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ٌٕذسط ِغشح ٌبعٍّٕب سٌضا ضّٓ إطبس اٌّغشح األٚسٚثً اٌّؼبطش ثشىً ػبَ ٚاٌّغشح 

رؼذ ٘زٖ اٌىبرجخ ِٓ أوضش اٌىزبة اٌّغشحٍٍٓ اٌّؼبطشٌٓ إحشاصا ٌٍجٛائض .اٌفشٔغً ثشىً خبص

 .اٌؼبٌٍّخ سغُ أٔٙب ٌُ رحظ ثبٌؼٕبٌخ اٌزً رغزحمٙب فً فشٔغب

ٌٚؼبة ػٍٍٙب ". اٌجٌٍٛفبس"أٚ ِغشح " اٌزجبسي"   ٌٍحك اعُ ٌبعٍّٕب سٌضا ِغ وزبة اٌّغشح

أٔٙب رمذَ ٔظٛطب عطحٍخ ٚفبسغخ ٚثأٔٙب ال رىزت إال ِب ٌضحه اٌجّٙٛس ٚثٕفظ اٌٛلذ ٔجذ أْ 

 ٚ٘ٛ راد اٌّغشح اٌّغزٙجٓ  »  اٌزوً«ػذدا أخش ِٓ إٌمبد ٌظفٙب ثىبرجخ ِٓ اٌّغشح اٌجٛسجٛاصي

أػالٖ ِغ فبسق إْ سٌضا لذ ٚفمذ ثٍٓ اٌّغشح اٌجبد ٚاٌٙضًٌ  ِٓ خالي ٔظٛطبً ِغشحٍخ  ِأعبٌٚخ 

. ثطبثغ ِؼبطش حٍش اٌّأعبٚي ٌحبوً اٌّضحه ثجٛ شبػشي ٚفً ٚالغ ًٌِٛ ػبدي ٌٍغبٌخ 

ٚرزٛطً ِٓ خالي  روش٘ب، ٌُٚ ٔمً ٚطفٙب أٚ عشد٘ب، أْ رذػٛ اٌّزفشط ٌّحبوبح اٌّؼبٔبح اٌٛجٛدٌخ 

 ِٓ خالي اٌحٛاط ٌزفبطًٍ اٌحٍبح اٌٍٍِٛخ فً اٌّزٍمًٚ أٔٙب رغزذػً راوشح . ثٍٓ اٌحبضش ٚاٌّبضً

 ...اٌحبضش ٌزوشٌبد اٌطجخ أٚ اٌجٙبس أٚ سائحخ اٌخشت اٌّجًٍ أٚ طؼُ ِششٚة

ػٍى ػشع إشىبٌٍخ " اٌجحش ػٓ اٌٌٙٛخ فً ِغشح ٌبعٍّٕب سٌضا"  رمَٛ دساعزٕب اٌّٛعِٛخ 

 ..اٌزً اشزٍّذ ػٍى أسثغ ِغشحٍبد" ِغشح"اٌٌٙٛخ اٌضبئؼخ ضّٓ ِجّٛػزٙب اٌّغشحٍخ األٌٚى 

فً اٌؼٛدح ٌٍّٛسٚس اٌؼبئًٍ ٚاٌى ػجضٍخ اٌحٍبح ، فً ٘زا اٌّغشح اٌّفزمش ٌٍفؼً، رىّٓ اٌّأعبح

حٍش رجذٚ اٌشخظٍبد  وّٓ أزشٍٛا ِٓ اٌغشق أٚ ِٓ فمذٚا حجٍجبً أٚ ِٓ ٚطٍٛا ٌٍشٍخٛخخ .  اٌٍٍِٛخ

فُٙ ٌٍجئْٛ، ٌزّضٍخ اٌٛلذ ٌٚمزً االٔزظبس، . ٌٍٚظ ٌُٙ إال اٌمجٛي ثبٌٛالغ اٌّشٌش اٌّفشٚع ػٍٍُٙ

ٌٚجذ اٌّزٍمً إْ اغٍت ٘زٖ . إٌى األفؼبي اٌغبخشح أٚ األلٛاي اٌفبسغخ اٌزً ال ٌطٍمٙب اَخشْٚ

اٌشخظٍبد، وزبثبً وبٔٛا أَ ٔمبداً أَ ِؤسخٍٓ، رؼٍش فً أصِخ ِغ أٔفغُٙ ٚفً طشاع ِغ اَخشٌٓ 

ٌؼطً ٘زا اٌضؼف فً اٌٌٙٛخ . اٌغشثبء ٚاأللبسة ٌٚخفْٛ ٘زا اٌٛالغ خٍف أصِخ اإلٌٙبَ اٌّفمٛد

اٌّحشن األعبط ٌإلثذاع اٌشخظً فً حٍٓ ٌمَٛ اٌحٛاس ثحً اٌؼمذح اٌذساٍِخ ٚثزٌه ٌىْٛ ٘ٛ 

  .اٌغجًٍ اٌٛحٍذ ٌٍفؼً

 

