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 چه کســی انتظارش را داشــت قهرمان ایران 
در نبرد فراموش نشــدنی با ولز، روزبه چشمی 
باشد؟ چه کســی تصور می کرد روزبه چشمی، 
دیرهنگام تریــن گل پیروزی بخش یک تیم در 
وقت های قانونــی تاریخ جام جهانــی را بزند؟ 
همه  چیز مثل یک درام بزرگ بــود؛ یک رمان 
غیرمنتظره با یک قهرمان ناگهانی. ســتاره ای 
که بعد از نمایــش ضعیف گذشــته از ترکیب 
اصلی بیرون رفت. زمین و زمان علیه اش شدند. 
خیلی ها او را مقصر اول و آخر شکست دانستند. 
خیلی ها بــا او برخورد نامهربانانه ای داشــتند. 
روزبه مسابقه دوم را از روی نیمکت شروع کرد. 
حتی بعید بود که شانســی برای بازی داشــته 
باشد اما مصدومیت چند هافبک ایران شرایط 
را برای او فراهم کرد. او به ترکیب برگشــت تا 
برای لحظاتی برای ایران به میدان برود. این بار 
جلوتر از خط دفاعی و در پســت تخصصی اش؛ 
بازیکنی که در 3ســال گذشــته حتی در رده 
باشگاهی گل نزده بود، در حساس ترین لحظه 
بازی در موقعیت درســت ظاهر شد و ضربه اش 
را زد؛ تیری به قلب حریــف؛ ضربه ای بزرگ به 
حریف. او در مســابقه ای موفق به گلزنی شــد 
که تاریخ را بــرای ایران از نو نوشــت. او کاری 
کرد کــه ســتاره های خــط حمله تیــم ملی 
نتوانســته  بودند انجامش بدهنــد. روزبه توپ 
را به نقطه خوشــبختی فرســتاد؛ به طرف تور 
دروازه، یک ضربه دقیق و مهارنشدنی، یک ضربه 
تعیین کننده؛ ضربه ای که بغض عمیق تیم ملی 
را ترکاند؛ ضربه ای که نوار بدشانســی ها را پاره 
کرد؛ ضربه ای که همه  چیز را از نو ســاخت، که 
ایران را از لبه پرتگاه پایین کشــید. درست در 
همان مســابقه ای که گرت بیل و آرون رمزی 
کاری از پیــش نبــرده بودند، روزبه چشــمی 
قهرمان شد. او بهترین بازیکن زمین مسابقه ای 
با ستاره های پرشمار بود. خدا انگار این بازیکن 
را دوست داشــت. خدا انگار او را بغل کرده بود. 
کسی را که در چند روز گذشته، از هیچ حمله ای 
علیه اش دریغ نکردند. در شبکه های اجتماعی 
به ســخره اش گرفتند. بازی اش را زیر ســؤال 
بردند. شایستگی اش برای حضور در جام جهانی 
را هم. روزبه اما، با یک ضربه همه  چیز را عوض 
کرد. این برد اما آن چیزی نبود که کسی در آن 
شکست بخورد. او برای همه گل زد. برای ایران 
و حتی برای منتقدان پرشمارش. حاال ثابت شد 
که کی روش در انتخاب این بازیکن اشتباه نکرده 
است. حاال ثابت شــد که روزبه چقدر می تواند 
مهره مهمی باشد. او روزهای سختی را پشت سر 
گذاشــته تا در این نقطه بایستد. او بعد از رفتن 
به قطر، از نقطــه اوج دلخواهش فاصله گرفت. 
حتی در استقالل نیمکت نشین شد. همین چند 
ماه قبل، زمزمه  جدایی اش نیز شــنیده می شد. 
روزبه اما برگشــت. به موقع برگشت و مسیر را 
تغییر داد. او برای همیشه نقش اش را در تاریخ 
به یادگار گذاشت. زننده نخســتین گل ایران 
در نخســتین پیروزی بر حریفــان اروپایی در 
جام جهانی. زننده نخســتین گل در نخستین 
پیروزی ایران در جام جهانی قطر. زننده نخستین 
گل در مسابقه ای که ایران را در یک قدمی صعود 
به مرحله بعدی قرار داد. زننده نخستین گل در 
نبردی کــه پیروزی اش، حق مســلم ایران بود. 
روزبه و هم تیمی ها، فقط ولز را کنار نزدند. آنها 
علیه همه  چیز جنگیدنــد، همه تبلیغات منفی، 
همه شــوک های بزرگ، همه تالش ها برای از 
بین بردن تمرکز تیم، همــه واکنش های منفی 
و مأیوس  کننده و البته دیرک دروازه حریف! این 
یک هافبک تدافعی بود که علیه تیر دروازه حریف 
هم جنگید. گلزن سرنوشت ساز ایران. نخستین 
گلزن ایران در یک بازی به یاد ماندنی؛ ستاره ای 
که در لحظه کلیدی، کارش را برای همیشه انجام 
داد. این، روز ایران بود و این ستاره، روزبه ایران. 
یک نفر آن باال، او را دوســت داشت! یک نفر آن 
باال، می خواست که روزبه را به آرزویش برساند. 
یک نفر آن باال، او را محکم در آغوش گرفته بود! 

