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حضور در 3دوره بازی های آسیایی برای بدل شــدن به چهره ماندگار بسکتبال ایران کفایت می کند. این 
رکورد به نادر کاشانی، ستاره بی چون و چرای نسل دوم بسکتبالیســت های ایرانی تعلق دارد. شاید اگر 
کاروان ورزشی ایران به بازی های آسیایی 1962اعزام می شد رکورد نادر کاشانی هم دست نیافتنی تر بود؛ اما 
او بدون اعتنا به رکوردهایی از این دست، یکی از چهره های ماندگار ورزش است که 18سال در باالترین سطح 
بازی کرد و با نسل سوم بسکتبال هم در بازی های ملی و باشگاهی درخشید. او بازیکن خوشنام بسکتبال در 
دهه40بود که سبک منحصر به فردی داشت و وظیفه اش را در زمین به خوبی انجام می داد؛ با پرش های برق آسا 
و ناگهانی و شوت های دقیق که از بازیکنان شاخص دنیا مثل کریم عبدالجبار الگوبرداری کرده بود. کاشانی 
در مکتب حسن نیکو رشد کرد؛ معلم ورزش مدرسه معروف رهنما در حوالی خیابان فرهنگ که بسکتبالیست های زیادی را در 
همین مدرسه تربیت کرد و تا قضاوت مسابقات بسکتبال در 2 المپیک هم پیش رفت. نادر کاشانی که یکی از معدود بازمانده های 
نسل دوم بسکتبالیست های ایران است و این روزها در بستر بیماری به سر می برد، در آستانه 80سالگی خاطراتی خواندنی از آن 

روزها روایت می کند.
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دربارهفریدونشریفزاده
پایهگذاربسکتبالدرایران

پدر بسکتبال نوين

    آقای کاشــانی! شــما یکی از 
فوتبالیســت های بااستعداد محله 
فرهنگ بودید. چطور شد که عطای 
فوتبال را به لقایش بخشــیدید و 
بســکتبال را که آن روزها طرفدار 

چندانی نداشت انتخاب کردید؟
بگذارید داستان را از ابتدا برایتان تعریف کنم. آبا 
و اجداد من از ایرانی های مقیم قفقاز بودند. وقتی 
انقالب کمونیستی شوروی به وقوع می پیوندد، 
به تبریز می آیند و از آنجا به رشــت می روند. ما 
هم در رشت زندگی می کردیم اما وقتی نوجوان 
بودم به تهران آمدیم و پدر و مادرم مرا در دبستان 
خاقانی که در خیابان شاهپور بود، ثبت نام کردند. 
خانواده ام اهل ورزش نبودند امــا من به ورزش 
عالقه داشتم و از همان سال ها فوتبال و والیبال 
بازی می کردم. در خیابان سپه یک محله بود به نام 
باستیان که خیابان های پهنی داشت. ما به اتفاق 
بچه محل ها و همکالسی ها تیم فوتبال تشکیل 

می دادیم و آنجا فوتبال بازی می کردیم. این روند 
ادامه داشت تا اینکه به دبیرستان رهنما رفتم و 
آنجا با حسن نیکو که معلم ورزش مان بود، آشنا 
شدم. حسن نیکو کسی بود که بسکتبالیست های 
زیادی تربیت کرد و حتی خیلی ها معتقد بودند در 
ورزش ایران رفرم ایجاد کرد. من در مدرسه رهنما 

و با حسن نیکو، شیفته بسکتبال شدم.
    معلم ورزش هــای قدیمی برای 
جذب شاگردان شــان شیوه های 
بدیع و منحصر به فردی داشــتند. 
حسن نیکو برای عالقه مند کردن 
شــاگردانش به بســکتبال شیوه 

خاصی داشت؟
بله، شیوه اش واقعاً منحصر به فرد بود. من فوتبال 
و گاهی والیبــال بازی می کردم امــا وقتی وارد 
مدرسه رهنما شدم، جو شــگفت آوری داشت. 
مرحوم نیکو روی دیوارهای مدرسه جای خالی 
نگذاشته بود و هر جا را نگاه می کردم یک حلقه 

