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 «شهر رویایی»اوتوپیا فلم افغانی 

 به نمایش گذاشته می شود.  اوسکارفستیوال  در 
 

 

برای رقابت سینمایی ساخت یکی از هنرمندان و هنرپیشگان افغان  «شهر رویایی» (UTOPIA)فلم افغانی 

 به نمایش گذاشته می شود. 2016  فستیوال ساالنۀ اوسکار( Festival OSCAR) در

  "جانان"نام ه برا از اهل کابل داستان زنی  را در برگرفته و این فلم نود دقیقه 

خواهد از طریق القاح مصنوعی صاحب  کند که شوهرش فلج است اما می حکایت می

  .فرزند شود

رداخته نپ "جانان" ۀگوید که او در فلمش به گذشت ، میی این فلمو هنرپیشۀ مرکزکارگردان  "ماللی زکریا"

رده اش تمرکز ک شدن از طریق القاح مصنوعی به منظور تضمین آینده حاملهنها به تالش این خانم برای اما ت

 است. 

لک مما وافغانستان،  خود ما در کشورفلم یوتوپیا یا آرمانشهر )شهر رویایی( گفت که  "زکریاماللی میرمن "

 .برداری شده است هند و اسکاتلند فلم

 

 

 

 

 

 

 

ین گوید ا ساخته شده است. کارگردان فلم آرمان شهر می« میدیا نای»پرودکشن موسسۀ این فلم در 

 .فلم به دلیل این که با استدردهای بین المللی تهیه شده به اسکار راه پیدا کرده است
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نها ما تمزد شده بودند ابرای راه یابی به اسکار نا یوتوپیاهای نیمه سرگردان و  ن فلماز افغانستا

 .یابد المللی راه توانسته به این جشنواره بزرگ بین "یوتوپیا"

روی پرده رفته و جوایزی را نیز به دست آورده است. کارگران این فستیوال  ۷این فلم تا اکنون در 

تان مطرح افغانس هنرپیشۀدر این فلم ممنون مقصودی  نیز بازی کرده است.فلم در نقش اول این فلم 

 .نیز نقش ایفا کرده است

شوند اما از میان این  ها فلم از هنرمندان کشورهای مختلف نامزد می ساالنه اسکار ده فستیوالدر 

نده روری سال آیفماه در  فستیوالشود. قرار است این  جایزه داده می فلمها پس از انتخاب به چند  فلم

 .برگزار شود (میالدی 2016)
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