
استونی قهرمان از اپه ایست ، یکاریکا کرپو   

و مبارزه باناامیدی  در زندگی و توصیه های او در مورد انعطاف پذیری  

(6/5/9911ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 او. ندک انکارتحسین آمیز او را  رشد و تسخیر ناپذیر یةروح تواند مین کس هیچ. است شمشیربازی دنیای در درخشان ةستار یک رپوک اریکا

شخصیت قهرمانی فعلی مبارزات جاری خود  اساس بر و ریزی کرده است، قالب یجدید های مهارت در را خود تجارب که است شمشیربازی

 .است را به وجود آورده خود

 

ار در یک ب و یک بار در ردة جوانان جهان، تیمی قهرمان بار دو و استونی همراه با تیم اروپا قهرمانی مسابقات تیمی طالی مدال ةبرند بار دو اریکا

 4102 سال در او. است ویژه در بین آنها بسیار او و است، یقدرتمند شمشیربازهای اپه ایست دارای کوچک کشور این. است ردة بزرگساالن شده

 یربازیشمش مربی پدر نظر زیر و ی پایینسنین خیل از را قهرمانی خود ةدورکه  رپوک اریکا. کسب کرد قهرمانی جهان را مسابقات انفرادی برنز

 شمشیربازها همة و بوده چشمگیر بسیار بازی های او دیدن. است کرده رشد و تغییر چشمگیری طرز بهدر حال حاضر  ،کرده بود آغاز خود

 .بگیرند یاد او چیزهای زیادی از توانند می

 اب که طور همان. انجام دادم جهان سراسر ةبرجست شمشیربازهای با هایی مصاحبه استفاده کردم و فرصت از من ،همه گیر بیماری این طول در

 رةیک دای تنها در المپیک قهرمانان حتی. هستند ناشناخته مردم عموم چقدر برای شمشیربازها که شدم متوجه کنم، می صحبت قهرمانان این

 ،ه استخورد هچ صبحانه برای دیروز تنیسور یا یک فوتبالیست معروف یک که دانند می نفر ها میلیون. شده هستند شناخته شمشیربازی کوچک

 هانیج جام در استونی" جالب خبر ورزش، طرفداران اگر که هستم مطمئن من. کند معرفی را المپیک شمشیربازی قهرمان یک نام دنتوان نمی اما

 .استه داستان ی از همینیک اریکا داستان. کرد خواهدپیدا  شمشیربازی به بیشتری عالقه ببینند، را "کرد کسبرا  طال مدال

 مصاحبه با اریکا کرپو

 استونی؟ در هستید؟ کجا اکنون و است چطور شما حال! با شما خوشحالم از صحبت من شخصا اریکا، سالم

 .کنم می زندگی میالن در واقع در من زیرا است شده پیچیده کمی واقعاً این. هستم استونی در تالین در اکنون من بله،
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نجم پ در حال حاضر تیم استونی. هستید یک شمارة استونی بازیکن در اکنون هم شما. است افتاده تعویق به 0209 سال تا المپیک

 .خواهید داشت المپیک را در حضور شانس شما - بزنم به تخته – و است رده بندی جهانی

 .هستیم به المپیک رفتن ةآماد ما حاضر حال در ، بله

 داشت؟ خواهید حضور تیم درشما  آیا. نکند تغییر چیزی امیدوارم

 منو . فصل دو هریعنی میانگین  شود، گرفته نظر در برای انتخاب نفرات المپیکی فصل دو امتیازات که ه استگرفت تصمیم استونیفدراسیون 

 به وزهن منهر حال، به . را داشته باشند پیشرفتهمین  تواند می هم اندیگر اما ،ببخشم بهبود باقیمانده نتیجة خودم را زمان این در توانم می

 .م شدخواهمن برگزیده  ام، کرده کسب قبالً که و با توجه به امتیازهایی .دارم اطمینان خودم