بسکتبال می دیدم. او به ورزشکارها نمرات خوبی 
می داد و برای بسکتبالیست ها احترام زیادی قائل 
بود. آن موقع در مدرسه رهنما 10تا تیم بسکتبال 
داشتیم. امکاناتی نمی خواستیم. یک دست شورت 
و رکابی بود که تهیه می کردیم و خودمان با کاموا 
و پارچه توپ می ســاختیم. البتــه کیفیت توپ 
بسکتبال را نداشــت اما برای تمرین شوت مفید 
بود. خیلی از بچه هــا تحت تأثیر چنین جوی به 
بسکتبال عالقه مند شدند و مدرسه رهنما پایگاه 
بسکتبالیست های جوان شــد. حسن نیکو آدم 
عجیبی بود. در کنار معلمی داور بسکتبال هم بود 

و 2بار در المپیک قضاوت کرد.
    بازار فوتبال هم در آن ســال ها 
حســابی داغ بود. هیچ موقع برای 
بازگشت به محله باستیان و فوتبال 
بازی کردن با رفقای قدیمی وسوسه 

نشدید؟
اعتراف می کنــم که آن اوایل بســکتبال خیلی 
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برایم جذاب نبود و فکر می کــردم اگر فوتبال را 
ادامه بدهم بهتــر جواب می گیرم، امــا آرام آرام 
شیفته بسکتبال شــدم. آن موقع تلویزیون هر 
جمعه صبح بازی هــای NBA را پخش می کرد 
و من پای ثابت تماشــای آن برنامه بودم. در آن 
ســال ها مجید توفیق بازی های NBA را گزارش 
می کرد و بهمنش به فوتبال و کشــتی اشــراف 
داشت. تماشــای بازی های NBA مرا بیشتر به 
بسکتبال عالقه مند می کرد و کمتر فرصت داشتم 

به فوتبال فکر کنم.
    در آن سال ها مسابقات باشگاهی 
برگزار می شــد یا صرفًا مسابقات 

آموزشگاهی بود؟
باشــگاه ها یکی پس از دیگری تیم بســکتبال 
تشکیل می دادند که ســرآمد آنها باشگاه پوالد 
بود. من هم وقتی 15-14ســالم بود به باشگاه 
پوالد رفتــم و زیرنظر حســن کریمــی الفبای 
بســکتبال را یاد گرفتم. آن موقع باشــگاه پوالد 
بهترین کشتی گیرهای ایران را داشت و حسین 
رضی خان هم رئیس باشــگاه بود. حسن کریمی 
عاشــق ورزش بود. یک روز رفت پیش حســین 
خان رضی و از او پول گرفت تــا برای ما کفش و 
لباس ورزشی بخرد و تیم بسکتبال باشگاه را روانه 
مسابقات باشگاه های تهران کند. تیم تشکیل شد 
و در مسابقات باشگاه های تهران شرکت کردیم. 
البته با این پیش شرط که اگر مقام آوردیم رئیس 
باشگاه به همه بچه ها پاداش بدهد. ما 3بار نایب 
قهرمان باشگاه های تهران شدیم و بعد از کسب 
این عناوین بــود که در 17ســالگی به تیم ملی 

دعوت شدم.
    از بچه های دیگری که مثل شما در 
مدرسه رهنما شیفته بسکتبال شدند 
کدام شان به تیم ملی راه پیدا کردند؟

خیلی ها بودند. البته رقابتی بین مدرســه رهنما 
و دبیرســتان البرز بود. برادران روشــن ضمیر از 
دبیرستان البرز باال آمدند و من، سعید خلخالی، 
علی کالنتری، احمد مقدم و برادران قهرمانلو از 
مدرسه رهنما معرفی شــدیم. آن موقع برادران 

مشحون در دارالفنون بازی می کردند.
    جمعیت بسکتبالیست ها در آن 
ســال ها زیاد نبود و شاید به همین 
دلیل راحت تر می شد به پیراهن تیم 
ملی رسید. پروسه ملی پوش شدن 

