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نگاهی به دوران ورزشی مهرداد
که در  45سالگی درگذشت

زندگی میناوند
تنها یک نیمه داشت!

حامــد جیــرودی  /مهــرداد میناونــد را بایــد یکــی از
بازیکنان متفاوت فوتبال ایران قلمداد کرد .ســتارهای
که مثل همه فوتبالیســتها از کودکی عاشــق فوتبال
بــود و همیــن موضوع باعث شــد تا او مســیر فوتبالی
خــود را خیلــی ســریع آغاز و خیلــی هم زود بــه پایان
برساند .میناوند که در پرسپولیس به عنوان یک ستاره
معرفی شــد ،ســریع به تیم ملی راه پیدا کرد و در تیم
ملی تحت هدایت محمد مایلیکهن به یک بازیکن
تأثیرگذار در جام ملتهای آسیا  1996امارات تبدیل
شد و سپس به همراه تیم ملی در جام جهانی 1998
فرانســه شــرکت کرد .مهرداد میناونــد  3فصل برای
اشــتروم گراتــس اتریــش بــازی کــرد و در  2تورنمنت
معتبر لیگ قهرمانان و جام یوفا (لیگ اروپای فعلی)
 29بــازی انجــام داد و از ایــن حیــث بیــن لژیونرهای
کشورمان رکورددار اســت .میناوند با اشتروم گراتس،
قهرمانــی لیــگ و جام حذفــی در فصــل  1998 -99و
 2قهرمانی ســوپرکاپ در ســالهای  98و  99را کســب
کرد .میناوند برابر تیمهای بزرگ اروپا به میدان رفت
و بارها مقابــل زیدان و بکام بازی کرد .او در اروپا ،یک
فصل هم برای شــالروا بلژیک بازی کــرد و پس از آن
بــه پرســپولیس برگشــت و در ادامه یــک فصل راهی
ســپاهان شــد و بعد در حالی که به عضویت راه آهن
درآمده بود ،بدون بازی برای این تیم و در  30سالگی
بــه فوتبــال خــود پایــان داد .آن هــم در ســنی که یک
بازیکن معموالً به اوج فوتبال خود میرســد اما او که
در مدت  10سال به افتخارات زیادی از جمله بازی در
جــام جهانی و حضــور در اروپا و لیــگ قهرمانان اروپا
رســیده بــود ،انــگار دیگر انگیــزهای نداشــت و به قول
خودش اشباع شــده بود .ستارهای که انگار او را دنبال
کــرده بودنــد برای ســتاره شــدن ،بــرای خداحافظی
از فوتبــال و حــاال برای مــرگ؛ آن هم در  45ســالگی.
ســنی کــه دربــاره آن میتوان ایــن طور تعبیــر کرد که
زندگــی مهرداد تنها یک نیمه داشــت! او یک نیمه از
زندگیاش را دید و به نیمه مربیان نرسید .در هر حال
 25اتفاق مهم شماره  25به این شرح است؛

نیما نکیسا ،همدوره مهرداد میناوند در گفتوگو با «ایران»:

استقاللیها میگفتند «مهرداد پاشو کری بخوانیم»

