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زندگیخصوصینویدمحمدزاده
نویــد محمــدزاده در هفدهمیــن روز فروردیــن  1365در
شــهر ایالم همچون ببــر کــورد فروردینی دیــده به جهان
گشود .پدر و مادر وی آرزو داشتند فرزندی هنرمند به دنیا
بیاورنــد ،برای همین هــر روز برای چک کــردن وضعیت
وی به ســونوگرافی مراجعه میکردنــد .دکتر بخش زنان
و زایمان بیمارستان نخستین تصویری که در سونوگرافی
مشــاهده کرد کودکی بود که چیزی شــبیه زیرپوش رکابی
بر تن داشــت .پزشک وی ابتدا بسیار تعجب کرد اما چون
وزارت بهداشــت و درمان برای تعجب پزشــکان حقوقی
پرداخــت نمیکــرد ،وی بــه این زیرپــوش وقعــی ننهاد.
باالخره نوید کوچک در یک صبــح بهاری به دنیا آمد .اما
این پایــان ماجرا نبود چــرا که نوید بالفاصله پــس از تولد
متوجه شــد بند نافش کج بریده شــده است .برای همین
بســیار عصبانی شــد و با پرســتاران بخش زنــان و زایمان
بیمارســتان بشــدت درگیــر شــد و چند بار ســر خــود را به
نمایشــگر اتاق عمل کوبید .این رفتــار وی اگرچه به مذاق
کادر پزشــکی بیمارســتان خوش نیامد اما این اتفاق نوید
تولد بازیگری بزرگ به دنیای سینما و هنر میداد.
وی از همان کودکی به بازیگری عالقه خاصی داشــت
طوریکههنگامبازیدرکوچههموارهنقشبهروزوثوقی
را بــازی میکــرد و مشــت بــه دیوار خانــه میکوبیــد و می
گفت«مصبت رو شــکر» پس از چند ســال پدر وی مجبور
شــد بهدلیل ترک ســتونها و فونداســیون خانــه اقدام به
تخریب سازه و ساخت خانهای جدید کند .نوید در کودکی
همواره عاشق دخترهای همسایهشــان بود .عاشق فقط
بــرای لحظــات اولیه دیــدن دختر بینــوا بود چــرا که وقتی
نوید عاشق کسی میشــد دیگر رها نمیکرد .در نخستین
تجربــهاش عاشــق دختــر 5ســاله همســایه شــد و وقتــی
عــدم تمایل دختــر در دادن اســباب بازی را دید ،شــربت
آلبالویش را توی صــورت دختر ریخت و با رکابی که بر تن
داشــت گریخــت .در تجربههای عشــقی دیگــر نیز چنین
رفتارهایــی را نشــان مــیداد .او از عنفــوان کودکی اساســاً
با فعل رفتن مشــکل داشــت و همــه را با فعــل نهی«نرو
ســمیه ...نرو مینا ...نرو شــیما ...نرو فریبا »...به عدم ترک
وی تشــویق میکــرد امــا هیچ کــدام از درخواســتهای او
کارگــر نیفتاد و همه معشــوقههای دوران کودکی وی یکی
پس از دیگری رفتند.
نویــد محمــدزاده دوران ابتدایــی و راهنمایــی را در