شما چند سال طول کشید؟
بین 2تا 3ســال بعــد از اینکه پیراهن باشــگاه 
پوالد را پوشــیدم به تیــم ملی دعوت شــدم. 
البته رســانه ها خیلی کمک کردند تا به چنین 
موفقیتی برســم و خودم را مدیون آنها می دانم. 
وقتی برای نخســتین بار با پیراهن تیم ملی در 
جام عمران منطقه ای بازی کــردم، مطبوعات 
ورزشــی خیلی از من تعریف و تمجید کردند و 
باعث شدند بیشــتر موردتوجه مربیان تیم ملی 
قرار بگیرم. در ســال های جوانی رابطه خوبی با 
همه عوامل بســکتبال داشــتم؛ از کارشناس و 
گزارشگر گرفته تا کارگران زحمتکش باشگاه ها 
و استادیوم ها. االن هم افتخارم این است که در 
 بسکتبال یک بار هم با کسی اختالف پیدا نکردم و 

درگیر نشدم.
    به خاطر سبک بازی تان یکی از 
محبوب ترین بسکتبالیســت های 
دهه40بودید. در زمین مسابقه چه 

تکنیک هایی را شگرد داشتید؟
شاید درست نباشــد که از خودم تعریف کنم اما 
نخســتین بازیکن تیم ملی بودم کــه در حالت 
جفت پا پرتــاب می کردم. مردم و کارشناســان 
ورزشــی لطف داشــتند و از ســبک بــازی ام 
خوش شــان می آمد. در آن ســال ها حرکات و 
تکنیک های اعجوبه های NBA را از تلویزیون نگاه 

می کردم و یاد می گرفتم.
    بیشتر تحت تأثیر کدام بازیکن 

بودید؟
از ســبک بازی کریم عبدالجبار خوشم می آمد. 
بســکتبال ورزشی اســت که جنبه نمایشی هم 
دارد و کریم عبدالجبار به خوبی در زمین مسابقه 
نمایش اجرا می کرد. شما اگر بازیکن خوبی باشید 
و داخل زمین چند حرکت نمایشــی هم انجام 

بدهید دیگر نور علی نور می شود.
    در 80ســالگی وقتی به گذشته 
برمی گردید فکر می کنید مســیر 
درستی را طی کرده اید یا تصورتان 
این اســت که اگر فوتبالیســت 

می شدید بهتر بود؟
خیلی به این موضوع فکر کرده ام. به نظرم در یک 
زمان های خاص یک سری اتفاقات ریز و درشت 
در زندگی آدم ها رخ می دهد که سرنوشت شان را 
تغییر می دهد. فکر می کنم سرنوشت من با رفتن 
به مدرسه رهنما تغییر کرد. نتیجه کار هر چه بوده 
برای من رضایت بخش اســت چون با بسکتبال 
زندگی کردم و بــه جایگاهی که می خواســتم 

رسیدم.

