پرونده سال

مهربان ،میهماننواز و دوســت داشتنی هستند
و ایــن کشــور اماکــن دیدنــی بســیاری همچــون
تختجمشــید ،اکباتان همــدان ،چغازنبیل و...
دارد و مــن بــا غرور ایــن آثاری که نشــان دهنده
تاریخ و تمدن ایران است  ،تماشا میکنم».
آیــا با وجــود ایــن موضــوع دوری از وطن آن
هــم حدود  2دهه کار آســانی اســت .او این گونه
پاســخ سؤالمان را داد« :دوری از وطن برای هر
کسی بسیار سخت است .دوری از خانواده بسیار
سخت است اما برای عشقی که به فوتبال دارم،
بایــد یکســری هزینههــا را بپردازم کــه آن هزینه
دوری است».
وینکــو در طــول ایــن ســالها بــه شــهرهای
مختلف کشــورمان ســفر کرده اســت .ســرمربی
تیم گل گهر ســیرجان درخصــوص این موضوع
کــه تاکنــون به چه شــهرهایی ســفر کرده اســت،
بیان داشت« :بگویید که کدام شهرهای ایران را
ندیدهام! من به تمام شهرها و استانهای ایران
ســفر کردم و تنها استان سیستان و بلوچستان را
ندیدم اما قطعاً به این استان هم خواهم رفت.
از نظــر من اکثر شــهرهای ایران خــوب و جذاب
هســتند البته با احترامی که برای تمامی شهرها
قائلم ،اصفهان را به دلیل تاریخچهای که دارد،
بیشــتر دوســت دارم .پس از اصفهان هم شیراز
بــه دلیــل وجود آثــاری همچون تخت جمشــید
و حافظیــه جــذاب اســت .نمیتوانــم روزی کــه
اکباتان همدان را دیدم ،فراموش کنم و حقیقتاً
با دیدن اکباتان هیجانزده شدم».
ایــن مرد  70ســاله کــروات اواســط مردادماه
سال  1378به ایران آمد .او درخصوص ورودش
به ایران افزود« :در اوج گرما به خوزستان آمدم.
مــن از جایی آمــده بودم که آب و هوای ســردی
داشــت و تحمل هوای گرم خوزســتان برای من
بســیار ســخت بــود .فکــر میکــردم که بیشــتر از
 5روز دوام نیــاورم و بــه کشــورم بازگــردم .فکــر
میکردم اگر خوزســتان بمانم ،میمیرم اما کم
کم بــه آب و هوای گرم خوزســتان عادت کردم.
من از کشــوری آمده بودم که نظم و انضباط در
آن اهمیت زیادی داشت اما برای من بینظمی
برخی از مردم ایران بسیار عجیب و غریب بود.
فرهنــگ رانندگــی در ایــران هــم متفــاوت بــود.
اوایلــی که به ایران آمدم ،ایــن موضوعات برای
من ســخت و غیرقابل پذیرش بود اما آرام آرام
به شــرایط اینجا عادت کردم .نکتهای که به من
کمک کرد تا به این شــرایط عادت کنم ،درســی
بــود کــه پــدرم در جوانی بــه مــن داد .زمانی که
 25سال داشــتم و میخواستم برای اولین بار از
یوگســاوی به خارج از کشور ســفر کنم ،پدرم به
مــن گفت که نباید در  3چیــز دخالت کنی و آن
 3مــورد «درآمــد ،مذهب و سیاســت» مردمان
کشــورهای دیگــر اســت .مــن نصیحت پــدرم را
سرمشــق زندگیام قرار دادم و طی این ســالها
بــه ایــن مــوارد وارد نشــدم بــه همیــن خاطر در
اینجا شرایط برای من روز به روز بهتر شد».

بــه هــر حال هــر آمدنــی یــک رفتنــی دارد و
همیشــه زمــان رفتــن بســیار ســخت اســت امــا
احســاس ایــن مربــی از رفتــن چگونــه اســت:
«قطعــاً روزی کــه ایــران را تــرک کنــم بســیار
ناراحــت خواهــم بــود و قطعــاً بخشــی از قلبم
را در اینجــا جــا خواهم گذاشــت .مــن به مدت
 2دهــه در این کشــور زندگــی کــردم و این زمان
کمــی نیســت .قطعــاً خیلــی از رفتــن ناراحــت
خواهم شــد اما امیــدوارم که در زمــان رفتنم از
ایــران یادگارهای خوبی به جــا بگذارم .به دلیل
شــرایط ســنیام مــدت زمــان زیــادی در ایــران
نخواهم بود .ایران کشــوری قدرتمند ،ثروتمند،
باتمــدن و ریشــهدار اســت و
مردمــان خــوب و مهربانــی
دارد تنهــا کمبــود این کشــور
دیدن کشور بزرگی
بــی توجهی به نظــم و قانون
همچون ایران یکی از
اســت کــه اگــر ایــن نقیصــه
آرزوهایم بود
برطــرف شــود ،قطعــاً ایران
یکــی از بهتریــن کشــورهای
فکر میکردم اگر
دنیا خواهد شد».
خوزستان بمانم،
وینکــو قطعــاً در طــول
میمیرم
زمــان حضــورش در ایــران با
در کشور خودم هم
ســنتهای ما آشنایی دارد .او
هفت سین میچینم
درخصوص سفره هفت سین
ایرانیها در عیــد نوروز گفت:
سیب و سیر و سبزه
«مــن میدانــم کــه ایرانیهــا
را به خاطر سالمتی
ســفره هفت ســین خــود را با
و تازگیاش دوست
ســیر و ســماق و
دارم
ســبزه و سکه و هر
چیــزی کــه ســین
دارد ،میچیننــد و
مــن هــم در آســتانه نــوروز
اینهــا را تهیه میکنم و ســفره
هفتسین میچینم .طی این
ســالها تنهــا  2بار ســر ســفره
هفــت ســین نشســتم امــا در
همه این ســالها سفره هفت
ســین چیدم ،حتــی زمانی که
در کشور خودم بودم .در سال
 2002زمانی کــه در تیم فوالد
خوزســتان بــودم ،لیــگ ایران
در ایــام نوروز تعطیل نشــد و
ما مجبور بودیم در تعطیالت
بازی کنیم .در آن ســال با چند نفر از دوستانم در
سفارت کرواســی جشــن نوروز را در تهران برگزار
کردیم .این فرصت بســیار مناســبی بود که بارها
شــمال و جنوب ،غرب و شــرق تهران را بگردم و
با تهران آشــنا شــوم چرا که تهــران در تعطیالت
نوروز بســیار خلوت بود .بار دوم زمانی بود که در
همــدان مربیگــری میکــردم و آن ســال به جای
اینکه من به کرواسی بروم ،همسرم به ایران آمد
و ما تعطیالت نوروز را در اینجا ســپری کردیم .به
همراه همســرم همدان گردی کردیــم و از دیدن
این استان لذت بردیم».

