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 میرمن ماللی زکریا زن فرهیختۀ افغان 

 (Utopia«)اوتوپیا»لم یبا نقش اولش در ف
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آسیایی  لمیف فستیوال را در زن اکتریس افغان جایزه بهترین هنر پیشۀکریا زماللی 
 امریکا از آن خود ساخت نجلسا الس

 

)آرمان شهر( یعنی «Utopia»)اوتوپیا( لم یرا در ف «جانان»افغان که نقش  هنرپیشۀکریا زماللی 

های آسیایی  لمیف را در فستیوال زن هنرپیشۀ بهترین ۀزئجاداشت، "مدینۀ فاضله" یا "شهر رویایی" 

امریکا به دست آورد.  برازنده تر اینکه این جائزه از طرف شخص "استیون سیگال"  نجلسا السدر 

 هنر پیشۀ معروف و محبوب سینمای امریکا در هالیود به ماللی زکریا تقدیم شد.
 

ته های سینمایی آسیا به نمایش گذاشای از بهترین فیلم  نجلس مجموعها سهای آسیایی ال در فستیوال فیلم

 . ه استبوددف اصلی آن ایجاد پل ارتباطی میان فیلم سازان آسیایی و صنعت فیلم سازی هالیوود شد و ه
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های  شورکه نمایندگان ک به نمایش گذاشته شد وستانپان و هندجااز ترکیه تا  ه فیلمدر این فستیوال پنجا

 هستند. نیز 201٦های اسکار  شان در رقابت

ان از مؤسسات فیلم سازی افغانستیکی که از طرف  "شهر رویایی"یا )آرمان شهر( « توپیاوا»لم افغانی فی

زیده شده گبرنیز گی از سینمای افغانستان برای حضور در اسکار به نمایندساخته شده  به نام )نای مدیا(

 . است

 گویدمی ر، ناظ با کارگردانی آقای حسننقش اصلی این فیلم است هنر پیشۀ و ماللی زکریا که تهیه کننده 

ن اسکاتلند و تاجیکستان صورت گرفته و داستان آ ،هند افغانستان، در )اوتوپیا( فیلمتصویر برداری  که

 در کشور های افغانستان هندوستان و اسکاتلند بازی شده است.

 میزن  و است فلج همسرش که نشان می دهد را زنی داستان را در بر می گیرد و دقیقه 93 این فیلم 

کزی نقش مر و هنر پیشۀ کننده تهیه زکریا ماللی. شود اوالد صاحب مصنوعی القاح ازاستفاده  با خواهد

 صنوعیم القاح شیوه به شدن باردار برای زن این های گوید که او در این فیلم به تالش می)اوتوپیا( فیلم 

 ه است.کرد تمرکز اش آینده تضمین منظور به
 

 پایان

 

** ** * 

 ماه گل جان زکریا می باشد. ساجده بی بی ماللی زکریا دختر، زنده یاد سردار بشیر احمد زکریا و محترمه 

یرانگر گشوده و بعد از وقوع کودتای خانه برانداز و و در ناحیۀ باغ علیمردان شهر کابل چشم به جهان

ت عالی خویش را در آن است و همه تعلیمات و تحصیال کرده تبه فرانسه مهاجر ،در کابلها کمونیست 

و از سه سال بدین طرف در عالم سینما فعالیت های داشته که ثمر آن دو فیلم کشور به اتمام رسانده است. 

مستند می باشد که فیلم اولی در بارۀ سفر هنرمند صاحب نام "شاهرخ مشکین قلم" در افغانستان و دیدار وی 

فیلم دومی در مورد رسم و رواج های تجلیل نوروز باستان از بلخ بامی شهر موالنای بزرگ بوده است. و 

در شهر های مختلف افغانستان بوده است. همچنان ماللی زکریا فعالیت های فرهنگی بین افغانستان، فرانسه 

 و تاجکستان داشته است.
 

به  «اتوپیا»خوانندۀ عزیز شما می توانید ماللی زکریا این دخت زیبای افغان را در نقش "جانان" در فیلم 

 کمک لینک آتی مشاهده فرمائید:

 

http://www.utopia-movie.com/#!trailer/mainPage 
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