گفتگو

مريم احمدي

گفتگو با «كيميا بابائيان» بازيگر سينما و تلويزيون:

اميدوارم صلح در جهان برقرار شود
كيميا بابائيان متولد  1365دختر داريوش بابائيان از تهيهكنندگان با س��ابقه كشور است كيميا جوان
مستعدي اس��ت كه ميتواند آينده روشني در بازيگري داشته باشد به ش��رط اينكه انتخابهايش با
وس��واس بيشتري همراه باشد .به بهانه پخش سريال «نفس ش��يرين» كه اخيرا ً از شبكه سووم سيما
ميهمان خانههاي ما بود ،با او به گفتگو نشستيم
* از خودتان بگوييد.
** كيميا بابائي���ان متولد  1365در تهران هس���تم .در
خانوادهاي س���ينمايي متولد شدم .پدرم تهيهكننده سينما
و مادرم مدير توليد و برادرم نيز تهيهكننده سينماس���ت.
دو خواه���ر هم دارم كه در اين حرف���ه فعاليت نميكنند.
حدود  14س���ال اس���ت كه از بازيگري من ميگذرد يعني
 14سال س���ابقه بازيگري دارم .شروع كارم با سريال «من
نه منم» بود كه خيلي هم خوب ديده ش���د و اين كار براي
خودم دوستداش���تني بود ولي بعد از آن گرايشم به سمت
كارگرداني و دستيار كارگرداني رفت.
چند س���الي در اين زمينه فعاليت كردم و همين امر باعث
اين ش���د كه از بازيگري دور شوم اما اآلن  5سال است كه
دوباره به سمت بازيگري برگشتم و آخرين كارم هم سريال
«نفس شيرين» بود.
اي هنري متولد و بزرگ شديد اگر
* شما در خانواده
پدر و مادرتان در اين حيطه فعاليت نداشتند باز شما
بازيگري را انتخاب ميكرديد؟
كنم زمينه شغلي خانواده در انتخابم خيلي
** من فكر مي
تاثيرگذار بوده.
اي از كارهايتان را نام ببريد.
* نمونه
** تله فيل���م «گدايان تهران»« ،كب���اب غاز»« ،بيدل»،
«ردپاي نيلبك»« ،نواي شيدايي» ،سريال «من نه منم»،
«گناه چهارم»« ،نفس شيرين» ،سينمايي «جوان ايراني»
كه در  16س���الگي آن را بازي كردم بعد از آن س���ينمايي
«فوتباليها» 4« ،اصفهاني در بغداد» يك كار پخش نشده
هم دارم به نام «يك قدم بيا جلو»
* در حال حاضر مشغول چه كاري هستيد؟
** مشغول كاري نيس���تم .البته چند پيشنهاد داشتم ولي
ترجيح ميدهم نقشی را انتخاب كنم كه در كار مؤثر باشد و
بعد نقشی باشد كه دوستش داشته باشم.
اي سينمايي هس��تيد حتم ًا بيشتر
* چون خانواده
شود؟
اوقات در خانواده از سينما صحبت مي
** صد در صد همين طور است ما در خانه هر كسي فيلمي
كند به بقيه
بيند ،اگر فيلمي خوب باشد پيشنهاد مي
را مي
اعضاي خانواده كه برون���د فيلم را ببينند و اگر فيلم خوبي
كنند بعضي اوقات هم اگر چند
نباش���د از ديدن آن منع مي
نفرمان فيلم را ديده باشيم آن را با هم تحليل ميكنيم.
* از اينكه مثل بعض��ي از بازيگرهاي معروف كه در
شناسند شما هنوز به
كوچه و خيابان مردم آنها را مي
آن شهرت نرسيديد كه شناسايي شويد از اين بابت
ناراحت نيستيد؟
** اتفاقاً خيلي هم خوشحالم من خيلي وقتها از اينكه بعد
از اين همه سال كاركردن هنوز چهرهام براي مردم شناخته
گويم خدا را شكر هنوز
شده نيست خوشحال ميشوم و مي
توانس���تم در اين شرايط اينقدر
آن اتفاق نيفتاده چون نمي
راحت باشم چون باالخره محدود ميشدم! و من كارم را اصالً
كنم.
ام نمي
وارد زندگي شخصي
* چقدر سايه داريوش بابائيان بر سرتان است؟
ها که
** ص���د در صد .هنوز كه هنوز اس���ت حتی خيلي
شناسند  ،وقتي كه ميخواهند معرفي
شخص خود من را مي
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كنند مرا به عنوان دختر داريوش بابائيان معرفي ميكنند
البته من خوش���حالم از اينكه نام پدرم اسم بزرگي است كه
ش���وم و از اين بابت افتخار
من با عنوان ايشان معرفي مي
كنم ولي در روند كاري من خيلي جاها تأثير مثبتي
هم مي
نداشته است.
* آرزو داريد در كنار كدام بازيگران كار كنيد؟
** فاطمه معتمدآريا را به ش���دت دوست دارم و به نظرم
از قطبهاي سينماي ايران است .نيكي كريمي كه از بچگي
اند .ليال حاتمي بازياش را تحس���ين ميكنم
الگويم بوده
دوس���ت دارم در كنار اين عزيزان بازي كنم و از آنها چيز
ياد بگيرم.
* فكر ميكنيد پيام سريال «نفس شيرين» چه بود؟
** خب تحكي���م خانواده و پ���س از آن اهداي عضو كه
فوقالعاده براي من موضوع جذابي بود و هميش���ه دوست
داش���تم بتوانم فعاليتي در زمينه اهداي عضو انجام بدهم
رس���اني كنم كه با اين س���ريال اين پيام داده شد.
و اطالع
من اين س���ريال را خيلي دوست داش���تم ،آقاي سيامك
خواجوند كه چهارمين همكاري من با ايش���ان بود و ايشان
جزء كارگردانهاي خيلي صبور و خوشاخالق ميباش���د و
برم بازيگرهاي
من هميش���ه از كاركردن با ايشان لذت مي
اين سريال كه از بازي دركنارشان لذت بردم سارا منجزي،
عليرضا جالليتبار اس���تاد فخرالدين صديق شريف ،شهين
تسليمي ،استاد داريوش اس���دزاده همه آنها در اين كار به
من كمك كردند.
* خود شما كارت عضويت اهداي عضو داريد؟

