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پوليدركار نبود
گفتگو با حامد آفاق پديده بسكتبال ايران
بس��كتبال ايران طي چند س��ال گذش��ته پيشرفت چشمگيري داشته و از دروازههاي آسيا عبور كرده اس��ت .حاال نگاه دنيا به بسكتبال ما عوض شده و تيم ملي ما در جامجهاني تركيه شركت
خواهد كرد ،جايي كه تمام كش��ورهاي قدرتمند دنيا در اين رش��ته ش��ركت دارند و اوج هيجان و رقابت را در بسكتبال به نمايش خواهند گذاشت .حامد آفاق ،مليپوش تيم مهرام هم يكي
از افرادي است كه اگر اتفاق خاصي نيفتد ،در اين تورنمنت بزرگ و معتبر شركت خواهد كرد تا براي كشورمان افتخارآفريني كند .در حالي كه ايران با آمريكا همگروه است ،آفاق نه اين
كه از رويارويي با اين تيم نميترس��د ،بلكه معتقد اس��ت ش��ايد آمريكاييها تيم ايران را دس��ت كم بگيرند و طي يك حادثه حتي بتوانيم آنها را شكست دهيم هر چند كه بروز چنين اتفاقي
بعيد است اما غيرممكن نيست.
حامد آفاق اس�لاميه متولد  12بهمن  1361در مش��هد اس��ت .در حال حاضر  11سال است كه بسكتبال بازي ميكند و  7سال عضو تيم ملي است .او از تيم ملي جوانان به اردو دعوت شده،
يك خواهر و  4برادر دارد .متاهل و داراي دو فرزند است.
مهدي نوري

اگر يك ساعت از زندگيات باقي باشد ،در
آن يك ساعت چه كار ميكني؟
سعي ميكنم در اين يك ساعت كنار همسرم
و فرزندانم باشم چون آنها همه زندگي من
هستند و دوست دارم لحظات آخر هم كنار
آنها باشم .براي من لذتي بهتر از بودن كنار
همسرم و فرزندانم وجود ندارد.
بزرگترين آرزويي كه داري؟
پدر و مادرم و همسرم و فرزندانم صحيح و
سالم باشند .هيچچيزي به اندازه سالمتي ارزش
ندارد و دوست دارم خانوادهام صحيح و سالم
باشند.
بزرگترين حسرت زندگي؟
فكر نميكنم چيزي باشد كه حسرت آن را
خورده باشم .اصال ارزش ندارد كه حسرت

چيزي را در اين دنيا بخوري .چرا بايد حسرت
بخوريم وقتي كه عمر محدود است و ميداني
كه چيزي با خودت از اين دنيا نميبري .هميشه
سعي كرده و ميكنم كه حسرت چيزي را در
دنيا نخورم چون اينطوري خيلي راحتتر
زندگي ميكنم.
بزرگترين افتخار زندگي شما چيست؟
همينكه ورزشكار شدم و سالم زندگي ميكنم،
بزرگترين افتخار زندگي من است .چه
افتخاري باالتر از اين است كه آدم ورزشكار
باشد و براي مملكت و آب و خاكش و مردمي
كه با آنها زندگي ميكند ،افتخار كسب كند و
باعث شادي دل آنها شود.
خوشتيپترين بازيكن تيم ملي بسكتبال چه
كسي است؟
تا حاال به اين موضوع فكر نكردهام .اصال به

اين چيزها اهميت نميدهم و برايم مهم نيست.
من همه بچههاي تيم را در يك سطح دوست
دارم و به اين مسائل اصال دقت و توجه
نميكنم.
كدام مليپوش ما از بقيه زن ذليلتر است؟
(خنده) نميدانم.
خودت زن ذليل هستي؟
من زنم را خيلي دوست دارم و به او احترام
ميگذارم .بقيه هر چه بگويند مهم نيست كه
من زن ذليل هستم يا نه چون توجهي به رفتار
و حرفهاي بقيه ندارم و زندگي خودم را
دارم.
نقطه ضعف شما چيست؟
يك مقدار كمرو هستم كه البته فكر ميكنم
بهتر از قبل شدهام.
و نقطه قوت شما؟

نقطه قوتم صبرم است ،آدم صبوري هستم.
سطح بسكتبال ايران را چطور ميبينيد؟
به نظر من در اين چند سال خيلي باالتر از
آسيا رفتهايم و پيشرفت زيادي داشتهايم .االن
غرب آسيا و آسيا براي ما كوچك شده و بايد
به مسابقات و بازيهاي بزرگتر فكر كنيم .ما
در مسابقات غرب آسيا خيلي راحت حريفان
را ميبريم .بازيكنان خارجي كه به ليگ ايران
ميآيند ،فكر ميكنند ليگ ما هم مثل ليگ
كشورهاي عربي است اما وقتي در ليگ ما
بازي ميكنند ،متوجه ميشوند و ميبينند كه
ليگ ايران سطح و كيفيت باالتري دارد و
پيشرفت خوبي داشته است.
ليگ امسال چطور بود؟
بازيهاي امسال خيلي نزديك و حساس بود.
هر چند كه ما بدون شكست قهرمان شديم اما