خدا بغلش کرد! 
 برای روزبه چشمی

برد جذابـــ که تا دیروز مغضوب همه بود

ایران در حالی موفق شد ولز را با 2گل شکست بدهد و یک 
پیروزی به یادماندنی در جام جهانی کسب کند که انتخاب 
ترکیب و انجام تعویض ها از سوی کارلوس کی روش در این 
بازی کامال مؤثر و مفید بود. گل اول را روزبه چشمی به ثمر 
رساند که جزو تعویضی های کی روش در این بازی بود. از 
قضا حضور چشمی در زمین با انتقاد تلویحی گزارشگر بازی 
هم همراه شد، اما در ادامه دیدیم که او با یک ضربه دیدنی، 
گل نخست را به ثمر رساند. گل دوم هم حاصل چیپ رامین 
رضاییان بود؛ بازیکنی که در این مسابقه جانشین صادق 
محرمی شد و نشان داد انتخاب درستی بوده است. این بازی 
نه فقط ایران را به جام جهانی برگرداند، بلکه از توانایی های 

فنی و قدرت بازیخوانی کی روش هم اعاده حیثیت کرد.

ستاره

پیروزی ایــران در برابر ولز ســناریوی عجیبی داشــت؛ از 
توپ هایی که سراســر 90دقیقــه میل به ورود بــه دروازه 
نداشتند تا 2توپی که باالخره در وقت های اضافی در کمال 
سالمت به مقصد مشــخص رســیدند؛ یکی هم از دیگری 
زیباتر. از شوت راه دور روزبه چشمی که بگذریم، می رسیم 
به چیپ تماشــایی رامین رضاییان. این بازیکن که در دیدار 
نخست در برابر انگلیس نیمکت نشین شده بود، در دیدار دوم 
مقابل ولز به ترکیب اصلی رسید و نمایشی استثنایی داشت. 
رضاییان در کل بازی خوب بود. او هم امور دفاعی محوله را 
به خوبی انجام داد و هم در فاز تهاجمی توانســت اثرگذاری 
نسبتا قابل قبولی داشته باشد. نقطه اوج کار رضاییان اما بدون 

تردید به ثمر رساندن گل دوم بازی بود؛ گلی که پایان بازی را 
پیش از سوت داور اعالم کرد و کار را به پایان رساند. رضاییان 
این گل را روی پاس مهدی طارمی به ثمر رســاند؛ دوست 
صمیمی و قدیمی  اش که در پرســپولیس هم همکاری های 

خوبی با هم داشتند.
اگر کارلوس کی روش به تیم ملی ایران برنمی گشت، شاید 
اساسا از رامین رضاییان در جام جهانی خبری نمی بود. این 
بازیکن بعد از جام ملت  های آسیا 2015 دیگر به اردو دعوت 
نمی شــد. تیم ایران بدون او راهی مرحله نهایی جام جهانی 
شد و چنانچه دراگان اسکوچیچ بر مسند خود باقی می ماند، 
رضاییان در فهرســت نهایی این دوره از مسابقات هم قرار 

