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عشق به میهن موضوعی اســت که در وجود تمامی مردمان ســرزمینمان نهفته است .ایران برای
ما تنها یک نام نیســت بلکه یک عشق است ،از عشــق به وطن و دفاع از هموطنان در جنگ  8ساله
تحمیلی با عراق گرفته تا عشــق به وطن و پیروزی در یک مســابقه ورزشی و اهتزاز پرچم سه رنگ در
میادین بینالمللی .اینها نهایت عشــق و عالقه یک فرد به ســرزمینش اســت ،عشــق و عالقهای که
ســتودنی اســت .تنوع آب و هوایی و قومیتی ایران باعث شده تا مردم کشــور ما خصوصیاتی شبیه
به هم نداشــته باشــند اما «میهمان نوازی» خصوصیت مشــترک مردمان ایران است .تاریخ کهن
ایران هم برای خودمان و هم برای خارجیهایی که با تاریخ ایران باستان آشنا هستند ،جذاب است
و زمینه ســاز سفر خارجیها به ایران .محمد بنا ،آقای خاص کشــتی فرنگی عالقه و تعصب بسیاری
به کشــورش دارد .سالها زندگی در کشــورهایی چون سوئد ،آلمان و اســپانیا نه تنها باعث نشد مرد
تاریخســاز کشتی ،کشور خود را از یاد ببرد بلکه موجب شد او قدر کشــورش را بیشتر از گذشته بداند.
این چهره ورزشی از سفر به جای جای ایران لذت میبرد و خاطرات زیادی از سفرهای خود دارد.

محمــد بنــا صحبتهایــش را بــا ســؤالی
درباره اینکه عالقهاش به کدام شــهر بیشــتر
اســت؟ آغاز میکنــد .او به خبرنــگار «ایران»
گفــت« :مــن تهــران را خیلــی دوســت دارم
چــرا کــه متولــد این شــهر هســتم .البتــه این
دوســت داشــتن من در زمان تعطیالت عید
نــوروز بیشــتر میشــود ،بــه این خاطــر که در
طــول تعطیــات نــوروز تهــران خلوتتــر و
هوایی تمیزتر دارد .من دوست دارم همیشه
تهــران خلــوت و هــوای شــهرم تمیــز باشــد
امــا متأســفانه به دلیــل جمعیت زیــادی که
تهران دارد این اتفاق نمیافتد و همیشــه به
جــز تعطیالت نــوروز تهران را شــلوغ و آب و
هوایش را آلوده میبینم».
وســعت جغرافیایــی و تنــوع آب و هوایی
باعث شــده ســفر بــه نقــاط مختلــف ایران،
تازگی و جذابیتش را از دســت ندهد .بیشــتر
ســفرهای بنای کشــتی فرنگی ایران «کاری»
اســت و او بــه همــراه تیم ملی ســفر میکند:
«در طــول حضورم در تیــم ملی فرصت این
را نداشتم که با خانوادهام سفر کنم .دو سال
و نیمــی کــه در تیم ملــی حضور نداشــتم به
کیش ،قشــم ،کاشــان و اصفهان ســفر کردم.
من از تماشای نقطه نقطه ایران لذت میبرم
و تمامی شهرهای کشــورمان را دوست دارم
امــا چند شــهر برای مــن چیز دیگری اســت.
اصفهــان را دوســت دارم چــرا کــه این شــهر
جزو شــهرهای تاریخی کشــورمان محســوب
میشود و آثار باستانیاش مجذوبم میکند.
البته پیش از این ســفری به قشــم داشتم که
این ســفر هم برای من کامــاً لذتبخش بود.
عالقــه مــن به تمــام ایــران اســت و صحبت
کردن در مورد یک شــهر خاص کار ســادهای
نیست .من عاشق ایرانم و کسی هم که ایران
را دوست داشته باشــد ،جای جای این کشور
برایش زیباســت ».او خاطرات جذابی هم از
این ســفرها داشــته و معتقد است که تمامی
ســفرهایش خاطــره اســت« :مــن با ســفر به
تمامــی نقــاط ایــران محبتهــای مــردم را
دیــدهام .برخی مواقع مردم من را با تعجب
نگاه میکردند و میپرسیدند که شما محمد
بنــا نیســتید؟ زمانــی که بــه قشــم رفتم یک
خانــواده ،مــن و میهمانــم را بــه خانهشــان
دعــوت کردند و با مــا عکس گرفتنــد .آنها از
دیدن من خیلی خوشــحال بودنــد و حقیقتاً
پذیراییشــان فوقالعــاده بــود .البتــه در
اصفهــان هــم این اتفــاق افتاد و همیشــه در
سفرهایم محبتهای مردم را میبینم».
ما ایرانیها اســتان مازندران را مرکز کشتی
ایــران میدانیــم .تمامــی شــهرهای اســتان
مازندران کشــتیخیز اســت و اکثر کشتیگیران