خاطره بازی با نادر کاشانی؛ کاپیتان و ستاره تیم ملی بسکتبال در دهه40

ماجرای تشــکیالتی شدن ورزش بســکتبال در 
کشورمان به ســال1310برمی گردد که کارکنان 
ســفارتخانه های خارجی بــا یکدیگر بــه رقابت 
می پرداختند. در همان روزگار و به طور دقیق تر از 
ســال1314فردی به نام فریدون شریف زاده برای 
نخســتین بار در ایران بســکتبال را به شیوه نوین 
دانش آموزان آموزش داد و بسکتبال در کنار والیبال 
به ورزش آموزشگاهی بدل شد. تالش های فریدون 
شریف زاده برای آموزش جوانان ایرانی در نهایت به 
برگزاری مسابقات آموزشگاهی و باشگاهی منجر 
شد و کار به جایی رســید که تأسیس فدراسیون 
بســکتبال، مطالبه جامعه کوچک بســکتبال در 
آن ســال ها بود. از این رو از فریدون شــریف زاده 
به عنوان پدر بســکتبال ایران و کسی که پایه های 
این ورزش آموزشگاهی و دانشــگاهی را در کشور 
بنا کرد نام می برند و نامــش در تاریخ ورزش ایران 
جاودانه شده است. شریف زاده معلمی بود که یک 
تنه در برابر همه نامالیمات ایســتاد تا نخســتین 
نسل بسکتبالیســت های ایرانی را معرفی کند؛ اما 
این روزها نه تنهــا در عرصه ورزش کــه در حوزه 
بســکتبال هم کمتر نامی از او شــنیده می شود. 
فریدون شریف زاده 12ســاله بود که برای تحصیل 
به ترکیه رفت و در شهر استانبول شروع به تحصیل 
کرد. حین تحصیل به ورزش های مختلفی که آن 
ســال ها به طور جســته و گریخته در باشگاه های 
ترکیه ای برگزار می شــد عالقه مند شد اما بیش از 
همه رشته های ورزشی شیفته بسکتبال بود. او در 
اوج جوانی اســتعدادش را بــروز داد و در یک بازه 
زمانی نسبتاً کوتاه در فوتبال، والیبال، بسکتبال و 
دوومیدانی از ورزشکاران ترکیه ای سبقت گرفت. 
وقتی فریدون شــریف زاده در ترکیه به سر می برد 
خبری از ورزشکاران زبده و حرفه ای نبود و به همین 
دلیل زودتر از حد تصور به عنوان یک بسکتبالیست 
مستعد مورد توجه باشگاه های این کشور قرار گرفت. 
او یک دهه در گاالتاســرای، قدیمی ترین باشــگاه 
ترکیه بازی کرد و از ســال 1933تا 1936بازوبند 
کاپیتانی این تیم را بر بازو بســت و همزمان مربی 
تیم والیبال و بسکتبال این باشگاه بود. شریف زاده 
با گاالتاسرای بارها قهرمان باشگاه های ترکیه شد 
و به حدی در بسکتبال ترکیه درخشید که با اصرار 
محافل رســانه ای به عنوان عضوی از تیم منتخب 
بسکتبال این کشور در مسابقات کشورهای حوزه 
بالکان به میــدان رفت. بــدون هیچ گونه تردیدی 
فریدون شریف زاده نخستین بازیکن خارجی است 
که با یک تیم ترکیه ای در مسابقه ای بین المللی به 
میدان رفته است. در ســال1936جراید و محافل 
ورزشی این کشور اظهار تأسف کردند که شریف زاده 
به دلیل خارجی بودن نمی تواند برای تیم ملی ترکیه 
بازی کند. زندگی ورزشــی فریدون شریف زاده به 
2نیمه کاماًل متفاوت تقسیم می شود؛ نیمه نخست، 
دوران باشکوه حضور او در ورزش ترکیه است و نیمه 
دوم شامل بازگشــت به ایران و تالش هایش برای 
آموزش بسکتبال به جوانان ایرانی می شود. او در اوج 
موفقیت های ورزشــی که در کشور همسایه لمس 
می کرد، دل در گرو وطن داشــت و برای بازگشت 
به میهن و وارد کردن بسکتبال به ایران روزشماری 
می کرد. فریدون شریف زاده در سال 1314به ایران 
برگشت و در همان ســال مربیگری تیم بسکتبال 
کالج البرز تهــران را به عهده گرفــت. او طی مدت 
زمان نسبتاً کوتاهی، تیم منسجمی را تشکیل داد 
و روانه نخستین دوره مســابقات آموزشگاهی کرد. 
بعد از درخشش تیم بسکتبال کالج البرز، آرام آرام 
سایر مربیان ورزش در تهران به صرافت افتادند که 
بسکتبال را به دانش آموزان تهرانی آموزش بدهند 
و اینگونه بود که مســابقات آموزشگاهی به سرعت 
رونق صد چندانی گرفت. بســکتبال از حدود سال 
1310به طور غیررسمی در برخی از مدارس تهران 
به دانش آموزان آموزش داده می شــد اما فریدون 
شریف زاده شیوه نوین آموزش را با خودش به ایران 
آورده بود و دست بر قضا مورد استقبال هم قرار گرفت. 
موجی که او و شــاگردانش در تیم بسکتبال کالج 
البرز به راه انداختند در نهایت به گسترش روزافزون 
بســکتبال در ایران و تأســیس انجمن بسکتبال و 
والیبال ایران منجر شد اما شریف زاده در بسکتبال 
دنبال منصب نبود. به رغم اصــرار اهالی ورزش، او 
ریاســت انجمن را نپذیرفت و به این ترتیب کاظم 
رهبری از ســال 1324تا 1332مسئولیت انجمن 
بسکتبال و والیبال را برعهده گرفت. وقتی تیم ملی 
ایران تشکیل شد و در نخســتین اعزام به المپیک 
1948لندن رفت، بسکتبال و والیبال ایران با انجمنی 
مشترک اداره می شــد اما بعد از بازی های آسیایی 
یعنی حوالی سال 1329، فدراسیون بسکتبال به طور 
مستقل به ریاست ضیاءالدین شادمان تشکیل شد. 
شاگردان فریدون شریف زاده پایه اصلی تیمی را که 
عازم المپیک1948شد و 4ســال بعد به مدال برنز 
بازی های آسیایی دهلی نو رسید تشکیل می دادند. 
بازیکنانی مثل حسین کاراندیش، فریدون اشتری، 
کمال مشحون، ابوالفضل صلبی، حسین صعودی پور، 
مهندس رفعت جاه، ابوالفضل صلبی، اصغر احساسی، 
فریدون اسفندیاری، ضیاءالدین شادمان، فریدون 
صادقی و فرهنگ مهتری برای آن تیم بازی کردند 
که برخی از آنها زیرنظر شریف زاده الفبای بسکتبال را 
یاد گرفته بودند. صعود به بازی های المپیک افتخاری 
بود که بسکتبال ایران برای تکرارش نیم قرن انتظار 
کشید تا ســال 2007با قهرمانی در جام ملت های 