نمی گرفت. کــی روش اما بالفاصله بعد از بازگشــت به تیم 
ملی، اســتفاده دوباره از رضاییان را در دستور کار قرار داد. 
او حتی فورا از فدراســیون خواست پاســپورت رضاییان را 
برای حضــور در اردوی اتریش بگیرد، هرچند تشــریفات 

اداری مانع از حضــور رامین در 2بازی دوســتانه برابر 
اروگوئه و سنگال شد. نهایتا اما رضاییان در بازی با ولز 

برای کی روش به میدان رفت و کار خودش را هم به 
بهترین شکل ممکن انجام داد. حضور بهنگام او در 

دقایق پایانی بازی بــا ولز در محوطه جریمه، 
پایه گذار بهترین برد تیم ملی ایران در ادوار 

جام جهانی شد.

گلی که »قسمت« سردار نبود

اگرچه ایران در وقت های تلف شده بازی با ولز موفق شد 
هر 2گل خودش را به ثمر برساند و 3امتیاز ارزشمند این 
بازی را کسب کند، اما شاگردان کی  روش پیش از آن نیز 
فرصت دستیابی به این مهم را داشــتند. شاید بهترین 
موقعیت گلزنی یوزها در این بازه زمانی را سردار آزمون از 
دست داد؛ جایی که مهاجم تیم کشورمان با گلر حریف 
تک به تک شد و ضربه اش با بدشانســی به دیرک دروازه 
برخورد کرد. آزمون ماه های خوبی را پشت سر نگذاشته 
و اغلب مصدوم یا ناآماده بوده است. او در این مدت از نظر 
فنی انتقادات زیادی را تحمل کرد و می توانست با گلزنی 
در این جام جهانی نفسی تازه کند، اما این اتفاق رخ نداد. 

آزمون در بازی با انگلیس هم یک بار به تیر زده بود.

از جام جهانی1978 که 
آلمان از اتریش پیش 

افتاد اما درنهایت 3بر2 
بازنده شد، در 22بازی 

اخیر این تیم در 
جام  های جهانی پیش 

نیامده بود از حریف 
جلو بیفتد اما در پایان 

بازنده شود.
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ژاپن برای نخستین بار 
در جام جهانی 

درحالی که گل اول 
را دریافت کرده بود، 

به پیروزی رسید. 
آنها پیش از این 13 

بار زمانی که از حریف 
عقب بوده اند، پیروز 

میدان نبودند؛ 2تساوی 
داشتند و 11شکست.

13

بلژیک به زحمت و 
برخالف جریان بازی، 
کانادا را شکست داد. 
این در حالی بود که 

در نیمه اول کانادا 
14ضربه داشت و 

کورتوا پنالتی آلفونسو 
دیویس را هم مهار کرد. 
از جام جهانی2014 تا 

به امروز بلژیک با کسب 
11برد در 13مسابقه 
بیشترین تعداد برد را 
بین همه تیم ها کسب 
کرده است. شیاطین 
سرخ هر 8بازی آخر 

خود را در مرحله 
گروهی برده اند.

11

کره جنوبی در 2جام 
پیاپی توانست 

دروازه اش را بسته 
نگه دارد؛ پیروزی 

2برصفر بر آلمان در 
دوره قبلی و تساوی 

بدون گل با اروگوئه در 
این دوره. همچنین 
برای نخستین بار از 

سال2006 )پیروزی 
بر توگو و تساوی با 

فرانسه( کره جنوبی 
بازی اول 2 جام 

پشت هم را بدون 
شکست سپری کرد.

□2

دقیقــه73 بــازی شــوت زمینــی و فنی 
عزت اللهی پــس از برخورد با دســتان او با 
اختالفی بســیار اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. بدشانسی 

ایران در این بازی چه زمانی تمام خواهد شد؟
   بدشانسی بعدی و مصدومیت احمد نوراللهی؛ کی روش در این 
بازی 2 تعویض اجباری داشت. روزبه چشمی پس از مصدومیت 
نوراللهی وارد زمین شد و همزمان با او علیرضا جهانبخش و مهدی 
ترابی هم به زمین آمدند و در دقیقه78 جای احسان حاج صفی 
و علی قلی زاده را گرفتند. اما باز هــم مصدومیت بالی جان تیم 
کی روش شــد و این بــار عزت اللهی بود که دقیقــه82 به دلیل 
آسیب دیدگی جای خودش را به علی کریمی داد. درست پس از 
این تعویض دروازه ایران با شوتی سنگین تهدید شد اما خطر از 