محمد محمدی سدهی /چهارشنبه شــب اتفاق ناگواری برای فوتبال ایران افتاد
و یکــی از چهرههــای محبــوب فوتبال ایــران در جام جهانی  1998کــه با ویروس
منحوس کرونا دست و پنجه نرم میکرد ،در جدالی نابرابر مغلوب این ویروس
خطرناک و کشــنده شد .مهرداد میناوند ،پیشکسوت فوتبال ایران بود که یکی از
هواداران متعصب پرسپولیس به حساب میآمد و بارها برای استقاللیها کری
خواند و با وجود این دوســت و رفیق خوبی برای بازیکنان تیم رقیب به حســاب
میآمــد .نیمــا نکیســا ،دروازه بان ســابق تیم ملی جزو کســانی بود کــه همدوره
میناوند محســوب میشــود و در تیم منتخب جوانان استان تهران ،پاس تهران،
امید و بزرگساالن پرسپولیس و تیم ملی با مهرداد همبازی بود.
نیما نکیسا در خصوص درگذشت میناوند به «ایران» گفت« :حقیقتاً بچههایی با
خصوصیات اخالقی میناوند خیلی کم هستند .رفاقت من و مهرداد  30ساله بود
و ما ارتباط نزدیکی با همدیگر داشتیم .ما بچههای جام جهانی  98در واتساپ
گروهــی تشــکیل داده ایــم و در ایــن گــروه از حــال
همدیگر باخبر میشــویم ،زمانی که مهرداد درگیر
کرونا بود همه مــا در جریان درمان او بودیم 3 .روز
پیش وضعیت مهــرداد راضی کننده بود و قرار بود
که دســتگاهها را از مهــرداد جدا کنند که متأســفانه
ایــن اتفــاق بد افتاد و همه ما را غافلگیــر کرد ».او با
اشاره به این موضوع که من باالی  200خاطره تلخ
و شــیرین با مهــرداد دارم ،بیــان داشــت«:مهرداد
پیــش از بــازی ایــران و تایلند در جــام ملتهای آســیا  1996به مــن گفت که من
حتمــاً در ایــن بازی گل میزنم کــه البته این اتفاق هم افتــاد و او در این بازی گل
زد .بــرای مــن جالب بود که مهرداد از این قضیه مطلع بود .عالوه بر این موزیک
ویدئوی تیم ملی فوتبال ایران توســط مهرداد ،پژمان جمشــیدی و من برای تیم
ملی فوتبال ایران پیش از جام جهانی  ۲۰۰۶خوانده شد که خواندن بخشی از این
آهنگ برای مهرداد سخت بود و در استودیو خاطره خوبی ثبت شد ».دروازه بان
سابق تیم ملی افزود« :مهرداد برای همه نازنین بود و او روزهای سختی را سپری
کرد و متأســفانه بدنش توان مبارزه با ویروس منحوس کرونا را نداشــت و خیلی
زود از میان ما رفت .مهرداد خیلی پرسپولیســی بود و همیشــه برای استقاللیها
کــری میخوانــد اما هیــچ گاه به آنهــا بیاحترامی نکــرد برای همین هــواداران و
بازیکنان ســابق اســتقالل هــم برای او احتــرام زیادی قائل بودند ».نکیســا گفت:
«روز پنجشنبه بر سر مزار مهرداد بسیاری از استقاللیها را دیدم که بیقرار بودند
و میگفتنــد «پاشــو بــرای هم کــری بخوانیم» .کرونا به ما نشــان داد کــه این دنیا
ارزش مالاندوزی و غیبت ندارد و بهتر اســت که بیشــتر هوای همدیگر را داشــته
باشیم .علی انصاریان هم درگیر کرونا است که خوشبختانه خبرها در مورد علی
امیدوارکننده است و انشاءاهلل علی هرچه زودتر از جایش بلند میشود».

مهاجرانی :خبر درگذشت مهرداد قلبم را به درد آورد

هفته پیش حشــمت مهاجرانی ،ســرمربی ســابق تیم ملی کشــورمان که موفق
شــد ایران را قهرمان آســیا و برای نخســتین بار با تیم ملی ایران جواز حضور در
جام جهانی را کســب کند به ویروس کووید 19مبتال شــد .حشمت مهاجرانی در
خصوص این موضوع گفت« :خوشبختانه در حال
حاضر حالم خوب است و در طول این مدت مردم
جویــای احــوال مــن بودند و بــرای من دعــا کردند
و مــن از آنهــا تشــکر میکنــم .لطــف خــدا و دعای
مردم باعث شــد تا ســامتیام را به دست بیاورم.
متأســفانه خبر درگذشــت مهرداد میناوند قلبم را
بــه درد آورد .مهرداد جوان رعنا و خوش زبانی بود
و بارهــا در عرصه ملی افتخار آفرینی کرد .در حال
حاضر علی انصاریان هم در بیمارستان است و از تمامی مردم میخواهم برای
سالمتی او دعا کنند تا سالمتی خود را به دست بیاورد .سخت است که میبینم
فوتبالیستها و جوانان ایران در بستر بیماری باشند».

رئیــس فیفا بــا ارســال نامــهای به
سرپرســت فدراســیون فوتبــال،
درگذشــت مهــرداد میناونــد را
تســلیت گفت .در بخشــی از پیام
جیانــی اینفانتینــو آمــده اســت:
« کلمات برای توصیف این ضایعه
ناکافی به نظر میرســند .میراث
و دســتاورد میناونــد بویــژه
شــخصیت ،محبوبیــت و
خصوصیــات انســانی او
هرگــز از یادها نخواهد
رفت» .

بخشیازپیام
شیخسلمان،
رئیسکنفدراسیون
فوتبالآسیابرای
درگذشتمیناوند:
«بیماریهمهگیرکووید۱۹
بزرگترینچالشتاریخمعاصر
بودهوخانوادهفوتبالآسیادرغماز
دستدادنیکیازستارههایواقعی
خودکهمتأسفانهخیلیزودماراترککرد،
سوگواراست.میناوندالهامبخشمیلیونها
هواداروبسیاریازبازیکناننسلامروزبود».

