بسکتبال

قاسم کیانی

بزرگكردنحريفانايراندربازيهاي
آسيايي،كوچككردن«حدادي»است!

حامد حدادي بازيكن غيرقابل مهار ،توانمند و تاثيرگذاري است كه
حتي يائومنيگ افسانهاي هم اگر امروز بود نميتوانست با او برابري
كند پس چگونه است كه توانمنديهاي اين بازيكن را ناديده
ميگيريد و حريفان را بزرگ ميكنيد؟ آيا اينگونه بزرگ كردن
حريفان ،كوچك كردن حدادي نيست؟

تمجيد فيبا تائيد ادعاي نگارنده!

بدون شك نگارنده بيش از يك دهه است كه اعتقاد دارد حدادي
مانندي در آسيا ندارد و يك بازيكن استثنايي حتي در بين هم
پستهايش در جهان به حساب ميآيد كه هيچ بازيكن پست پنجي
به تنهايي قادر به مهار او به تنهايي نيست و هميشه بايد حداقل دو
بازيكن براي مهار او به كار گرفته شوند حتي در مسابقات جهاني!
حدادي استعدادي كمياب و كمنظير است كه بزرگ كردن حريفان
يعني در نظر نگرفتن جايگاه و سهم او در تيم ملي! همان بازيكني كه
سايت فدراسيون جهاني بسكتبال بارها از قابليتهاي باال و كمنظير او
ياد كرده كه تائيدكننده نظرات چندين و چند ساله نگارنده نيز هست.
همين چند روز قبل بود كه يكبار ديگر سايت فدراسيون جهاني از
قابليتهاي باالي حدادي نوشت و از او به عنوان يكي از بهترينهاي
جهان نام برد.
از سه قهرمان ايران در آسيا گفت كه بواسطه حدادي بدست آمد و
سه بار عنوان ارزشمندترين بازيكن آسيا را به دست آورد يعني از
ركورد يائومينگ هم گذشت .در گزارش فيبا تاكيد شده كه حدادي
به خداحافظي فكر نميكند و هر روز بهتر و قدرتمندتر راهش را ادامه
ميدهد و!...
از لذت بردن حدادي از بازي مقابل «مارك كسول» اسپانيايي در
مسابقات جهاني  2014ميگويد و اينكه چگونه در زمان نوجواني
ساعت شش صبح منتظر ديدن بازيهاي شكيل اونيل از تلويزيون
بوده است .حتي از انتخاب شماره  98در تيم ممفيس به جهت اينكه
پيش شماره ايران بوده است!
به واقع تا به امروز فيبا در كدام گزارش خود از بازيكن آسيايي چنين
نوشته است؟!

كجاست تمجيد فيبا از بازيكنان ديگر كشورها؟

تيم ملي ايران به عنوان سرگروه به مرحله دوم مسابقات انتخابي جام
جهاني  2019چين صعود كرد در حاليكه در بازي مقابل قطر بسيار
پرانتقاد ظاهر شد .آنقدر پرانتقاد كه براي پاك شدن صورت مسئله
اوالً قطر از آنچه كه بود بيشتر جلوه داده شد و ثانياً اين بازي ضعيف
بهانه را دست مسئوالن مستقيم تيم ملي داد تا با توسل به اين بازي،
بسياري از حريفان ايران در آسيا را نيز بزرگتر از آنچه كه هستند،
جلوه دهند!
در اين راه به مستنداتي غيرواقعي نيز روي آوردند كه اگر چه عده
معدودي از اصحاب رسانه را كه قدمت چنداني در بسكتبال ندارند،
با خود همراه ساختند اما نتوانستند قاطبه عالقمندان و بخصوص
كارشناسان با تجربه كه بيش از سه دهه بسكتبال آسيا را دنبال
كردهاند ،از واقعيتها منحرف كنند.

ژاپن استرالياي واقعي را نبرد!

پس از بازي ضعيف مقابل قطر كه زنگ خطر را براي بازيهاي آسيايي
جاكارتا به صدا در آورد چرا كه يك شكست هم ممكن است جبران
ناپذير باشد و تيم ملي را از قهرماني كه انتظار منطقي جامعه بسكتبال
است ،دور كند ،صغري و كبريهايي چيده شد مبني بر اينكه تمامي
حريفان مثل فيليپين ،كره ،چين ،ژاپن،چين تايپه و حتي اردن و
لبنان هم طي سالهاي اخير فعاليتهاي زيادي داشتهاند و امروز
حريفان سرسختي براي بسكتبال ايران به حساب ميآيند .در اين
ميان از شكست استراليا مقابل ژاپن در انتخابي جام جهاني  2019هم
براي منحرف كردن اذهان عمومي بهرهبرده و آنرا دليلي بر قدرتمند
شدن ژاپن نسبت به گذشته برشمردند حال آنكه پيروزي ژاپنيها
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بر استراليا بدليل عدم استفاده استراليا از بازيكنان اصلي بدليل
تاثيرگذار نبودن نتيجه در صدر نشيني آنان بود.
از طرفي تاكيد بر كاركردن ساير حريفان طي سالهاي اخير آنگونه
مطرح ميشود كه گويا بسكتبال ايران طي سالهاي اخير در خواب
خرگوشي بوده و هيچ فعاليتي نداشته است!
حال يكي نيست سوال كند كه پس محمد جمشيدي ،بهنام يخچالي،
سجاد مشايخي ،ارسالن كاظمي و بسياري ديگر از بازيكنان مطرح و
نامبروان امروز آسيا از كجا و كي سر از تيم ملي در آوردهاند؟!