بیخ تیم گذشت!
   کمک داور ویدئویی که یک گل ایران را به درستی مردود کرده 
بود، این بار به کمک داور آمد و دروازه بان ولز را به خاطر خطای 
خطرناک روی طارمی در دقیقــه 85 از زمین اخراج کرد. آیا تیم 
کی روش از برتری یک نفره اش تا پایان بازی استفاده خواهد کرد؟

   ترابی می توانست تعویض طالیی تیم کی روش باشد اما شوت 
او از پشت محوطه با اختالفی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. 
جو ورزشگاه هنوز به نفع ایران بود و تماشاگران در انتظار باز شدن 

دروازه ولز.
   9 دقیقه وقت اضافه به کار ایران آمد و طلسم دروازه ولز باالخره 
شکسته شد. شاید باورش سخت باشد اما بازیکنی این طلسم را 
شکست که در بازی اول به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکرده 
بود. روزبه چشمی که به عنوان بازیکن ذخیره وارد زمین شد، با 

شوتی تماشایی دروازه را باز کرد تا ورزشگاه منفجر شود!
   و پایانــی رؤیایی بــرای تیم ملــی در مصاف بــا ولز؛ روی 
یک  ضدحمله و دفع توپ چشمی، این بار طارمی استارتی سریع 
زد و با پاس در عرض، توپ را به رامین رضاییان رســاند. همین 
کافی بود تا رضاییان هم با یک ضربه چیپ قبل از سوت پایان کار 

را تمام کند.

ادامه از 
صفحه17

اشک شوق

اعتمادی که جواب داد

پیــش از بازی ایران و ولز و پس از آنکه مشــخص شــد 
علیرضا بیرانوند نمی تواند در این مسابقه به میدان برود، 
گمانه زنی های زیادی پیرامون انتخاب دروازه بان اصلی 
وجود داشــت. بســیاری بر این باور بودند که با توجه به 
دریافت گل های پرشــمار از سوی حســین حسینی در 
مسابقه قبلی، حتما گلر ایران تغییر خواهد کرد. بحث ها 
بر سر این بود که پیام نیازمند فیکس خواهد بود یا امیر 
عابدزاده و البته اغلب احساس می کردند پسر احمدرضا 
مثل پدرش که در ســال 98 از بازی دوم فیکس شد، به 
ترکیب اصلی باز خواهد گشــت. با این حــال، کارلوس 
کی روش به حســینی اعتماد کرد و البته این دروازه بان 
هم به خوبی پاسخ ســرمربی اش را داد. دفع توپ دقایق 
ابتدایی حسینی روی ضربه بازیکن حریف نقش پررنگی 

در پیروزی تیم کارلوس کی روش داشت.

نقل قول

راب پیج، سرمربی تیم ملی ولز: ایران استحقاق پیروزی 
را داشــت و تغییرات و جابه جایی های این تیم نســبت به 
بازی قبل، جــواب داد. ما از توانایی هــای خودمان کمتر 
ظاهر شدیم. وقتی اینطور ظاهر شوید، مجازات می شوید. 
تحت تأثیر بازی ایران قرار گرفتیم. من همیشه مسئولیت 

شکست و ناکامی را قبول می کنم.

□ 4
کانادا تاکنون در جام جهانی موفق به گلزنی نشده و 
هر 4مسابقه خود را بدون گل شکست خورده است. 
پس از الســالوادور با 6باخت، کانادا تنها تیم بدون 
امتیاز بین تیم هایی اســت که 4بازی یا بیشــتر در 

جام جهانی انجام داده اند.
□ 7

از سال2010 که پرتغال با نتیجه 7بریک کره شمالی 
را برد، پیــروزی 7برصفر اســپانیا بر کاســتاریکا 
قاطع ترین برد در این رقابت ها محســوب می شود. 
کاســتاریکا به اندازه 8بازی قبلی اش در جام جهانی 

گل خورد.
برزیل از ســال1934 که بازی اولش □2

را 3بریــک به اســپانیا باختــه بود، 
در 20دوره پیاپــی در نخســتین 
مسابقه اش شکست نخورده؛ 17برد 

و 3تساوی.
صربســتان بدتریــن درصد باخــت را بین □8

تیم هایــی دارد کــه 10بازی یا بیشــتر در 
جام جهانی انجام داده اند. صرب ها 8بازی از 
10بازی خود را به عنوان کشــور مستقل در 

جام جهانی باخته اند؛ 80درصد.