 :1371آغاز فوتبال در تیم جوانان آتش نشانی
 :1373پیوستن به پاس
 :1374اولین دوره حضور در پرســپولیس .بازی در
لیگهای  75و  76آزادگان
 :1375اولین حضور در تیم ملی جهت شرکت در
جام ملتهای  1996آسیا
 :1375زدن اولین گل ملی به تایلند در جام ملتها
 :1376قهرمانی با پرسپولیس در پایان لیگ 75
 :1376انجام  89بازی برای سرخپوشان و زدن  ۱۳گل
 :1376صعود به جام جهانی  1998فرانسه
 :1377حضــور در جــام جهانــی و بــازی مقابــل
یوگسالوی ،امریکا و آلمان
 :1377جدایی از پرسپولیس و حضور در اشتروم گراتس
 :1377قهرمانی با تیم ملی در بازیهای آســیایی
 1998بانکوک
 :1378 ،79 ،80بــازی مقابل تیمهــای بزرگ اروپا
مانند منچستریونایتد ،رئال مادرید ،بایرن مونیخ،
والنســیا ،لیورپــول ،آرســنال ،بارســلونا و ...در لیگ
قهرماناناروپا
 :1380پیوســتن به شالروا بلژیک که پس از  2بازی
دچار مصدومیت شد و یک سال دور بود.
 :1381حضــور کوتــاه مدت در الشــباب امــارات به
همراه علی دایی
 :1381بازگشت به پرسپولیس در لیگ دوم حرفهای
 :1382آخرین سال حضور در تیم ملی با  67بازی
و  4گل زده
 :1383جدایی از جمع سرخپوشان با مجموع 108
بازی و  13گل زده
 :1383پیوســتن به سپاهان و حضور با این تیم در
لیگ چهارم حرفهای
 :1384قرارداد با راه آهن و پس از آن خداحافظی از
فوتبال بدون بازی برای این تیم
 :1388مربیگری در تیم ب پرسپولیس
 :1393مربیگــری در خونه بــه خونه بابل به عنوان
دستیارفرهادکاظمی
 :1395مربیگــری در خونه بــه خونه بابل به عنوان
دستیارحمیددرخشان
 :1397مربیگــری در ســپیدرود رشــت بــه عنــوان
دستیارعلیکریمی
 :1398همکاری با اپلیکیشن پرسپولیس به عنوان
مجریتبلیغاتی
 :1399پایان

تیم محبوب  98یکی از ستارههایش را برای همیشه از دست داد

شماره  25در قطعه  255آرام گرفت

گــروه ورزشــی /چهارشــنبه شــب اتفــاق تلخــی
افتــاد و جامعــه ورزش بخصــوص فوتبــال را
ســیاهپوش کــرد .مهــرداد میناونــد بهدلیل ابتال
به ویروس کووید ۱۹در بیمارســتان بســتری شده
بــود و در حالی که شــرایطش رو بــه بهبودی بود
به یکبــاره خبر درگذشــتش فوتبالدوســتان را در
بهــت فرو بــرد .حاال تیــم محبوب  98کــه مردم
و فوتبالدوســتان خاطــرات بســیار خوبــی از آن
دارند ،یکی از ســتارههای خود را برای همیشــه از
دســت داد .ســتاره سابق پرســپولیس و تیم ملی
بعــد از دوران زودهنــگام خداحافظــی از فوتبال
به چهــرهای قابــل اعتنــا در بحثهــای فوتبالی
تبدیل شــده بود و خبر درگذشت او برای باشگاه
و پیشکســوتان اســتقالل هــم غیرقابل بــاور بود.
تعــدادی از اســتقاللیها بــا انتشــار پیامهایــی
احساســی از میناوند درخواســت کردنــد که بلند
شــود و برای آنها کری بخوانــد .بالفاصله پس از
انتشــار خبر تلــخ درگذشــت چپ پــای محبوب
تیــم ملــی ،علــی کریمــی ،جــواد کاظمیــان،
بهنــام ابوالقاســمپور و جمعــی از پیشکســوتان
پرســپولیس خود را به بیمارســتان الله رساندند.
عالوه بر این جمعی از هواداران پرسپولیس هم
در اطراف بیمارستان الله حاضر شدند و با شعار
«خداحافظ مهرداد باتعصب» برای پیشکسوت
محبــوب خــود گریســتند .نکتــه مهــم برگــزاری
مراسم خاکســپاری میناوند و خطر ابتال به کرونا
بــود و بــه همین منظــور خانــواده آن مرحــوم از
همــه طرفــداران و دوســتداران وی درخواســت
کردند در این مراسم شرکت نکنند .ابتدا قرار شد
خاکسپاری مهرداد جمعه(دیروز) باشد اما پدر،
مادر و خانواده مهــرداد تصمیم گرفتند که پیکر