مدارس دولتی ســپری کرد در حالــی که هیچ عالقهای به
درس نداشــت و با وجود ثبتنــام در کالسهای تقویتی
هیــچ پیشــرفتی نمیکــرد .عــدم عالقــه وی بــه درس و
مدرسه باعث شده بود همیشــه از کالس اخراج شود .در
یکی از روزها هنگامی که معلم نوید ،دوستش را بهدلیل
گذاشــتن پونــزی تیــز در زیــر یکــی از همکالســیهایش
اخــراج کرد ،نویــد در حمایت از وی زیرپــوش رکابی اش
را جــر داد و معلــم را بــا آن خفــه کرد و گفت«تو کســی رو
اخراج کردی که من خیلی دوسش داشتم» خوشبختانه
معلــم با تنفس مصنوعی احیا شــد امــا نوید محمدزاده
بــرای همیشــه بــا درس خداحافظــی کــرد و ایــن نقطــه
عطفــی در زندگــی وی شــد .نویــد بــا حمایت پــدرش در
ســال  82بــه کــرج رفــت و در آموزشــگاهی در کــرج بــه
تلمــذ بازیگــری تحت نظر اســتادان بازیگــری پرداخت.
او پــس از آن وارد تئاتــر شــد و آنچنان درخشــید که مردم
و منتقدان بعد از هر تئاتر ،انگشــت تعجب بر بینی تحیر
فرو میکردند ،فرو کردنی .وی در ســی و دومین جشنواره
فیلم فجر با کســب کامــل آرای داوران ،بهعنوان بهترین
بازیگــر نقش اول مــرد انتخاب شــد .اما مثل همیشــه به
علت فشــار گروههــای خــارج از ســینما ،فیلــم عصبانی
نیســتم از بخــش مســابقه خارج شــد .پــس از ایــن فیلم
بود که نوید محمدزاده بر ســر زبانها افتاد و مطرح شــد.
وی در فیلمهــای زیــادی بــه ایفای نقش پرداخت و ســه
ســیمرغ جشــنواره فجر و ســه جایزه بینالمللــی را از آن
خود کرد.
نویــد محمــدزاده بــه پوشــیدن لباسهــای عجیب و
غریــب شــهرت دارد بهطوریکــه وی را از ایــن منظــر بــا
مصطفیمیرسلیمعضوحزبمؤتلفهدردنیایسیاست
مقایســه میکنند .خیلی از منتقــدان نوید محمــدزاده را
پدیده ســینمای ایران در ســالهای اخیــر میدانند .مدل
مویشتیفوسیوزیرپوششرکابیباد.
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یــک معلــم هندســه در دوران دبیرســتان داشــتیم ،کالً
دوســت داشــت شــهریور هم مــا را ببینــد ،در نتیجه ۳۷
نفــر از  ۴۰نفــر کالس را یــک ضــرب میانداخــت ،یعنی
یــک جــوری ســؤال طراحی میکــرد که ارشــمیدس هم
اگر ســر جلســه امتحــان حاضر می شــد بــه ایــن بزرگوار
میگفت«:یــه راهنمایــی بکــن وجدانــاً! واســه مریــض
میخــوام!» ،آن وقــت بــه ســه نفــر  ۲۰مــیداد تــا بگوید
اینهایی که تجدید شــدهاند ،خودشان درس نخواندهاند
و اگر کسی درس میخواند ،میتوانست مثل این سه نفر
 ۲۰بگیــرد ...البته ایــن خاطره ارتباطی بــا اعضای هیأت
دولــت ،ســن ایــن بزرگــواران و وزیــر محتــرم ارتباطــات
نــدارد ،همینطــوری تعریــف کــردم دورهــم لبخنــد
بزنیــم .اما مســأله اصلــی اینجاســت که وزیــر ارتباطات
بودن(در شــرایط حســاس کنونــی) ،از کار در معدن هم
سختتر است .شما در نظر بگیرید در توئیتر یک توئیت
میگذاریــد و مینویســید« :عشــقا چطــورن؟!» و حدود

 ۴۸۹نفر پاســخ میدهند« :وزیر جون با چه فیلترشکنی
میــای توئیتــر؟!» ایــن خــودش نشــان میدهد که شــما
چــه شــغل ســخت و مهمــی دارید .متأســفانه یکســری
از دولتها هســتند کــه ماننــد یکســری از دولتها مورد
حمایت قــرار نمیگیرند ،در نتیجه وقتی وزیر میانســال
انتخــاب میکنند ،روزنامههــای دلواپس تیتــر میزنند:
«مدرسه پیرمردها ،خخخخ!» وقتی وزیر جوان انتخاب
میکنند ،همان روزنامههای دلواپس میگویند«:هیأت

دولتم شــده مهدکــودک! اُف بــه ایــن دولت!».خالصه
بهتر اســت از این بزرگواران ســؤال کنیم که ســن مناسب
از نظرشــان چند ســال اســت تا دولــت در انتخــاب وزرا،
همین مــاک و معیار را روی تخم چشــمش بگذارد.اما
وزیر ارتباطات بودن که به همین جا ختم نمیشود ،مثالً
ناگهان تلگرام و اینستاگرام فیلترمیشوند ،عدهای که تا
دیروز پارچه روی خودشــان میانداختند و با ترانه«منم
نامههاشــو پــاره کــردم!» جلــوی دوربین شــلنگ تخته
میانداختند و دابســمش ضبط و پخــش میکردند ،در
اعتــراض به فیلترینــگ گفتند«:از نون خــوردن افتادیم
آقــای دولــت!» و زمانــی کــه فیلترینــگ برداشــته شــد،
گفتند«:ملت نون ندارن بخورن ،اینســتاگرام و تلگرامم
شــد نون و آب آخــه آقای دولت؟!» جمیــع این اتفاقات
نشــان میدهــد کــه هیــچ بعیــد نیســت جنــاب آذری
جهرمی عکس ،اســم و اطالعــات پروفایلشــان را پاک
کــرده و بــه جــای آن عکــس مهــران رجبــی را بگذارند و
نــام پروفایلشــان را بــه «آســپیران ویراژ آبــادی» تغییر
بدهند و در بیو بنویسند«:یک همیشه عاصی که دردش
استفاده از سوپ بهعنوان غذای اصلیه!»