بسکتبال آسیا راهی المپیک2008پکن شود.
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بدون شک باید نفر اول این 
لیست مایکل جردن باشد؛ 
کســی که او را جــزو چند 
ورزشــکار بزرگ و برتر قرن 
بیستم هم دانســته اند. او 
198سانت قد و 98کیلوگرم 
وزن دارد و جزو اسطوره های 
تیم شــیکاگو بولز ان بی ای 
بوده. او 6بار قهرمان ان بی ای و 
6 هم برنده جایزه باارزش ترین 

بازیکن این لیگ شده است.

مایکل جردن

بازی این اسطوره را تا همین 
اواخر هم مشاهده کرده ایم؛ 
ستاره ای که در سنی که برای 
ورزش قهرمانی باال حساب 
می شود هم خیره کننده ظاهر 
شده. او متولد 1984است و 
206سانت قد و 113کیلو وزن 
دارد. اســطوره میامی هیت 
و لس آنجلس لیکــرز، 4 بار 
قهرمان ان بی ای شده و همین 
تعداد هم، جایزه باارزش ترین 

بازیکن لیگ را گرفته است.

لبران جیمز

احتمــاال او را از فیلم هــای 
بروسلی به یاد دارید؛ همان 
مبارز خیلی قــد بلندی که با 
ضربات پای خودش، حسابی 
بروس را به دردسر انداخته بود. 
او کسی نبود چون فردیناند 
لوئیس آلســیندور جونیور 
معروف به کریم عبدالجبار؛ 
متولد 1947.او جــزو بلند 
قدترین های بسکتبال تاریخ 

هم بوده؛ 218سانت قد.

کریم عبدالجبار

ویلیام فلتون راســل هم از 
اسطوره های بســکتبال بود 
که در سال 1934به دنیا آمد 
و البته در سال جاری میالدی 
درگذشت. 208سانت قد داشت 
و مربیگری و گزارشگری هم 
می کرد. او را نخستین سرمربی 
سیاهپوست ان بی ای   و البته 
نخستین سیاهپوستی که وارد 
تاالر افتخارات ان بی ای شد. 
بهترین مدافع تاریخ بسکتبال، 
تنها کسی بود که می توانست 

ویلت چمبرلین را دفاع کند.

بیل راسل

او متولد 1959است و 206سانت 
قد دارد. اسطوره لس آنجلس 
لیکرز 5 بار قهرمان ان بی ای 
شده و 3 بار هم باارزش ترین 
بازیکن این لیگ انتخاب شده 
است. او در تیم رؤیایی آمریکا 
در المپیک 1992حضور داشته 
و طالی این رقابت ها را گرفته. 
او را بهترین پوینت گارد تاریخ 

این رشته دانسته اند.

مجیک جانسون

متولد 1936بود و در ســال 
1999درگذشته. شاید خیلی 
از عالقه مندان بســکتبال او 
را به سختی به یاد بیاورند، اما 
این بازیکن 216سانتی سابقه 
بازی در تیم های مختلفی چون 
لس آنجلس لیکرز و فیالدلفیا/

سانفرانسیســکو واریرز و... 
را هم داشته. او رکورد کسب 
100 امتیاز در یک رقابت را هم 
به نام خودش ثبت کرده است.

ویلت چمبرلین 


