
کاراکتر علیرضا در سریال خسوف با دیگر 
نقش هایی که پیش از آن برعهده داشتید 
متفاوت است، جاه طلبی ها و سادگی های 
مخصوص خــود را دارد، و در لحظاتی 
از سریال بیننده را ســورپرایز میکند، 
ارزیابی خود پوریا رحیمی ســام از این 
نقش چیست؟ از تفاوت ها و ویژگی  هایی 
که باعث شد آن را بپذیرید کمی توضیح 

دهید.
زمانی که آقای اســعدیان و آقای میری برای بازی 
در نقش »علیرضا« درحال قانع کردن من بودند به 
ابعادی از این کاراکتر اشــاره می کردند که شاید در 
نسخه های اولیه فیلمنامه که من خوانده بودم، خیلی 
ملموس نبود و تردیدهایی را در شروع کار برای من 
ایجاد کرده بود؛ به ویژه چنین تفکری که نکند این 
کاراکتر به قدری ساده باشد که ساده لوح به نظر برسد! 
اما سازندگان ســریال از همان ابتدا گفتند کاراکتر 
»علیرضا« در یک رونــدی تفاوت ها و تاثیرگذاری 
خود را کامال نشان می دهد که درنهایت روایت آن ها 
از این شخصیت من را برای بازی در نقش »علیرضا« 
ترغیب کرد. از دید من شــخصیت »علیرضا« ابعاد 
مختلفی دارد که نســبت به کارهای پیشــین من 
متفاوت است چراکه روند تماشای این کاراکتر خیلی 
تدریجی و آرام است که البته این روند تدریجی برای 
بازیگر نیز شاید دلهره ایجاد کند که یک آن تماشاگر 
به قضاوت زود هنگامی نسبت به این شخصیت نرسد. 
اما از اتفاقی که بر اســاس طراحی کلی خودم رقم 
خورد و همچنین روند تحولی که انتظار »علیرضا« 
را در مسیر قصه »خسوف« می کشد راضی هستم 
چراکه می دانم این کاراکتر در ادامه راه به نقاطی فراتر 
از پیش بینی های ما می رسد و قرار نیست در سطح 

سادگی خود باقی بماند.

شخصیتی را ایفا می کنید که در لحظاتی 
مخاطب را آزار می دهد خود شما مواجهه 
تان با این شخصیت به چه صورت بود تا 

اینکه »علیرضا« اصطالحا درآمد؟
ما همیشــه در مواجهه با کاراکترهای متفاوت به 
سرعت به دنبال ما به ازا های اجتماعی آن ها در اطراف 
خود می گردیم و درباره کاراکتری مانند »علیرضا« 
که مابه ازای اجتماعی آن بســیار مشهود است. در 
مقطع تاریخی- اجتماعی فعلی مجموعه ای از آدم ها 
فکر می کنند حقی از آن ها ضایع شده و بی محابا و نا 
به هنجار به دنبال این احقاق حق هستند. به همین 
دلیل احساس میکنم بی نهایت به کاراکترهای ُولد 
یک یعنی افرادی ســاده و مظلوم شبیه است که به 
آرامی تبدیل به یک هیوال می شوند. من اگر بخواهم 
»علیرضا« را توصیف کنــم، نزدیک ترین کاراکتر 

دراماتیکی که به ذهنم می آید ُولد سک است.

»علیرضا« نقش موثری در سریال دارد 
چراکه هر موقعیت و چالشــی که شاهد 
آن هستیم یک پای آن ماجرا به او ختم 
می شود، این همان روند تحولی است که 

از آن صحبت می کنید؟
درســت اســت، در همان روزهــای ابتدایی آقای 
اســعدیان به عنوان یکی از نویسندگان فیلمنامه 

چهره پرتالش

 فاطمه شوقی:   پوریا رحیمی سام مسیر آهسته و پیوسته ای را طی کرده است و 
همچنان در انتخاب ها با وسواسی معقول پیش می رود شاید همین هم یکی از دالیلی 
باشد که می بینیم رشد محسوسی در کارش داشته است. زیر اسم هر کارگردانی حاضر 
نشده و در انتخاب به گفته خودش نه گفتن را هم خوب بلد است. خسوف بهانه خوبی بود تا درباره 
پروسه انتخاب نقش ، وسواس ها و مساله های ذهنی اش در بازیگری بپرسیم که نتیجه اش را در ادامه 

می خوانید.


