت هي الـبـداية
الــتي مــثـلـت نـقــطـة
حتول في حياتي) .
ت لديك -  وكيف 
مــــوهــــبــــة االبـــداع

الفني?
اجابت قائـلة: طابع
الــفن لــدي مــنــحــدر
مـن ابـــــــــــداعـــــــــــات
واهـتـمـامـات والدي
الــذي كـنت مــرافـقـة
له وقـريبـة مـنه وقد
ــا كـان اســتـفــدت 
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 اخـتار مـهـرجان األقـصـر للـسـينـمـا األفريـقـية
سينمـا السودان ضيف شـرف دورته العاشرة
الــتي ســتـعــقــد في آذار الــقـادم.وكــان اخملـرج
السـوداني أمجـد أبو الـعالء فاز بـجائـزة أسد
اضي ستقـبل من مهرجان الـبندقيـة العام ا ا
عن فيلمه (سـتموت في العـشرين) والذي توج
بـالـعـديـد من اجلـوائـز في مـهـرجـانـات عـربـية
وأجــنـبــيـة كــمـا نــال فـيــلم (حـديـث األشـجـار)
لـلـسـوداني صـهـيب قـسم الـبـاري جـوائـز عدة
عــلى مـسـتــوى الـعـالـم.وقـال رئـيس مــهـرجـان
األقصر للسيـنما األفريقية الـسيناريست سيد
فؤاد (إن اختيـار السودان كـضيف شرف جاء
نــتـــيــجــة الـــصــحــوة الـــكــبــيـــرة في اإلنــتــاج
ـاضيـة كـما الـسوداني فـي األعوام الـقـليـلـة ا
وكــــيـــــفــــا وجلــــهـــــود جــــيل الـــــشــــبــــاب من
الـسيـنـمائـي الـسـودانيـ وتـمثـيـلهم الـثري
هرجانات الكبرى). للسينما السودانية في ا
ـهــرجـان الـذي وتــقـام الـدورة الــعـاشــرة من ا
سـتـقـل تـنـظمـه مؤسـسـة شـباب الـفـنـانـ ا

بـــدعم من وزارتي الــثــقـــافــة والــســيــاحــة في
ــديــنــة الــفــتــرة من 12 إلى 18 آذار 2021 
األقـــصــر في جـــنــوب مـــصــر. وقــالـت مــديــرة
هـرجان اخملـرجة عـزة احلسـيني (إن الدورة ا
اجلديدة ستعرض خمـسة أعمال تمثل مراحل
انـــتــقـــال في صـــنـــاعــة الـــفـــيـــلم الـــســوداني
الــتــسـجــيــلي والــروائي كــمـا ســيــتم إهـداء
ـمـثل الــسـوداني الـهـادي الـدورة لــروح ا
الصديق 1948-2020 إضافة لتنظيم
نـدوة حــول الـسـيــنـمـا الــسـودانـيـة

بحضور عدد من صناعها).
وكـان مــهـرجـان األقــصـر آخـر
مهرجان أقيم في مصر في
ـاضي قـبل تـعـليق آذار ا
األنـشـطـة اجلـمـاهـيـرية
وغـلق دور الــسـيــنـمـا
ــسـارح فـي إطـار وا
إجـراءات مـكـافـحـة
تــفــشي فــايــروس

كورونا.

جــنـان ســلـمــان عــبـد  من مــحـافــظـة
االنــبـار  (امـيــرة الـعـنــقـاء الـذهــبـيـة
الـدولـية لـلـتـنمـيـة ) تـثـميـنـا لـدورها
البارز في اجملال االنـساني والعلمي
وإرســـاء مــــبـــادىء وقـــيم اجملـــتـــمع
رأة دني في مجـال الطفـولة وا ا
وبــنــاء اإلنــســان واجملـتــمع
وجــاء اخـــتــيــارهــا لــهــذا
الـلـقب  ضـمن مـسـابـقـة
اميرات جائزة العنقاء
الــذهـــبــيــة الــدولــيــة
لــلـتــســامح والـسالم
والـــتـــنـــمـــيـــة لـــعــام
2020 الــتي ســتــقـام
في  25  تـــــــشــــــــرين
الــــثـــانـي الـــقــــادم فى
اربــــــيل  ويــــــتـــــجـــــول
هرجـان بعـدها في عدد ا
ـدن الــعـربــيـة هى :- من  ا
"الـــشـــارقــة . صاللـــة . بـــيــروت

{ أوســـلــو  –وكـــاالت - رصـــدت عــدســـات مـــصــوري
ي تـوم كروز وهـو ـشاهـيـر (الـبـابارازي) الـنـجم الـعـا ا
يصور مشهداً خطيراً فوق قطار يجري بسرعة كبيرة
سـتحـيلـة) بجزئه هـمة ا ضمن مـشاهـده في فيـلم (ا

السابع.
وقام كروز بالتلويح للجمهور الذي التقط صور له
عبـر هـواتفـهم أثـنـاء السـيـر بجـوار الـقطـار الذي

شاهد في النرويج. يصور عليه تلك ا
شـاهد ويـحـرص كروز 58 عـاما عـلى تـقـد ا
مثل اخلطرة بنفسه حيث جتري العادة ب ا