حامدرابابهترينهايتيمهايديگرعوضميكنيد؟

اما موضوع مهمتر كه ميتواند تمام فرضيهها را مبني بر قدرتمندتر
شدن تمامي حريفان را تا جائيكه بتوانند سد راه ايران در قهرماني
شوند ،باطل كند بازيكني به نام حامد حدادي است .بهترين پست
پنج آسيا و يك سروگردن باالتر از تمامي بازيكنان آسيا و حتي تمام
خارجيهايي كه در ساير كشورها تبعه شدهاند؟
در قبال تمام كسانيكه از امروز به هر دليلي پيش بيني بازيهاي ضعيفي
براي تيم ملي را نظير آنچه كه مقابل قطر اتفاق افتاد ـ ميكنند و
در اين راستا به بزرگ نمايي كاذب حريفان ميپردازند و آنرا معلول
كاركردن چندين ساله آنان ميدانند اين سوال را مطرح ميكنيم
كه حتي اگر آنان بيش از حد معمول هم كار كرده باشند ،بگوئيد كه
كداميك از آنان توانسته يك حامد حدادي به بسكتبال خود اضافه
كند؟ آيا هر كدام از شما حاضريد بازكني چون حامد حدادي را به
هر تيمي كه فكر ميكنيد خيلي خوب كار كرده ،بدهيد و حتي پنج
بازيكن برتر آنان را بگيريد؟

اصوالً امروز كه فيليپين ،چين ،ژاپن ،كره ،چين تايپه و ...به گفته
برخي از دستاندركاران تيم بسكتبال خيلي قدرتمندتر از گذشته
شدهاند اگر بودند بازيكناني در حد و اندازههاي حدادي آيا فيبا
گزارشي از آنان منتشر نميكرد؟
حدادي نعمتي بزرگ براي هر تيم است و حتي آرزويي دست نيافتني!
بازيكني كه حضورش در زير سبد خودي يعني ورود ممنوع هر حريفي
به منطقه ذوزنقه برسر گل زدن و در سمت مقابل هم حضورش زير
سبد حريف يعني كسب امتياز و گرفتن فول و از هم پاشيدن حريف!
پس چطور تيمي كه يك حامد حدادي با اين همه قابليت دارد همواره
ترس از حريفاني دارد كه دارند كار ميكنند؟
حال بر حامد حدادي بيفرائيد ارسالن كاظمي كه بدون شك
بهترين پست چهار آسيا با قابليتهاي منحصر بفرد و فراتر از يك
پست چهار است و بهنام يخچالي و محمد جمشيدي را كاملترين
بازيكنان موقعيت دو و سه اي��ران و آسيا و همچنين سجاد
مشايخي يكي از تاثيرگذارترين گارد رأسهاي آسيا را در حاليكه
صمد نيكخواهبهرامي هم به تركيب بازگشته و روي نيمكت هم
بازيكناني چون روزبه ارغوان  2/13متري ،ميثم ميرزايي 2/11
متري ،محمدحسنزاده،آرن داودي ،نويد رضاييفر و ....قرار دارند
بازيكنان ديگري نظير آرمان زنگنه ،امير صديقي ،وحيد دليرزهان،
كيوان رياعي و ....كه هركدام ميتوانند جايگزينهاي خوبي براي
مليپوشان باشند.

بيانصافي در مورد تيم ملي قدرتمند ملي!

آيا انصاف است تيمي كه چنين بازيكناني را در اختيار دارد هنوز
وارد تورنمنتي نشده از حريفان بهراسد كه هرچقدر هم كار كنند
نميتوانند يك حامد حدادي را معرفي كنند و حتي بازيكني نظير
ارسالن كاظمي ،بهنام يخچالي ،محمد جمشيدي و  ...را؟!
تمام واقعيت تيم ملي بسكتبال ايران در آستانه حضور در بازيهاي
آسيايي جاكارتاي اندونزي بدون كم و كاست در سطور گذشته آمد
آن هم بر مبناي مستندات و البته استداللها! پس هر ادعا و بهانهجويي
براي بزرگ كردن غيرمنطقي حريفان ،بيپايه و اساس خواهد بود و
بدون شك تيم ملي ايران از نظر مهره ،قويترين تيم در جاكارتاي
اندونزي خواهد بود .تيمي قدرتمند كه يك مديريت قوي و مناسب،
اين تيم را به قهرماني رهنمون خواهد شد!