ارزش های یک پیروزی بزرگ که تیم ایران را به جام جهانی برگرداند

اولین 
پیروزی بر 
اروپایی ها

ایران برای خوب بازی کردن نیــازی به مالکیت زیاد توپ 
نداشت؛ 38درصد به 62درصد به ســود ولز و 298پاس 
نسبت به 502پاس تیم حریف. با این حال، از همه لحاظ به 
حریف اروپایی سر بودیم؛ 21ضربه ایران مقابل 10ضربه ولز، 
6ضربه داخل چارچوب ما در مقابل 3ضربه آنها و 2دیرک 

دروازه و 7کرنر ایران مقابل 2کرنر ولز.

وین هنســی، دروازه بان تیم ملی ولز بــا خطای بیرون 
محوطه جریمه روی مهدی طارمی نام خود را به عنوان 
نخســتین اخراجی جام جهانــی 2022 ثبت کرد. 
علیرضا جهانبخش دواخطاره شــد و بازی با آمریکا 

را از دست داد.

گرت بیل در بازی با ایران با 110بازی رکورد دار بازی 
برای این تیم شد. او در مســیر این رکوردشکنی، از 
کریس گونتر )109( عبور کرد که بازی در برابر ایران 

را از روی نیمکت آغاز کرد.

گل دوم طارمی بــه انگلیس همچنــان باالتر از گل 
دیروز رامیــن رضاییان به ولــز دیرهنگام ترین گل 
تاریخ جام جهانی است. 3گلزن اول این جدول ایرانی 
هســتند. دیرهنگام ترین گل های تاریخ جام جهانی 
)وقت های قانونی(؛ مهدی طارمــی: 13+90 )انگلیس، 
2022(، رامین رضاییان: 11+90 )ولز، 2022(، روزبه چشــمی: 

8+90 )ولز، 2022(، نیمار: 7+90 )کاستاریکا، 2018(.

ولز در همه رقابت ها در 7بازی پیاپی برنده 
نبوده؛ 5تســاوی و 2شکست. این تیم از 
ســال های 2000 تا 2001 که 12بازی 

پشت  هم را نبردند، بدترین رکورد است.

ایــران تاکنون 4گل در ایــن دوره از 
جام زده کــه دوبرابر تعداد گل هایی 
اســت که در هر دوره قبلــی به ثمر 

رسانده بود.

ایران برای نخستین بار یک تیم از قاره 
اروپا را شکســت داد. 2برد قبلی ایران 
در جام جهانی مقابل آمریکا و مراکش 
برخالف جریان بازی به دســت آمد، اما 
این بار تیم ملی کامال استحقاق پیروزی داشت. 
ولز بــرای نخســتین بار در جام جهانی 
بیش از یک گل در یک مسابقه 

دریافت کرد.

این بهترین واکنش ممکن به شکست ســنگین در برابر انگلستان بود. 
تیم ملی فوتبال ایران دیروز با اصالح ترکیبی که روز نخســت به زمین 
فرستاده شده بود، توانست ولز را شکست بدهد. این یک نمایش بی نقص از 
شاگردان کارلوس کی روش بود؛ دیداری که شاید مشابه آن را در 10سال 

گذشته کمتر به یاد بیاوریم.