 این قدر در تمرینات یا و مسابقات در هرگز من ،خودمشمشیربازی سابقة  طول در. کرد ایجاد ما سازی آماده در بزرگ مکث یک ویروس کورونا

همه را شگفت زده  جدید فصل در من اما. است که شمشیربازی نکرده ایم ماه چهار حدود این بیماری دلیل به ایتالیا، در. ام نداشته استراحت

 زیادی چیزهای و ام نشان داده اخیر های سال در رشد خود را من. دارم اطمینان خودم به من. بود خواهد جدیدبرای همه  چیز همه. خواهم کرد

 .بروم المپیک به تصمیم دارم و هستم تیم این در بازی شایسته من. دارم جهان به نمایش برای

. ی را طراحی کرده ایممسابقاتیک نقشة  و شمشیربازی برنامة یک حاضر حال در ما. اند کرده فراموش ویروس کورونا را تقریباً همه استونی، در

 است ادیمدت زی. کرد خواهم شرکت آن در مطمئناً من که معتبر رقابت یک کنیم، برگزار را استونی قهرمانی مسابقات باید سپتامبر ماه اوایل در

 !باشیم داشته بازی باید ،به هر حال ،ماو ! نداشته ایم مسابقات ما که

 

 درس گرفتن از ناامیدی

 کنیم؟ صحبت آن مورد در توانیم می ما آیا. نشدید انتخاب جهانی مسابقات در استونی تیم به عضویت شما ،0292 سال در

 نفر و کشوری بندی رده اساس بر اول نفر سه - کرد می انتخاب طریق این از را تیم عضو چهار استونی، انتخابی سیستم ،4102 سال در. البته

 علومم حال، این با. کرد انتخاب چهارم نفر عنوان به را امبریچ ایرینا مربی. شدم سوم امتیاز از نظر من. شدند می انتخاب سرمربی توسط چهارم

. یمبود نشده وبرور آن با قبالً که بود چیزی اینو . بود نیفتاده اتفاق این اما ،می رسید فدراسیون رئیسة هیئت تصویب به باید تصمیم این که شد

دیم. ما شگفت زده ش. کرد می تصویب ،می شد پیشنهاد سرمربی توسط که را شمشیرباز چهارمین خودکار طور به همیشه فدراسیون لحظه آن تا

 تیم .نمی دادیم که شیوة دیگری مطرح شود احتمال ما و را باهم تعیین می کرد جهان و اروپا قهرمانی مسابقات تیم اعزامی بهگزینش این زیرا 

 .بود شوک یک همه برای و ایرینا برای تغییر این و. ن بودشد آماده حال در
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 و .بود او روی فرم. شد اروپا قهرمانو  بودخیلی درخشان  اش نتیجه و شد اعزام اروپا قهرمانی مسابقات به یسهل کاترینا ما جوان شمشیرباز

 نای و شدم چهارم یامتیاز من از نظر اروپا قهرمانی از بعد. دوشناعزام جهان  قهرمانی مسابقات به اوشد که  ینم اروپا، در قهرمانی از پس مطمئناً

 .بود یصحیح تصمیمیک  این است، ما کشور پیروزی اصلی موضوعاز آن جایی که  وجود، این با. بگذرند من از گرفته شد تصمیم بار

 

و من جزو  شده بود انتخاب جهان و اروپا قهرمانی مسابقات از قبل ،یم ماه در ما تیم. شد انجام زشت روشی به چیز همه که است تاسف جای

 ذیرپ امکان چنین کاری که کرد فکر فدراسیون حال، این با. شده بود تضمین تیم درمن  حضور و داشتم رقرا سوم ردة زیرا من در ،متیم بود

 ار های خود برنامه خودم مربی و من. گرفته بودم را چین یویزا و بلیط جهانی مسابقات برای قبالً من زیرا بود، شوک یک من برای این. است

 اکنشو احساسی بسیار من ابتدا در "!روید نمی شما": گفتند و زدند زنگ من به ،قرار بود اعزام بشویم اینکه از قبل هفته دو. بودیم کرده آماده

