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چه مدت از حضور در زمین
فوتبال دور بودید؟
وقتی مصدوم شدم با
پزشکان تیم حرف
زدم که قرار
بود  8ماهه به
میادین برگردم
که خوشبختانه با تالش تیم
پزشکی این کار انجام شد.
بعد از آن اتفاقات ،محرومیت
استقالل پیش آمد که باعث شد
یک مدت دیگر هم از میدان دور
باشمکهبهخاطراتفاقاتمحرومیت
استقالل بود.آن اتفاق یک بدشانسی
مضاعف بود .در آن زمان پیشنهاد زیاد
بود که جابهجا شوم ولی شرایط به شکلی
پیش رفت كه در استقالل بمانم .برای
یک فوتبالیست دوری از میادین خیلی
سخت است حال چه بخواهد به خاطر
مصدومیت باشد یا به خاطر مسئله دیگری.
 البته قرار بود که از استقالل بروید اما نشد...
اگر قرار بود جدا شوم فقط برای مقطعی کوتاه بود.
چون من با آقای مرفاوی صحبت کردم و قرار بود
ایشان به من کمک کند .تصمیم من برای رفتن به
صبا فقط همین بود وگرنه پیشنهادات دیگری هم
بود اما آنها قراردادهای بلندمدت میخواستند و
من زیر بار این مسئله نمیرفتم .برای رفتن به صبا
هم چون قرار بود فقط  10بازی در خدمتشان باشم
پذیرفتم که در نهایت آن اتفاق هم نیفتاد.
بعد از اینکه با تیم ملی امید به تهران برگشتی به
نظر میرسید فشارهای ناشی از آن اتفاقات روی
مصدومیت تو تأثیرگذار بود .صحنه گریههایت
در رختکن بازتاب فراوانی داشت.
در آن دوره انصافًا در حقم کملطفی شد .مرتب
میگفتند چشمی در پست تخصصی نیست
ولی همه میدانند که من آن پست را
انتخاب نکردم .سرمربی تیم
از بازیکن انجام وظیفه
میخواست و من

هم تابع بودم حتی اگر سرمربی تیم من را در جای
دیگری بازی میداد باز هم مشکلی نداشتم .بازی
برای تیم ملی افتخار است حال چه در پست اصلی
چه در پست غیر تخصصی .خیلی از مردم و رسانهها
هم در آن مقطع از من حمایت کردند که از آنها
تشکر میکنم .خیلی جالب بود ،بعد از آن مسابقات
با وجود آن همه کملطفی در حق منAFC لیست
 11نفر برتر مسابقات را داد و من در همان پست
غیرتخصصی جزء  11نفر این تیم بودم با اینکه تیم
ما اصلًا به جمع  4تیم برتر آسیا نرفت .در آن مقطع
همه من را میکوبیدند و فکر میکنم همه چیز دست
به دست هم داد تا به یکباره مصدوم شوم.
با توجه به خریدهای استقالل به نظر این فصل
رقابت سختی هم برای حضور در ترکیب اصلی
تیم دارید...
در پستهایی که اشاره کردید  4-3بازیکن داریم
که همه آنها بهترینهای ایران هستند .این رقابت
میتواند خیلی جذاب باشد و فکر میکنم در پست
هافبک دفاعی و نفوذی رقابت جذابی را تجربه
کنیم .اما از آن سو باید قبول کنیم تیم خیلی قوی و
رقابت باعث پیشرفت میشود .این را هم بگویم از
مصدومیت امید ابراهیمی خیلی ناراحت شدم ولی
او آنقدر بزرگ است که مطمئنم زودتر از موعد بر
میگردد و مطمئن باشید یکی دو بازی از لیگ بگذرد
امید ابراهیمی آماده را میبینید.
در این مدت که مصدوم بودی چه کسانی
بیشتر به تو کمک کردند؟
واقعیت این است که در دوران مصدومیتم دکتر
نوروزی و دکتر ستوده و بچههای کلینیک خیلی
زحمت کشیدند و اصلًا نمیتوانم زحمات آنها را
نبینم حتی بهرام افشارزاده خیلی به من لطف کرد
و بعد از آمدن افتخاری ،او و آقای توفیقی هم خیلی
به من کمک کردند ولی جا دارد از کاپیتان تیم
تشکر کنم که از روز اول عمل جراحیام که قرار بود
بستری شوم باالی سر من بود و شاید درست نباشد
این را بگویم اما خیلی از هزینهها را
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مهدی رحمتی داد .البته باشگاه بعدها این هزینهها را
پرداخت کرداما کاری که در آن مقطع رحمتی انجام
داد در ذهنم مانده است و در این مدت هم خیلی از
من حمایت کرده است .در دورانی که مصدوم بودم
کلی از لحاظ روحی به من کمک کرد و از این بابت
ممنون هستم.
میدانی که امسال کار سختتر است و
طرفداران حتمًا از تیم قهرمانی میخواهند.
قبول دارم که کار سختی داریم و درست است
که بازیکنان بزرگی گرفتیم اما نباید غافل شویم
که تیمهای دیگر هم یارگیری کرده و سخت در
تالش هستند .اگر ما اردو برگزار میکنیم آنها هم
در اردو زحمت میکشند .سپاهان تیم خوبی بسته و
ذوبآهن هم آماده مسابقات شده است ضمن آنکه
تراکتورسازی و پرسپولیس هم در شرایط خوبی
هستند .اینها کار ما را سخت میکند ولی تالشمان
را میکنیم که امسال قهرمان شویم و دینمان را به
مردم ادا کنیم .انصافًا در این یکی دو سال خیلی بد
شانس بودیم اما انشاا ...این بدشانسی امسال تمام
میشود.
در این فصل جای چه کسی را در استقالل خالی
میبینید؟
به نظرم جای منصور پورحیدری در استقالل خالی
است .او واقعًا حق پدری بر گردن استقالل داشت
و همه دیدند در شرایطی که وضعیت جسمانی او
خوب نبود در کنار استقالل حضور پیدا میکرد .من
امیدوارم امسال استقالل قهرمان شود تا جام را به
خانواده پورحیدری تقدیم کنیم.
کمی به گذشته بازگردیم .روزبه چشمي
فوتبالش را از كجا شروع كرد؟
من از پيكان استارت زدم ،تيم زير  ۱۳سالههاي
پيكان ،مربيام آقاي ا ...كرم بود ،سه سال در جمع
خودروسازان تهراني حضور داشتم ،با اين تيم
قهرمان نوجوانان تهران شدم ،بعد به پرسپوليس
رفتم ،كورش برمك هدايت اين تيم را بر عهده
داشت ،در جوانان پرسپوليس زير نظر

ا از پرسپولیس دور کرد

روزبه چشمی بازیکنی بود که سال گذشته به
بدشانسترین فوتبالیست ایران تبدیل شده بود.
او مصدومیت سنگیني را پشت سر گذاشت و بعد
از دوران نقاحت هرچه سعی و تالش کرد تا بازی
کند نشد که نشد. او قصد داشت به صبای قم برود
تا خودش را در آنجا به میادین برگرداند اما باز
هم قوانین اجازه نداد تا چشمی فصل گذشته فوتبال
بازی کند .بازیکنی که دقایق و روزهای سختی را
پشت سر گذاشت حاال کوه انگیزه است تا دوباره
خودش را نشان دهد آن هم در سالی که سال جام
جهانی است .بازیکنی که سابقه پوشیدن پیراهن
پرسپولیس را دارد اما این روزها به چهره محبوب
استقاللیها بدل شده است...

