پرونده سال

«بنــام» مــا در ایــن اســتان متولــد شــدهاند.
ســرمربی کشــتی فرنگــی افــزود« :زمانــی کــه
بــه اســتان مازنــدران ســفر میکنم ،احســاس
میکنــم بــه شــهری رفتــم کــه در آن متولــد
شــدهام .مازندرانیهــا در خونشــان کشــتی
اســت و نــگاه آنهــا بــه کشــتیگیران بــه گونــه
دیگری اســت .حقیقتاً سراســر کشــورمان پر از
عشق است و دیدن شــهرهای کشورمان لذت
زیادی دارد که باید بــرای دیدن اماکن دیدنی
وقــت بگذاریــم و بیشــتر بــا کشــورمان آشــنا
شــویم ».یکی از شــهرهای مورد عالقه محمد
بنــا در جنوب ایران ،شــوش و شهرســتان ایذه
در اســتان خوزســتان اســت .او بیــان داشــت:
«من در استان خوزســتان دوستان و همکاران
بســیار خوبی دارم .دوســت دارم ایــن مناطق
را بیشــتر ببینم و بیشــتر با شــوش و ایذه آشــنا
شوم .مســابقات کشــتی فرنگی جام تختی در
اندیمشــک برگزار شــد و در آن زمان من برای
تماشــای این مســابقات به اندیمشــک رفتم.
دوســت داشتم در طول ســفرم شهر شوش را
ببینم اما زمان نداشتم و نتوانستم آن گونه که
دلم میخواست این شهر را تماشا کنم .من 4
ســاعت برای تماشای این شهر زمان داشتم و
در این  4ساعت به قلعه معروف شوش رفتم
و از دیــدن آن واقعاً لذت بردم .در کل شــوش
و ایــذه را خیلــی دوســت دارم .دوســت دارم
شــهری کــه تمــدن هخامنشــی در آنجا شــکل
گرفته را بیشتر ببینم و با آن آشنا شوم».
بــا تمام ایــن اوصــاف برخی ســلبریتیها
ســفر به خارج از کشــور را بیشــتر میپسندند
و ایــن موضــوع در تعطیــات نــوروز بیشــتر
بــه چشــم میآید .بنا بــا تأکید بــر اینکه خود
را ســلبریتی نمیدانــد ،گفت« :مــن همانند
ســایر مردم فردی معمولی هســتم .ترجیح
میدهــم در زمــان تعطیــات بــه خــارج از
کشــور نروم و در تهران باشــم .دوســت دارم
در عیــد نــوروز فقــط تهران گــردی کنم چون
در این مدت تهران تا حدی خلوت میشــود
کــه بــا کمتریــن زمــان ممکــن بــه هــر جایی
کــه میخواهــم ،مــیروم .تهــران مکانهای
دیدنی فراوانــی دارد و میتوان در عید نوروز
در کوتاهترین زمان این مکانها را تماشا کرد.
در مجموع به دلیل شــرایط کشتی و مشغله
کاری ،زمان زیادی برای سفر کردن ندارم».
ســرمربی کشــتی فرنگــی در مــورد
برنامههایــش در تعطیــات نــوروز این گونه
صحبــت کــرد« :از  5فروردیــن اردوهای تیم
ملی کشتی بزرگســاالن آغاز میشود و با این
شــرایط هم من و هم کشتیگیران تعطیالت
نوروز را از دست میدهیم .این شغل ماست
و بــرای ســرافرازی کشــورمان در مســابقات