 مانز آن در و هرچه ،نکردم من که نبود کاری و. کردم همه به پاسخگویی به شروع من و ،گرفتند تماس من با بالفاصله خبرنگاران. دادم نشان

 تشاران کردم می فکرزیرا . نماندم ساکت اجتماعی های رسانه در یا خبرنگاران برابر در من زیرا شد رسوایی یک آنو . بیرون ریختم در دلم بود

 .است مهم آن

 همه و معموال. داریم جمعیت نفر میلیون 0.1 تنها که هستیم کوچکی بسیار کشور ما. بود یبزرگ رسوایییک  این استونی، استانداردهای طبق

 راحتنا بسیار زمان آن در من بود. افتاده اتفاق خوب این. شود می پخش سریع خیلی شود، عنوان رسانه در چیزی اگر. شناسند می را یکدیگر

 .بروم مسیر را دوباره آنقصد ندارم  دیگر و آموختم از آن ماجرا زیادی چیزهای اما نیستم، پشیمان من. کردم رفتار صادقانه اما بودم، شده

 یمسابقات هیچ در فصل ابتدای در من. بود بدی خیلی و فصل سال. شدم چهارم امتیازات من در 4102 فصل پایان در و سال یکگذشت  بعد از

 پایان ه درک رسید می نظر به امتیازی هم نگرفتم. هیچ من. نرفتم هیچ تورنمنتی به من. بودم( بیمار او) تارتو در پدرم نزد من زیرا نکردم، شرکت

د او با این وجو. مه بودقرار گرفت پنجم در ردة زیرا ،نکردند ملی تیم عضو رام آنها و .شدم جهانی جام آخرین فینالیست من. سر عقل آمدم فصل

 .باشد داشته من نتایج مشابه ای نتیجه مسابقات، نتوانست دراعزام شد  به جای من  کسی که

 مربی. ودب شده انجام قوانین طبق چیز همه. نبودم رسواییدنبال  و نگفتم چیزی من. نکردم صحبت نگاران روزنامه با من. شدم تر باهوش این باز

. کنم یم افتخار بسیارو  دادم نشان واکنشگذشته  شیوة به من. مه بودداآم اتفاق این برای من .بود او حق این. کرد داشت و این کار را انتخاب حق

 اینجا .کنم کار خودم روی مداوم طور به گرفتمتصمیم  من. حق مرا خورده اند که بگویمو  کنم، دراماتیک را مخود زندگی مستخوا نمی من

 به نتیجه رسیدم که یک سال قبل من. کنم درک را خودم و کنم تحلیلرا تجزیه و  خود ، کنم رشد ،خودم می رسیدم به من باید که بود جایی
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 یمتفاوت واکنش توانم می و گرفتم یاد چیزهای جدیدی که دهم نشانپیدا کردم که  را فرصت این و یک سال بعد .مه بودنکرد عمل درست

 .آمدم بیرون مشکل این از سربلندی با که کنم می افتخار بسیار خودم به من. داشته باشم

 ود بسیارخ اصالح و اشتباهات پذیرش از طریق توانایی پیشرفت. ام گرفته قرار تأثیر تحت بسیار شما جواب از من بگویم که باید

 .است نادر

هر کاری که انجام دهم به  که فهمیدم. کند می یادآوریو ابه  ، و در آخر خط،بعداً را اشتباه آن زندگی که کند می اشتباه گاهی فرد. متشکرم

 است زیچیاین  .می کردمنیست، بیشتر کار  مذات در که ،خودم پذیری انعطاف روی باید من. کردممی  رفتار اینگونه و نباید د،گرد برمی خودم

 .است ضروری بسیار زندگی در زیرا کنم می کار آن روی هنوز من که

 شده اید؟ پذیر انعطاف شما بنابراین االن

 به چیزی خیلی منشک . است سخت کردن من قانع ،مه باشگرفت تصمیم در مورد چیزی اگر. هستم بی پرده و سرسخت منن قدر. آالبته نه 

