
   ازاد، رحیم خبرنگارشنود فضل الرحیم گفت و
   با

  ،رویا مالکدوشیزه 
  

   کشور ما خارج ازی سینماءھنر پیشھ
  

 کھ با دقت و  خارج از افغانستان،یپیشھء تازه کار سینما، ھنر  مالکدوشیزه رویا
   . کارھایش مینگردۀاطمینان بھ ایند

  
بھ  در والیت خوست افغانستان دیده ،رویا مالک دوشیزه

 عیسوی بدینسو در کشور ١٩٩٠جھان گشوده و از سال 
 در رشتھ تداوی دندان . المان با فامیلش زندگی می کند
 شوق و عال قھ اش نسبت تحصیالتش ادامھ دارد و ضمنًا

بھ ھنر سینما زمینھء خوبی شد تا در برابر کمره 
فلمبرداری استعدادش را با اجرای نقش مرکزی در فلم 

  . نمایدتجربھ) دو توس(
فلم  چندی قبل غرض اجرای نقشی در رویا مالک،

 با او پیرامون کار ھای ھنریش انجام داده یشنود اینک گفت و .  بھ ھالند رفتھ بود،پروفیسور
  .ده را بھ ان معطوف میدارمنام کھ توجھ عزیز خوان

  
ما  رو اوردید اگر ممکن باشد از کارھای  تان در عرصھ سین، چگونھ بھ ھنر سینما-

  ید ؟ ئبگو
  
 در این زمینھ تحصیالت ،  من بھ ھنر سینما بھ اساس شوق وعالقھء کھ د اشتم رو اوردم-

اولین فلمی بود کھ اجرای نقش مرکزی ان از طرف اقای شادمان ) توس دو. (مسلکی ندارم
کھ من با وصف اینکھ تجربھ قبلی نداشتم اما ھمان . برایم پیشنھاد شد

 چندین نقشی در فلم ھای بعدًا.ی اجرا نمودم نقش را بھ بسیار خوب
مختلف برایم پیشنھاد شد اما بھ نظر خودم چون نقش ھا مناسب 

اینک دومین نقش ام . نبودند از پذیرش اجرای ان معذرت خواستم 
 است کھ با محترم انجنیر کریم تنویر، محترم »پروفیسور«در فلم 

برای من . وده ام  نقش بازی نم،ظاھر ھویدا و محترم بصیر حیدر
جای افتخار است کھ با چنین شخصیت ھای خوب فرھنگی و ھنری 

بویژه جریان . کشورم نقش مشترک را در فلم بازی نموده ام 
 انجنیر صاحب تنویر قابل یفلمبرداری و اجرای نقش ھا و بر خورد صادقانھ و بی ریا

  .توصیف و خاطره انگیز است 
  
 ایا خواست ھا ، شوق وعالقھ بھ ھنر سینما رو اورده اید  قراریکھ شما گفتید بھ اساس-

  بیش بھ و ھنر سینما داشتید با اجرای نقشی در این دو فلم کمءارزو ھای کھ در عرصھ
   دست یافتھ اید ؟ان

  

 



 انقدر کھ من . داشتم تجربھ اول کاریم در ھنر سینما بود»دو توس«  نقشی کھ من در فلم -
 نقشی را کھ بازی نموده ام از ان خودم راضی ھستم ،»پروفیسیور«م  اما در فل،ارزو داشتم نھ

رسید ن بھ ارزو ھا بھ کسب تجربھ و کار بیشتر نیاز دارد اما من صرف در دو فلم نقش بازی 
  .کھ رسیدن بھ ارزو ھایم در عرصھء سینما بھ کار بیشتر نیاز داردکرده ام 

  
 ساختھ می شوند  و خیاالت  نظر شما در مورد فلم ھای کھ بیشتر بر مبنای فانتازی ھا-

  تا واقعیت ھا چیست ؟
  
  بھ نظر من فلم باید  نمایانگر واقعیت ھا باشد تا تخیالت واھی و بھ اساس ھمان واقعیت ھای -

ر غیر ان کار ما د. موجود جامعھ ما اگر فلم ساختھ شود مورد پذیرش مردم ھم قرار می گیرد
  . خواھد بود»بالیود « و»ھالیود« یکاپی غلط از سینما

  
   در کدام نقش ھا خود را موفق احساس می کنید ؟-
  
بھ عقیده من ھنرپیشھء سینما باید اماده اجرای ھر نقش باشد  -
 در نقش کھ موفقیت ھنر پیشھ در این است کھ خود را کامًال.

ا بھ حال دو نقش داشتم کھ من ت.برایش داده شده احساس کند 
 اما من بیشتر ترجیع میدھم در نقش ھای بازی نمایم کھ . تراژیدی بودند، نقشھایھر دو نقش

سر انجام موفقیت و غلبھ بر   ودر ان عاطفھ، عشق، محبت و مبارزه با مشکالت با زندگی
  . باشد مشکالت

  
  ید؟ئ از کار ھای کھ روی دست دارید لطفا بگو-
  
 عنقریب کار ، قسمتی کھ بھ کارگردانی محترم انجنیر تنویر١٢٠ت در یک سریال   قرار اس-

وکلیپ از اھنگھای ھنرمند ی کار تھیھ ویدفلمبرداری ان اغاز می شود نقش بازی نمایم و ضمنًا
  .محبوب کشور ما زنده یاد احمد ظاھر تھیھ شود در ان ھم نقشی دارم 

  
 داخل ی زنان در سینما تبصرهء شما در مورد کمبود نقش فعال-

  کشور ما چیست ؟
  
. ارزو ھای در زندگی خود دارند   ھر انسان چی زن باشد چی مرد -

باید برای رسیدن بھ این ارزو ھا زمینھ بھ انسانھای جامعھ بدون تبعیض 
و از . و امتیاز مساعد گردد دیگر نظریات کھنھ دور گذاشتھ شود 

ر خود استعدادی را در ھر عرصھ از ھنر می بینند باید جانبی دختران و زنان افغان ھم اگر د
گرچھ  .ز ان با در نظر داشت عنعنات و فرھنگ کشور ما اقدام نماید و تالش نمایندربرای تبا

ند دوشادوش نسازند کھ می توا باید زنان و دختران افغان ثابت مشکالت بر سر راه است اما
  . کنندھ و نقش ھای خوبی را بازی یستمردان افغان در عرصھ ھنر سینما کار ھای شا

  
  . تشکر کھ بھ سواالتم پاسخ گفتید از شما
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