ایـــران مـــا

سرمربی گل گهر سیرجان صحبتهای خود
را در مــورد ســفره هفــت ســین ایــن گونــه ادامه
داد« :ســیب ،ســیر و ســبزه را به خاطر ســامتی
و تازگــیاش دوســت دارم و در مــورد ســکه هم
باید بگویم که هیچ کس از ســکه بدش نمیآید
امــا من آدم مادی گرایی نیســتم ولی ســکه هم
دوســت دارم .در وهلــه اول ســیب را کــه مظهر
سالمتی است  ،دوست دارم .اولین روز نوروز که
 20مارس برای مــا ابتدای بهار و زمان تولد یک
دنیای تازه اســت .همــه چیز از نو رشــد میکند.
زمستان تمام میشود و همه از خواب زمستانی
بیدار میشــوند ،طبیعت بیدار میشــود اما باید
در مورد مبدأ تغییر ســال بگویــم که ما هم آغاز
ســال نو میالدی را این چنین میدانیم و ابتدای
ژانویه همین حکم را برای ما دارد».
او ادامــه داد« :جشــن ســده بــرای من جالب
بــود و ایام نوروز و دید و بازدیــد ایرانیها و وقت
گذرانــدن بــا همدیگــر هــم خیلی جالب اســت.
ایران کشــوری سنتی است و آداب و رسوم خاص
خــودش را دارد .ایــن دورهــم جمــع شــدن در
کشــورهای اروپایــی وجود ندارد امــا در ایران این
ســنت به بهترین نحو ممکن انجام میشــود .از
مراســمی که خوشــم نمیآیــد ،چهارشــنبه آخر
سال اســت که خاطرات بسیار بدی از چهارشنبه
سوری دارم .در این روز جوانها با جان خود بازی
میکننــد و فکر میکنم که چهارشــنبه ســوریای
کــه این گونــه برگزار میشــود ،ســنت ایرانیهای
قدیــم نیســت ».بگوویچ به زبان فارســی تســلط
زیــادی دارد اما معتقد اســت کــه یادگیری زبان
فارســی برایش بســیار سخت بود .ســرمربی گل
گهر سیرجان بیان داشت« :سالهای ابتدایی که
به ایران آمدم ،سعی میکردم که با چشم ببینم
و با گوش بشنوم .در ابتدا سعی کردم چند واژه و
حتی جمله را یاد بگیرم و دست و پا شکسته آنها
را میگفتم .در  5ســال ابتدایی حضورم در ایران
برخی واژهها را یاد گرفتم و با گذشت سالها این
واژهها بیشــتر و بیشــتر شــد .در طول این سالها
ســعی کردم بیشتر یاد بگیرم و قطعاً سخت بود
ولی به مرور زمان یاد گرفتم».
او کــه ایــن گونــه در مــورد کشــور مــا صحبت
میکند آیا با حضور در کشــور خودش هم همین
گونــه ایــران را بــه مردمــان کشــورش معرفــی
میکنــد .او پاســخ ایــن ســؤال را ایــن گونــه داد:
«خیلی از مربیانی که در ایران بودند ،وقتی که به
کشور خودشان باز گشتند در مورد ایران صحبت
میکردنــد و در مــورد تمــدن و مردمــان خــوب
ایران و مهربانی ایرانیها میگویند که واقعاً هم
همین گونه اســت .هــر زمان که ما به کشــورمان
میرویــم ،مطبوعــات از مــا ســؤال میکننــد کــه
ایران چگونه اســت و ما دقیقــاً همین حرفها را
میزنیــم .اگر من خارج از کشــور باشــم و بگویند
که ایــران را تعریف کن؛ میگویم اگر میخواهید
تمــدن ،تاریخ ،میهمــان نوازی و مردم دوســت
داشتنی را ببینید ،حتماً از ایران دیدن کنید».
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