 زمال که است چیزی همان دقیقاً این که کنم می متقاعد را مخود پیرامون افراد همة باشم، داشته ذهنم در تصمیمی قبالً اگر اما. است طوالنی

 .انجام شود است

 اریکا کرپو: من در هر بازی با خودم می جنگم

 

 ونیتسرپو همراه با مربی ایتالیایی خود آنجلو ماریکا ک

 ینا چگونه. دهد تغییر را مسیر خود و کرده ارزیابی را وضعیت سرعت به بتواند که است این شمشیرباز یک های ویژگی از یکی

 دهید؟ انجام می خود شمشیربازی در را کار

با  مدام خود شمشیربازی ای حرفه طول سابقة در من! جنگم می مخود با ضربه هر برای و بازی هر در من بدانید؟ را حقیقت خواهید می شما

 خود زندگی های زمینه ةهم در فرد یک که گفت می همیشه من پدر. دارد وجود زیادیهم موارد مشابه  عادیدر زندگی . مه ایدجنگ خودم

 هستید رمجبو شما اوقات خیلی. روی آن سخت کار کنممن باید  که نیست کیفیتی تنها این - کنم کار سخت خودم روی باید من. است یکسان

 موضوع نای ایتالیایی آموزش سیستم به من انتقال با. کنید ندکُ را آنها یا کنید، متوقف را خود پافشاری های یا ی غیر ارادیها عکس العمل که

 بیشتری روی پیست تصمیمات و بیشتر خالقیت او. دارد مبارزه از متفاوت کامالً  مفهومی ونی،تسم آنجلو من مربی. کرد پیدا اهمیت بیشتر حتی

 آنجلو ".و برگردم زنمب هضرب بار 01 من می خواهد که روی پیست بروم و او از ندارد، مفهوم "حمله قدم، ،امتیاز" او، برای. خواهد می من از

 و ،است جالب بسیار این. کنم بنا برای بازی خودم منطقی ای زنجیره و یک ،کنم ایجاد را خالقانه لحظات این باید من. خواهد می تیقخال
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 کار نآ روی قطعاً من که است کیفیتی پذیری انعطاف بله،. مباش آماده چیز همه برای بایدمن . کردم این مسئله درک به شروع تازگی به من

 .ندارد وجود کمال بهجهت رسیدن  کار برای محدودیتی. کنم کار آن روی باید هم هنوز و کنم می

 کنید؟ کار آن روی باید که دارد وجود دیگری خصوصیات چه

 میشهه مادرم به چیزی برسم. سریع خواهم خیلی میمن . کنم می عجله عاطفی، انرژی یادرونی  تمایل یک به دلیل اوقات گاهی من .قطعاً. صبر

 از تر سریع من بعضی جاها. باشد فهمیدهن همه چیز را هنوز حریف شاید "!یکن کار ذهنت باسعی کن ، بیفتد ی کهاتفاق هر" گفت، می من به

 .دمی افتن اتفاق این گونه هرگز واقع در که ،"می کنم بینی پیشحرکت حریف را " گویا که دهم، می نشان واکنش الزم حد

 

فته قرار گر قطر نفرة چهار در فینال شما اخیر بازی تأثیر تحت من. است مشاهده قابل وضوح به شما مسابقات در درون رانشی این

 .بودم

 .کنید مطرح را بازی همین شما که کردم می فکر من دالیلی، به

 !دادید انجام را حرکت ترین درون رانشی و ترین منتظره غیر شما سپس. به نفع شما بود 91-99 نتیجه وقتی

ز و ا خواست، میاز من  را همین مربی و انجام دادم. اشتباه تکنیکی لحاظ از تنها را کار آن من. بود شده ریزی برنامه کامالً کردم من که کاری

خوب  ار او من ، وایم رسیده نتیجه به ما. پیدا کرده ام اعتماد واقعاً بود داده دستور اوآنچه به  من که رسد می نظر به برعکس،. نبود عصبانیمن 