مهرداد پنجشنبه به خاک سپرده شود.
ëëغیبتبازیکنانپرسپولیسدرمراسم
باالخــره چهارشــنبه شــب تلخ فوتبــال ایران
بــه پایان رســید و پنجشــنبه مراســم خاکســپاری
ایــن پیشکســوت فوتبال برگزار شــد .پیشتر قرار
شــده بود پیکر میناونــد در قطعــه هنرمندان به
ی کریمی
خاک سپرده شود و بههمین منظور عل 
که تا پاســی از شــب همراه خانواده میناوند بود،
بههمراه جمعی از دوســتان در قطعه نام آوران
حضور یافت و در گوشهای مستقر شد .همچنین
علی پروین اســطوره فوتبال ایــران هم خود را به
بهشــت زهــرا(س) رســاند تــا در مراســم حضور
داشته باشد .جعفر سمیعی ،مدیرعامل باشگاه
پرســپولیس نیــز در این مراســم حضــور یافت و
مراســم خاکسپاری میناوند با حضور دوستداران

و تعدادی از چهرههای سرشناس برگزار شد و در
این میان غیبت بازیکنان فعلی پرسپولیس نکته
عجیبی بود.
ëëبرگزاری مراســم خاکســپاری با اســتقبال اهالی
فوتبال
مراســم خاکســپاری میناونــد با وجود شــرایط
کرونــا تا حدودی با رعایت پروتکلها و به شــکلی
شایسته و با حضور گرم چهرههای مطرح فوتبال
و هنــر در بهشــت زهــرا برگــزار شــد .در مراســم
خاکســپاری مهــرداد همه بودنــد و هیچکس باور
نداشــت که چپ پای شوخ طبع و خوش صحبت
فوتبــال ایــران بــه کام مــرگ رفتــه امــا آمدنــد و
خداحافظی او را گرم و باشکوه کردند .چهرههایی
مثل علی پروین ،علی دایی ،یحیی گلمحمدی،
کریم باقری ،مهدی محمدنبــی ،محمد خاکپور،

افشــین پیروانــی ،جــواد کاظمیــان ،محمدرضــا
مهــدوی ،محمد پنجعلی ،مجیــد صدری رئیس
هیــأت مدیــره ،جعفــر ســمیعی مدیرعامــل
باشگاه پرســپولیس ،ابراهیم شکوری ،حمیدرضا
گرشاسبی ،مصطفی قنبرپور ،بهنام ابوالقاسمپور،
اشپیتیم آرفی ،حمید درخشان و ...در این مراسم
حضور داشــتند تا وداعی گرم با یکی از چهرههای
خاطره ساز فوتبال ایران داشته باشند.
ëëثبت تصاویر تلخ در بهشت زهرا
تصاویــری تلــخ در بهشــت زهــرا ثبــت شــد
کــه گریــه و زاری پــدر مهــرداد میناوند در ســوگ
فرزندش یکــی از این تصاویر تلــخ بود؛ فرزندی
کــه ســالها چــه در چمــن و خــارج از آن بــه
محبوبیتی قابل توجه بین فوتبالدوســتان دست
یافته بود .حقیقتاً پوســترهای مشــکی منقش به

چهره مهرداد میناوند برای مراســم خاکســپاری
وی کامــاً غیــر باور و شــوکه کننده بــود و با وجود
انتقال پیکر میناوند به قطعه هنرمندان کماکان
هــواداران فوتبــال درگذشــت میناونــد را بــاور
نداشــتند .هوادارانی که با حضور در بهشت زهرا
برای شــماره  25محبوب ســنگ تمام گذاشــتند
و اینچنین چپ پای اســبق پرســپولیس را بدرقه
کردنــد .لحظــات احساســی و متأثرکننــدهای
در قطعــه هنرمندان بهشــت زهرا ســپری شــد؛
همبازیان میناوند برای آخرین دیدار با او آمدند
و بــرای آخریــن بــار او را بدرقــه کردنــد .باالخره
پیکر مهــرداد میناونــد در کنار ابراهیم آشــتیانی
در قطعه  255بهشــت زهرا به خاک سپرده شد
تا مدافعان راســت و چپ سابق پرسپولیس کنار
یکدیگر آرام بگیرند.