باإلستعانة بدوبلير. 
وكـانت عـدة تـقاريـر أجـنـبـيـة كـشـفت أن وكـالة
ي ية نـاسا أكدت (أن الـنجم العا الـفضاء العـا
تـوم كـروز ســيـغـادر كــوكب األرض مـتــجـهًـا الى

الـفـضـاء اخلـارجي من أجل تـصـويـر فـيـلـمه اجلـديد
بصحبة اخملرج دوج ليكان).
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نامة. القاهرة .اخلرطوم . الرياض ا
.  وقــال مـــؤسس ورئــيـس اجلــائــزة
األديب محمـد رشيـد لـ(الزمان) امس
(ســـيـــتم اإلعالن عن 26 امـــيـــرة في
تـخـصـصـات عـديـدة تسـهـم في بـناء
االنــســان واجملـتــمع مــنـهــا : امــيـرة
ــســنــ .امــيــرة مــكــافــحـة رعــايــة ا
رأة. كـانسـر الـثـدي. اميـرة حـقـوق ا
اميـرة رعـايـة اطفـال مـتالزمة داون .
امــيـرة رعـايــة مـرضى الــثالسـيــمـيـا
.امــيـــرة رعــايــة ذوي االحــتــيــاجــات
. ـســنـ اخلــاصـة . امــيــرة رعـايــة ا
امــيـرة مــكــافـحــة الـتــدخـ . امــيـرة
اإلنسـانـية. امـيـرة الرفـق باحلـيوان.
امــيـرة مــكــافـحــة اخملـدرات . امــيـرة
الـــرفق بـــاحلــيــوان .امـــيــرة ثـــقــافــة
الطـفل. امـيرة احلـفاظ عـلى الـبيـئة .
ــــــراسم امــــــيـــــرة اإلتــــــيــــــكــــــيت وا
الـدبــلـومـاسـيــة). وأشـار  رشـيـد (ان
جميع االميرات سيحملن اللقب لعام
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اخـتـار (مـهـرجـان الـعـنـقـاء الـذهـبـية
الدولي الرحـال) في دورته اخلامسة
2018-2021 (اسـتـرالـيـا - بـيرث /
الــعـراق - مــيـســان )  الـصــيـدالنــيـة

ـوسيـقيـة ألغنـية "بـيت إت" الشـهيرة ا
ايكل جاسكون سنة 1983.

وســطـع جنم الــفــرقــة بــفــضل أغــنــيــة
"جـامب" الــتي ألّـفـهــا إيـدي لـكـنّ بـقـيـة
الـفـرقـة رفـضــتـهـا في الـبـدايـة.ووردت
هـذه األغنـية في األلـبوم األكـثر مـبيـعا

للفرقة "1984 .
وتـصـدّرت قـائـمـة أفـضل األغـنـيات في
تحدة خلمسة أسابيع على الواليات ا
الـتـوالي.واضـطـرت الــفـرقـة في الـعـام
2012 إلـى إلـغــاء حـفـالت في الـيــابـان
. بسبب عمليـة طارئة إليدي فان هيل
وبــــعـــد ثـالث ســـنــــوات عـــاودت
الــفـرقـة جـوالتـهـا في الـواليـات

تحدة وكندا. ا
وواجه فــان هـيـلــ مـشـاكل
إدمـــــان عـــــلـى الـــــكـــــحـــــول
واخملـدرات وعـانى سـرطـانا
فــي اجلـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــاز
الــهـضــمي.وتــســبب إدمــانه
ـــمـــثـــلـــة هــــذا بـــطالقه مـن ا
فــالــيــري بــرتــيــنــيــلـي ســنـة
2007 بـــعــد زواج دام 16

سنة.

{ لـــوس اجنــلـــوس (أ ف ب) - غـــيّب
وت عـازف الكيـتار إيدي فـان هيل ا

" مؤسس فرقة الهـارد روك "فان هيل
إذ تــوفيّ الــثالثــاء عن 65 عــامــا بــعـد
ـــرض وفق مـــا "صـــراع طـــويـل" مع ا
أعــــلن ابـــنـه وولف.وغــــرّد وولف فـــان
هــيـلـ (خـســر والـدي إدوارد لـودفـيك
فان هيل صراعه الطويل والشاق مع

السرطان هذا الصباح).
أسس إيدي وشـقيقه الـبكـر أليكس مع
ـــغــنـي ديــفــيـــد لي روث فـــرقــة (فــان ا
) الــذائـعــة الـصــيت في مــجـال هــيـلــ
الــهـــارد روك في الـــثـــمــانـــيـــنــات في

بـاسـاديـنـا بـالـقـرب من
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
أجنــلــوس.ولــد
إيـــــــــدي فـــــــــان
هــــــيـــــلــــــ في
هــولــنـــدا لــكــنه
انــتــقل لــلــعـيش
في باسادينا. و
ــوهــبـته تــمــيّـز 
فـي الـــعــزف عـــلى
الـــغــيـــتـــار وبــأداء
مــنــفـرد المـع عـلى
هــــــــــذه اآللــــــــــة