 نظر ازو  ،دارم خوب تکنیک و گیری سخت به نیاز که فهمم می من. دهم انجام نظر او را قصد دارممن . دارم اعتماد او به و کنم، می درک

به  من خودم، از نظر. کند می سردرگم را حریف ، ضمن اینکههست ماجراجویی روش این در ،دیگر طرف از. است جالب بسیار من برای تاکتیکی

 نتظرم نمی ایستم و در وضعیت دفاعی گذشته مثلدیگر  من. است جالب بسیار من برای و کند، می عمل روش این که ام رسیده اطمینان این

 .مانماشتباه های نمی 

 لکدر . بودند من اصلی ترفند دو این کردم، زانو یا پا نوک زدن به شروع من ،ردة جوانان در. مبود خوب کونتراتک کردن در کودکیدوران  ازمن 

که در  کنم می احساس .برم می لذت از این کار من. است شده جالب من مورد برای این هم حاال. می شدم یلحظات چنین منتظر من مسابقه،

منتظر  و بروم پیست انتهای به ،جلو بیافتم 1-0 در یک بازی وقتی که نیست طور این. است استراتژی یک و آن ،حال خلق کردن چیزی هستم

 احتماالً  و نیست، ای سادهکار  این. بسازید بازی را حریفهای  اشتباهو با توجه به  خالقانه های تاکتیک با باید شما. بشوم حریف اشتباهات
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 ارک این وقتی. هست زندگی نوع بازی ایندر . کند می انگیز هیجان و جالب بازی را اما است، ریسکی روش یک این. نیست مناسب همه برای

 .هستید شمشیربازی استادکه  کنید می احساس شما هستید. شجاع که خیلی کنید می احساس ،بدهد نتیجه

 بود؟ طور هم همان شما آیا شمشیربازی بودید، نکرده مکان نقل ایتالیا به اگر

 بله، قطعا.

 تغییر به تمایل

 کردید؟ می درک مربی عنوان به را خود والدین کودک چگونه یک عنوان به شما. همین طور هم شما مادر و بود مربی شما پدر

 چگونه انجام می شد؟ تمرینی زندگی و خانوادگی زندگی مرزبندی بین

 

 اریکا کرپو با پدر و اولین مربی خود ویکتور کرپو

 یعنصر زندگی ما چیز هر - شدمی ن تمام روز پایان با من آموزش. بود غیرممکن نقش این ازدور کردن او . نکرد رها را مربی نقش هرگز من پدر

 آیا": فتگمی  بالفاصله او ،می گذاشتم میز لبه روی را لیوان یک اگر "!باشی همیشه آینده نگر باید شما" گفت، می همیشه او. بود تمرین از

 آن به شدست و کند عبور آن کنار از کسی است ممکن ؟بشکند و کند سقوط بعداً است ممکن یا ،بیفتد همین االن است ممکن که دانی می

ر زندگی د زیادی لحظات "شوی! خارجموفق  آن ةلحظ ترین بحرانی درباید بتوانی  تو و بیافتدپیست  روی تواند می هم اتفاق همین. برخورد کند

 ،خورد بر می منبه . کردم میفشار  احساس چیزها این از احتماالً بودم، کوچک وقتی. عجین شده بود شمشیربازی با من وجود داشت که این گونه

بالفاصله موفق به  خودم شمشیربازی ابتدایی های سال در من. کردممی  ابراز آن برابر در مخودمخالف  نظر و در برابر آنها مقاومت می کردم، و

 چگونه ،بود طالیی مرد یک او که افتم می فکر این به ها وقت بعضی .بودم تاب بی و عصبی. کرد جاه طلبی های مرا برآورده نمی که ،برد نشدم

 همیشه و بودم عصبی که آورم می یاد به را خودم هنوز من اما بود، خیلی عالی من کودکی دوران گرچه. کرد می تحمل رام اوقات گاهی او