** بل���ه من ثبتنام كردم و كارت آن را دارم .چون يكي از
ترين كارهايي است كه هر آدمي ميتواند
انسان دوس���تانه
اش انجام دهد .من معتقدم اگر روزي قرار باش���د
در زندگي
بميرم چقدر قشنگ اس���ت كه اينگونه بميرم تا چند نفر
ديگر بتوانند از اعضاي بدن من به زندگيشان ادامه بدهند
اميدوارم همه آدمها اين تصميم را در زندگيشان بگيرند.
كنيد؟
* به ازدواج هم فكر مي
** مگر مي شود خانمها به ازدواج فكر نكنند «ميخندد»
* بزرگترين آرزويتان چيست؟
** اينكه در كل جهان صلح برقرار شود و مرزها ديگر معني
نداشته باشد و مرزها برداشته شود.
كند؟
* چه چيزي شادتان مي
** بيشترين چيزي كه حالم را خوب ميكند سفر است
* و چه چيزي ناراحتتان ميكند؟
اي و زماني حرفها و قضاوتهاي مردم خيلي
** در يك دوره
كنم كه به يك منطقي
ناراحتم ميكرد ولي خدا را شكر مي
در زندگي رسيدم كه ديگر هيچ چيزي كه بخواهد ناراحتم
كند را بهش فكر نميكنم.
* داريوش بابائيان؟
** بهترين باباي دنيا
* عليرضا جاللي تبار؟
** همكار دوست داشتني
الدين صديق شريف؟
* فخر
** انسان شريف
* شهين تسليمي؟
العاده دوست داشتني
** براي من مثل يك مادر فوق
* داريوش مهرجويي؟
** اسطوره كودكيام
* مهران مديري؟
** كمدين محبوب و توانمند
* نفس شيرين؟
** كاري كه باهاش زندگي كردم اميدوارم كارهايي از اين
دست در ابعاد بزرگتر مجددا برايم اتفاق بيافتد.
* سخن پاياني؟
** تشكر ميكنم از همه كساني كه وقت ميگذارند و اين
گفتگو را ميخوانند اميدوارم همه آدمها در هر كجاي دنيا
كه هس���تند در هر شرايطي خوشبخت و شاد باشند و حال
همهشان خوب باشد.
كيميا بابائيان
(سمت راست نفر اول)
در صحنه اي از سريال
نفس شيرين

