
حتی به نوعــی دیدگاه من را بــه زندگی تغییر 
داد. به نظــر من محمد کارت در این ســریال و 
اکثر کارهای قبلی اش، نشان داده که این قشر 
از آدم ها، دغدغه هایشــان، روابط شان، نوع نگاه 
و تفکرشان را می شناسد. حتی از نظر نوع نگاه 
بصری هم محمد کارت کاماًل به کار واقف بود. 
به همین خاطر آن قدر روی این مسئله متمرکز 
بوده که کارهایش برای مخاطب کاماًل باورپذیر 

می شود.
به طور کلی کارهــای محمد کارت به 
کیفیت بازی بازیگرانش معروف است. 
در مورد »یاغی« هم خیلی ها از بازی 
بازیگران تعریف کرده اند. آیا کارت 
کار خاصی برای آماده سازی بازیگران 
انجام می دهد؟ چه تمرینات خاصی را 

در نظر می گیرد؟
محمد کارت فکری برای موقعیتی که قرار 
است به تصویر بکشــد پس ذهن خود دارد و تا 
آن تصویر جلوی دوربینش ایجاد نشــود، از کار 
دســت برنمی دارد. حاال گرفتن آن ســکانس 
می خواهد یک روز طول بکشــد یا ده روز. این 
مســائل برای او مهم نیســت. آن سکانس باید 
همان چیزی باشــد که خود محمد می خواهد 
و همان تصویری باشد که در ذهن خود دیده و 
حاال می خواهد مو به موی آن را جلوی دوربین 
اجرا کند. فرقی نمی کند که طرف مقابلش بازیگر 
باشد یا فیلمبردار یا گروه طراحی صحنه یا گروه 
کارگردانی. فکر می کنم یکی از نقاط قوت محمد 

کارت همین است.
مشخصاً جنس بازی برون گرایانه ای 
که بــرای ایفای نقش علــی در نظر 
گرفته اید آگاهانه است. حتی اغراقی 
که گاه ممکن است در بازی شما یا دیگر 
بازیگران به چشم بخورد یک انتخاب 
است و نه یک اتفاق. این برون گرایی و 
شدت آن نتیجه برداشت شما از نقش 

است یا خواسته کارگردان؟
به طور کلی نتیجه فکر هر دوی ما اســت. 
روزی که در رابطه با کاراکتر علی کمپی با محمد 
کارت صحبت کردم، چــون محمد فیلمنامه را 
خودش )همراه با آقای دوماری و آقای پورامیری( 
نوشته بود، خیلی به جزئیات این شخصیت فکر 
کرده بود. خودش هم به من گفت که نمی خواهد 
این آدم یک آدم بســیار درونی یا باتفکر باشد. 
این جور آدم ها معموالً افــراد چندان متفکری 
نیستند بلکه چون ماســک به چهره می زنند، 
دوســت دارند هر کاری را که می خواهند حتماً 
انجام دهند و مخاطب شــان، هر که باشد، آن را 
به صورت غلو شــده ببیند تا باورش کند. شاید 
کمبودی در ذهن این جور آدم ها وجود دارد که 
باعث شده به خودباوری نرسند و بنابراین دوست 
دارند آدم های دیگر آن ها را باور کنند. بنابراین 
در بحث هایمان با محمــد کارت به این نتیجه 
رســیدیم که این کاراکتر باید برون گرا باشــد، 
بعضی جاها شــاید به اُِور اَکت نزدیک شود )هر 
چند تمام تالش مان را کردیم که به این مرحله 
نرسد( و بتوانیم آن را به شــکلی باورپذیر برای 

چهره ماه
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روزی که در 
رابطه با کاراکتر علی 
کمپی با محمد کارت 
صحبت کردم به من 
گفت که نمی خواهد 
این آدم یک آدم 
بسیار درونی یا 
باتفکر باشد. این جور 
آدم ها معموالً افراد 
چندان متفکری 
نیستند بلکه چون 
ماسک به چهره 
می زنند، دوست 
دارند هر کاری 
را که می خواهند 
حتماً انجام دهند و 
مخاطب شان، هر که 
باشد، آن را به صورت 
غلو شده ببیند تا 
باورش کند. شاید 
کمبودی در ذهن 
این جور آدم ها وجود 
دارد که باعث شده 
به خودباوری نرسند 
و بنابراین دوست 
دارند آدم های دیگر 
آن ها را باور کنند