 .شدممی ن پیروز من که بود دلیل این به شاید !چرا دانم نمی حتی. بودم راضینا

 در سرانجام. و به هر چیز جزئی گیر می دادم. سخت می شد من برای چیز همه شدم،می ن برنده وقتی. کردم تمرکز نتیجه روی عمرم، تمام در

، ودب خوبی خیلی یک دورة من برایاین مدت  و بود جوانان و نوجوانان های تیم سرمربی من پدر. شد نوجوانان و جوانان نتیجه گیری من شروع

 مسابقات قهرمان تیمی 4101 سال در حتی بار یک و کردیم کسب زیادی های مدال اروپا مسابقات در ما. نامم می خود طالیی عصر را آن من که

 او ما، باشگاه در. بودآورده  اقتدار من برای او. بود عالی ة واقعادور یکو من هرگاه که در مورد آن فکر می کنم می بینم که آن . شدیم نیز جهان
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 نهامتاسفاما . شوم گزینش لندن المپیک برای کردم می سعی که داشت، ادامه 4104 سال حدود تا کار این. بود همه یک حامی قدرتمند برای

ر د بار دو. قرار گرفتم مسابقات برتر نفر چهارجمع  در بار دو من اول، تورنمنت سه در. شدمردة بزرگساالن  وارددر عوض  ولی ،گزینش نشدم

 ایمان من بههم  او و داشتم ایمان او به من .بود یباحال خیلیدورة . بودیم کرده آماده جدی خیلی کار این برایخودمان  ما! گرفتم برنز بزرگساالن

 احتمالی های حل راه نیاز به من. کم دارم چیزی شمشیربازی نظر از که کردم احساس سپس. دیدیم را کار آن نتیجه و کردیم کار ما. داشت

 .نیست کافی دیگر من برای مقطع این در داد می من به پدرم آنچه هر شاید که کردم حس من. داشتم پیست روی یدیگر

 گذشته بودید؟ خود از سطح مربی شما آیا

 و مرا درک کرد او ،داشته باشم احتیاج دیگری مربی به شاید که گفتم او به وقتیو . با هم بحث داشتیم کمیدربارة این موضوع  ما. احتماال

 ".خواهی، من مشکلی ندارم میپیشرفت بیشتری  اگر و بدهم، تو به مستتوان می که بود چیزی تمام آن این" گفت، او. کرد موافقت

 ،4101 سال در. ، شروع به کار کردمبود ولوفژنوو نیکوالی مربی و کرد می کار تالین در زمان آن در که ،فوایگور سیکینج با من ،4101 سال در

 کردم می کار پدرم با هم هنوز اما بود، عالیاو  باکار  .شدم سوم جهان قهرمانی مسابقات در خودم من بعد سال یک و ،شد جهان قهرمان نیکوالی

 پدر. مشکل پیدا کردم با آنچه می گذشت من. پیدا کردم متفاوتی اما ناگهان حس ،خوب بود 4101 سال تااوضاع . داشتم مربی دو منیعنی  –

 رام شمشیربازی دتوان میکسی  که کند باور یا کند قبول خواست نمی پدر احتماالً. مخالف آن ساز می زد ایگور و خواست،می  را یچیز یک

 و ودنب موافق اینها همة با پدر. داد تغییر رام الگوهای حرکتی از برخی او اما کامالً، نه. کرد من دادن بازی تغییر به شروع ایگور اما د،ده تغییر

 ".دهم انجام باید کاری چه فهمم نمی من" ،که بود این سال دو این برای من شعار. مقاومت می کرد

 نم .بود دشوار برایماین کار . کردم شروعدر آنجا  تمریناتم را کم کم. بود راز یک تمرین آنجا برای من. رفتم ایتالیا به 4102 سال در سپس

 تازگی به که ،ونیمتس با من بعد، سال یک. باشم سازگار کردم،می  کار ایتالیا در او با که ایتالیایی برجستة مربی کاندیانی آندره با توانستم نمی