مختلف باید با این شرایط کنار بیاییم».
او کــه ســالها در ســوئد ،آلمــان و اســپانیا
زندگــی کــرده ،در مــورد دلتنگیهــای خــود
ایــن گونــه صحبــت کــرد« :شــاید مخاطبان
صحبتهــای مــن را شــعار بداننــد امــا
زمانــی کــه خــارج از کشــور زندگــی میکردم
بــه معمولیتریــن موضوعاتــی که در کشــور
مــا وجــود داشــت ،فکــر میکردم و حســرت
میخــوردم .حقیقتــاً برخــی مواقــع آنقــدر
دلتنــگ برخــی چیزهــا میشــدم کــه گریــه
میکردم .نمیتوانســتم به
مدت طوالنی ایران را ترک
کنــم به این دلیــل تصمیم
زمانی که خارج از
گرفتــم بــه ایــران بازگردم.
کشور زندگی میکردم،
زندگــی در کشــورم بــرای
حسرت معمولیترین
مــن کامالً لذتبخش اســت
چیزها را میخوردم
و از اینکه به ایران برگشــتم
و برخی مواقع آنقدر
بســیار خوشــحالم .در آن
دلتنگ میشدم که
زمــان بیشــتر به یــاد مادرم
گریه میکردم
بودم و دلتنگ او میشــدم
فرزندم در جایی به
و حسرت این را میخوردم
دنیا آمد که من در آنجا
کــه در کنــار مــادرم باشــم.
به دنیا آمدهام .این
من بــه همه جای دنیا ســر
نشان دهنده اصالت
زدم و هیــچ جایــی بهتــر از
ایــران ندیــدم .مــا بــه ایــن
خانوادگی است ،او
آب و خــاک تعلــق داریم و
ایرانی است و در ایران
بهتر اســت از زمــان تولد تا
به دنیا آمد
زمــان مرگمــان در کشــور
خودمــان نفــس بکشــیم و
لذت ببریم».
بســیاری از خارجیهــا
معتقدنــد کــه ایرانیهــا
مهماننــواز هســتند و ایــن
را یکــی از خصوصیات بارز
مردم ایران میدانند اما بنا
معتقد اســت کــه ایرانیها
احساسیترین مردم جهان
هســتند و ایــن احساســی
بودن تفــاوت ما با مردمان
کشــورهای دیگــر اســت.
آقــای خــاص کشــتی فرنگــی معتقد اســت:
«مــا ایرانیهــا بیشــتر از اینکــه بــا عقلمــان
تصمیــم بگیریــم بــا احســاسمان در مــورد
مســائل و حتــی مشــکالت برخــورد میکنیم
برای همین اســت کــه ایرانیها خصوصیات
اخالقــی قشــنگی دارنــد .در هیچ جــای دنیا
بــه انــدازه ایران شــعار وجود نــدارد که دلیل
آن ،احساســی بــودن ماســت .این احساســی
بــودن گاهــی بــه ضررمــان تمــام میشــود و
گاهی به ســودمان .به نظــرم میهمان نوازی
یکــی از مشــخصههای احساســی بــودن مــا

ایـــران مـــا

ایرانیها اســت .مــا خیلی راحت یــک فرد را
به خانهمان دعوت و از او پذیرایی میکنیم».
شــاید ایــن خصوصیــت محمــد بنــا
(احساسی بودن) خیلیها را به یاد گریههای
او در المپیک ریو پس از ناکامی کشــتیگیران
بینــدازد .او معتقــد اســت بیشــتر بــا قلبــش
زندگــی میکنــد و تصمیمــات او از روی
احســاس اســت« :عاشــقی دو حالــت دارد،
مــردم بــه فــرد عاشــق یــا میگوینــد دیوانــه
و یــا میگوینــد کــه یــک نقشــهای پشــت این
عاشــقی دارد .خوشــحالم در ســالهایی کــه
از زندگیام گذشــته این عشــق مــن دیوانگی
بــوده و مقصودی بابت این عشــق نداشــتم.
از تصمیماتــی کــه با قلبم گرفتهام پشــیمان
نیســتم و از ایــن به بعد هــم تصمیمات من
این گونــه خواهد بود یعنی بــا قلبم تصمیم
میگیرم ،نه با عقلم».
محمد بنا به تازگی صاحب فرزند پســری
شــده ،او برخــاف آدمهــای معروفــی کــه
ترجیح میدهند فرزندشــان را در کشورهای
اروپایی به دنیا بیاورند ،در شــهریار فرزندش
بــه دنیــا آمــد .او درخصوص اهمیــت برخی
موضوعــات از نظــر مــردم گفــت« :برخالف
برخیها چنین موضوعاتی را دوســت ندارم
و بــه این دلیــل فرزندم در ایران ،کشــوری که
بــه آن تعلــق دارم ،بــه دنیــا آمد .البتــه این
کــه کســی ترجیــح میدهد تــا فرزند خــود را
در کشــور دیگــری بــه دنیــا آورد ،تصمیمــی
شــخصی اســت اما مــا ایرانیها بایــد بدانیم
که کشورمان از هر نظر فوقالعاده است پس
چرا باید اصالت خودمان را از دســت بدهیم
و در فکر این باشــیم تا زادگاه فرزندمان اسم
فالن شــهر اروپایی را داشــته باشد؟ خیلیها
ایــن کار را انجــام میدهنــد و فکــر میکننــد
کــه بچهشــان تافتــه جــدا بافتــه اســت و این
موضوعــی اســت که بــه هیچ وجه بــرای من
قابــل هضــم نیســت و اعتقــادی به ایــن کار
نــدارم .فرزنــدم در جایــی به دنیــا میآید که
مــن در آنجا به دنیا آمدم .این نشــان دهنده
اصالت خانوادگی اســت ،او ایرانی است و در
ایــران به دنیــا آمد و در ایــران زندگی میکند
و نامــی کامــاً ایرانــی دارد .او نامــش بابــک
اســت ».ســرمربی تیــم ملــی در پایــان تأکید
کــرد کــه ایــن جملــه را از تــه دلش بــه تمام
مــردم ایران میگوید« :بــه هموطنان عزیزم
میگویم که دوســت داشتن بی منت را از یاد
نبرند .هیچ کس حق ندارد به خاطر دوســت
داشتن به شخص یا موضوعی منت بگذارد.
هر عشــق و عالقهای که وجود دارد در همان
لحظــه باید ابراز شــود و نباید از ابراز دوســت
داشتن بترسیم یا خجالت بکشیم».
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