شماره  25فوتبال ایران ابدی شد

میناوند در اوج آسمانها

آدرینــا ورشــینگر  /فوتبــال ایــران بازهــم
عزادار از دســت دادن یکی از ســتارههای
خود شــد .مهرداد میناوند بازیکن سابق
تیــم ملــی و پرســپولیس در  45ســالگی
بهدلیــل ابتال به ویــروس کرونا و عوارض
ناشــی از آن درگذشــت تا فوتبالدوســتان
ایرانــی در غــم از دســت دادن یکــی از
بازیکنــان تیــم ملی جــام جهانــی 1998
فرانســه فرو بروند .میناوند که مدتی بود
با کارگزار اسپانســری باشگاه پرسپولیس
همکاری میکــرد 22 ،دی در ویژه برنامه
رســانه باشگاه برای پوشــش دربی  94در
اســتودیوی پرسپولیس حاضر شد و چند
روز بعد عالئم ابتال به ویروس کووید ۱۹را

در خود احساس کرد .مهرداد  ۳۰دی در
بیمارستان الله تهران بستری شد تا تحت
نظــر پزشــکان رونــد درمانی خــود را پی
گیرد .اتفاقی که برای علی انصاریان دیگر
بازیکن سابق پرسپولیس هم افتاد؛ او که
در برنامه فــوق الذکر بهعنــوان میهمان
حاضر بــود به همان دلیل ابتــا به کرونا
در بیمارســتان فرهیختگان بســتری شد.
طبــق گفته دکتــر محمدرضا هاشــمیان
فوق تخصص مراقبتهای ویژه ،میناوند
دیر به بیمارستان مراجعه کرد و در واقع
بیماری اش را آنچنان جدی نگرفته بود و
هنگام مراجعه  ۸۰درصد ریهاش درگیر
شــده بود و وخامت اوضاع باعث شد به

 ICUمنتقل شــود .دوم بهمن شایعهای
منتشر شد مبنی بر اینکه مهرداد میناوند
به کما رفتــه اما دکتر لطفی ،رئیس ICU
بیمارســتان اللــه گفت«:میناونــد به کما
نرفتــه ،او را بــه خــواب مصنوعــی فــرو
بردهانــد تــا بتواند با اســتفاده از ونتیالتور
تنفــس کنــد ».در روزهای بعــد خبرهای
خــوب و امیدوارکننــدهای از بیمارســتان
اللــه مخابره و اعالم شــد قرار اســت این
پیشکســوت را از خــواب مصنوعی خارج
کنند ولی ساعت  23چهارشنبه  ۸بهمن
مردم بخصــوص جامعه فوتبالی با خبر
شــوکه کننده درگذشــت میناونــد مواجه
شــدند .در واقع معجزهای که منتظرش

بودیم اتفاق نیفتــاد و دکتر لطفی درباره
علت مرگ میناوند به شبکه خبر چنین
توضیــح داد«:تا ســاعت  18چهارشــنبه
میناونــد در وضعیــت پایــداری بهســر
میبــرد .اکســیژن خون او بــاالی  ۹۰بود و
وضعیت عملکردی کبــد ،کلیه و جریان
خــون در بــدن او پایــدار بــود و ما بــه این
وضعیــت امیــدوار بودیم اما متأســفانه

ناگهــان یک آمبولــی ریوی باعث شــد تا
وضعیــت ســامت این شــخصیت ملی
بحرانــی شــود و از جمــع ما بــرود ».پس
از فــوت میناونــد ویدئوهــای مختلفی از
او توســط کاربــران در فضــای مجــازی به
اشــتراک گذاشــته شــد از جمله ویدئویی
از زمــان حضــورش در برنامــه خندوانــه
که آهنگ «باز امشــب در اوج آســمانم»

را خوانــد .حــاال مهــرداد واقعــاً در اوج
آسمانهاســت و شــاید ایــن تصنیــف
قدیمی را برای دیگر ســتارگان درگذشته
فوتبــال میخوانــد .حــاال هادی نــوروزی
کاپیتــان شــماره  24ابــدی ســرخها یــک
میهمان ویژه دارد و شماره  25را کنار خود
یهای
میبیند .پیش از این دقیقه  24باز 
پرســپولیس ،هــادی نــوروزی تشــویق و
یــادش توســط هــواداران زنده میشــد و
احتمــاالً از ایــن بــه بعــد پرسپولیســیها
(هــر زمان کــه مجوز بازگشــت هــواداران
بــه ورزشــگاهها صــادر شــد) یــک دقیقه
بعد شــعار«میناوند روحت شــاد» را سر
خواهند داد.