   اول؛ وقتی ترکیب درست شد
در مورد ارنج اشتباه تیم ملی در بازی با انگلستان زیاد حرف زده شده است. 
آن ترکیب و البته سیستم پایه بازی آنقدر عجیب بود که حتی سرمربی ولز 
را هم به صدا در آورد. رابرت پیج پیش از بازی با ایران از ترکیب کی روش با 
لقب »انحرافی« یاد کرد و گفت فریب نمی خــورد، هرچند گویا این اتفاق 
رخ نداد و او واقعا غافلگیر شــد! تیم ایران در این بازی به سیســتم 4دفاعه 
بازگشت. برخالف گمانه زنی ها، حسین حسینی درون دروازه ماند، مرتضی 
پورعلی گنجی و مجید حسینی زوج قلب خط دفاع را تشکیل دادند و میالد 
محمدی هم در سمت چپ به کار گرفته شــد، اما در سمت راست این خط 
رامین رضاییان جانشین صادق محرمی شد. در میانه میدان احمد نوراللهی و 
سعید عزت اللهی 2هافبک دفاعی بودند. جلوتر از آنها هم شاهد حضور احسان 
حاج صفی و علی قلی زاده بودیــم و نهایتا همانطور که از قبل هم پیش بینی 
می شد، سردار آزمون و مهدی طارمی به عنوان مهاجم در ترکیب اصلی قرار 
گرفتند. اصالح ارنج از همان دقایق ابتدایی خودش را نشان داد. بازیکنان که 
با انگیزه باال برای جبران شکست با انگلستان به میدان آمده بودند، حریف را 

تحت تأثیر قرار دادند و نهایتا امتیازات کامل این مسابقه را به دست آوردند.

   دوم؛ وقتی اعتماد به نفس ایجاد شد
گفتیم که تیم ملی از همان دقایق ابتدایی بازی با ولز سوار بر توپ و میدان 
بود، اما روند اتفاقات مســابقه هم اعتماد به نفس بازیکنان را افزایش داد 
و باعث شد آنها به تدریج شــرایط بهتری پیدا کنند. در روزی که عناصر 
دفاعی ولز اشتباهات زیادی داشتند، علی قلی زاده در دقایق ابتدایی یک بار 
دروازه حریف را گشود که این گل آفســاید بود. با این حال، همین اتفاق 
در باال رفتن روحیه و خودباوری شاگردان کارلوس کی روش دخیل بود. 

در نیمه دوم ایران حمالت مؤثرتری داشت و به خصوص در یک صحنه، 
2بار پیاپی توانست دیرک دروازه حریف را به لرزه در آورد. از اینجا به بعد 
بود که بازیکنان ایرانی پی بردند توانایی برتری بر حریف را دارند و به طور 

همزمان ولز هم دچار هراس شدید شد.

   سوم؛ وقتی تیر خالص زده شد
در شرایطی که ایران از نظر فنی استحقاق کسب پیروزی در این بازی 
را داشت، توپ شــاگردان کارلوس کی روش از خط عبور نمی کرد 

و می رفت تا بازی بدون گل به پایان برســد. نهایتا اما اشتباه وین 
هنسی در خروج از دروازه و خطای او روی مهدی طارمی منجر 

به اخراج این دروازه بان شد تا شرایط برای زدن ضربه نهایی 
کامال فراهم شود. در پی افزایش فشار تیم ملی، نهایتا 

روزبه چشمی با یک شوت بســیار تماشایی یکی از 
دیدنی ترین گل های ایران در ادوار جام جهانی 

را به ثمر رساند. بعد هم رامین رضاییان 
روی یک ضد حمله با ضربه ای نرم 

گل دوم را زد تا روز به یادماندنی 
شــاگردان کی روش کامل 

شود. ایران به جام جهانی 
برگشت، بدجوری 

هم برگشت.

□1

□7

□4

□1

11□
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این 
شروع ماست 

کارلوس کی روش بعد از پیروزی برابر ولز، به شدت 

خوشحال و راضی به نظر می رسید. مردی که تالش 

کرد شاگردانش را بعد از شکست سنگین دیدار گذشته 

متحد نگه دارد تا این لحظه بزرگ را تجربه کند. واکنش 

او به این برد نیز در نوع خودش جالــب بود. او تأکید 

داشت که این تازه شــروع ماجراست و جام جهانی 

برای ایران، از همین حاال کلید خورده اســت. 

کی روش همچنیــن از بازیکنانش تمجید 

کــرد و آنان را »عاشــق فوتبال 
بازی کردن« دانست.

فیفا در 
توییتر خود پس 

از بازی تیم ملی ایران 
و ولز نوشت: »یک برد 

عالی برای ایران!«