" البحث عن اهلوية يف مشرح يامسينا ريزا" 

 



 

 

 

 

......يامسينا ريزا يف سطور  

  ٚاٌشٚائٍخ ٚوبرجخ عٍٕبسٌٛ ٚاٌّّضٍخ ٌبعٍّٕب سٌضا فً ثبسٌظ  اٌىبرجخ اٌّغشحٍخ اٌفشٔغٍخٌٚذد

 . ِٓ ػبئٍخ ٌٙٛدٌخ1959ٚفً  

 ًٚحظٍذ ػٍى جبئضح اٌّٛا٘ت " محادثاث بعد الدفه" األٌٚى ا ِغشحٍز1987ٗ لذِذ ف

 "مىليير ألحسه وص مسرحي"اٌجذٌذح جبئضح 

  1989 فً "العابرة للشتاء"وزجذ ِغشحٍزٙب اٌضبٍٔخ  

  ْ1992فً  " الى الغد"شبسوذ فً وزبثخ عٍٕبسٌٛ فٍٍُ ثؼٕٛا 

  َٚاٌزً رطشح ِٓ خالٌٙب "فه" ثؼذ ٔجبح ِغشحٍزٙب 1994رؼّشف ػٍٍٙب اٌجّٙٛس فً ػب 

ػشضذ ٘زٖ اٌّغشحٍخ فً ٌٕذْ ِٓ لجً فشلخ شىغجٍش اٌٍّىٍخ . ٔمذ سثظ اٌفٓ ثبٌحٍبح اٌٍٍِٛخ

 ٚاحذح ألفضً ػشع ٚاٌضبٍٔخ "مىليير"ٚحظٍذ  ػٍى جبئضرً . ٚفً اعزشاٌٍب ٚفً أٌّبٍٔب

 .ألفضً ِؤٌف ٚػٍٍٗ رشجّذ ٘زٖ اٌّغشحٍخ اٌى ػذح ٌغبد

  ًاٌزً ػشضذ ػٍى اوجش اٌّغبسح "رجل الصدفت " ِغشحٍزٙب اٌشاثؼخ 1995وزجذ ف 

 .اٌفشٔغٍخ ٚإٌٍذٍٔخ ٚإٌٌٍٛٛسوٍخ

  ًهامركالفييه" ِجّٛػخ ِٓ لظض اٌغٍشح اٌزارٍخ رحذ ػٕٛاْ 1997وزجذ ثؼذ٘ب ف  " 

  ًمىاساة" سٚاٌزٙب االٌٚى ثؼٕٛاْ  1999طذسد ف 

  َفً ٔفظ اٌغٕخ أوٍّذ ِغشحٍزٙب  "وزهت لىلى كروتز"  ِغشحجخ 2000 وزجذ فً ػب ٚ

 ػشضذ ٘زٖ اٌّغشحٍخ فً ٚلذ ٚاحذ رمشٌجب فً ".ثالث أوجه مه مسرح الحياة"اٌخبِغخ  

ِغشح ثٍشغضٍبرش فً فٍٍٕب ٚفً ِغشح  ثشٚدٚاي فً أصٍٕب ٚفً اٌّغشح اٌٛطًٕ فً ٌٕذْ 

 . ِٚغشح أٔطٛاْ فً ثبسٌظ

  2003 فً ػبَ "ادم هابربيرغ" وزجذ سٚاٌخ  

   2004فً ػبَ  " مسرحيت اسباويت"وزجذ ِغشحٍزٙب 

 2004  فً "ال  مكاناٌّجّٛػخ اٌضبٍٔخ ِٓ لظض اٌغٍشح اٌزارٍخ " وزجذ 

 ًأػٍذد طٍبغزٙب اٌى ِغشحٍخ " في مزالج آرثر شىبىهاور" سٚاٌخ 2005  وزجذ ف ٚ

 2006ػشضذ فً ػبَ 

  َمعبىد الكارثت ِغشحٍخ 2007 وزجذ فً ػب"  

   اٌشٚاٌخ اٌزً وزجزٙب ػٓ عٍشح عبسوٛصي خالي "الفجر والمساء والليل"أضبفذ اٌى وزبثٙب 

  .2007اٌحٍّخ اٌذػبئٍخ ٌالٔزخبثبد اٌشئبعٍخ فً 
 ٌٚحذ اَْ ٚسغُ  .  ٚرشجّذ اَْ جٍّــــغ ِؤٌفبد ٌبعٍّــــٕب سٌضا اٌى صالصٍـــــٓ ٌغخ

اٌؼذٌـــــذ ِٓ اٌجٛائض االٔىٍٛعبوغٍٛٔخ اٌزً حظذرٙب ٘زٖ اٌىبرجخ  أِضبي جبئضح  ٌٛسٔظ 

اٌٍٚفٍٍٗ ِٓ ثشٌطبٍٔب ٚرًٛٔ ِٓ اٌٛالٌبد اٌّزحذح اال أٙب ِب صاٌذ رجحش ػٓ االػزـــشاف 

 .ثٙــــب فً فشٔغب