 من. تمنگرف پدرم از دیگری درس دیگر هیچ آن، از پس. تمرین کنم او باکه  خواستم و زدم زنگ او به. کردم کار شروع به بود برگشته روسیه از

خیلی  ریکدیگ با سازگاری و ،بود دشواربرای من  هنوز او درک اما ،دارد مثبتی بسیار شخصیت متسونی آنجلو. کردم اعتماد جدید مربی به کامالً

قرار  خوبی جایگاه در اکنون اما یم،داشت را خود های نشیب و فراز ما. یمکرد یکدیگر درک به شروعتازه  ما که بود گذشته سال در اما. بود سخت

 .کنیم می کار خوب هم با ما. فته ایمرگ

 را تغییر دادم اریکا کرپو: من شمشیربازی خودم

 

 باشد می کرپو اریکا با یک بازی در حال بحث مورد متسونی در آنجلو
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 ست،ا در این دوره خیلی سخت تغییر که بزرگسالی اتفاق افتاده است در آنها از نفر سه و گذاشتید، سر پشت را مربی چهار شما

 انجام دادید؟ را تغییر این چگونه ورزشکار یک عنوان به شما. است تثبیت کرده بینی خود را از قبل جهان ورزشکار زیرا

 مداوم طور به خواهم می من است، زندگی من در ةمحرک وینیراین طرز فکر  ،کلی طور به. خواهم می را دیگری چیز که بودم مطمئن من

 توقفم نگاه می کنم. و به محظ اینکه رشد من مشتاقانهبه آینده  همیشه من. بمانم ساکن که نیستم افرادی از دسته آن جزء من. پیشرفت کنم

 .آن بگردم کردن پیداجای دیگری برای  باید که ندارم شک و. کنم می احساس را آن شود،می 

 

 که سیدر می نظر به. کردم می حس را استونی انتظارات من. نداشتم ای نتیجه هیچ ادابت کردم، مکان نقل ایتالیا به وقتی. داشتم شک اول من

نابراین به ب ،ی هستیبهتر زندگی دنبال تو"اینکه،  ةایدآنگاه . این کار را کرده بودم خودم هم شاید. گذاشته بود من دوش بر اضافی مسئولیت او

صعود  هارچ و شصت جدول به نتوانستمپنج بار حتی  و نداشتم ای نتیجه هیچ من. کرد نموهمیشه در ذهنم  "بده! نشان را پیشرفت و ،خودت بیا

 و ،یدکن کار داشته باشید، خوب ایمانبه خودتان  وقتی "خودم را به حرکت درآورم! کشتی از آالن به بعد باید خوب،" ،گفتم به خودم من. کنم

 .و نتیجه می دهد شود می درست چیز همه و در نتیجه .دشو می آمیز تنوع و جالب آنگاه همه چیز کنید،تالش خود را ب

 بازی یشرفتپ و تغییر که کند می ثابت من مثال اما .بود دشوار برایم دیگر مربییک  با سازگاری و جابجایی. بود سخت برایمخودم  مجدد تنظیم

 خودمز ا یبیشتر تصمیمات بازی یک در توانم می منهستم.  خوشحال بابت این از. دادم تغییر را خودم بازیمن . است پذیر امکان ورزشکار یک

مک چنته دارد ک در آنچه با ورزشکار به که صورت این به ،داد انجام تدریج به را کار این توان میالبته . نبود آسان من برای کار اینو . ببینم

 .دهید انجام ی رابیشتر یهاکار توانید می سپس. دکن می شما ةفلسف پذیرفتنبه  شروع صدا و سر بی آنگاه خود بازیکن. کنیم

این موارد را مطالعه  دارم دوست من. شوم نمی خسته آورد می وجود به من برای او آنچه از من! می کنیم درکهمدیگر را خوب  آنجلو من و االن

 ازیخود شمشیرب و شمشیربازی سنن دربارة متفاوتی کامالً دید زاویه ایتالیا در! بدهد من به تری زیادی جدید چیزهای او که دارم دوست ،کنم

 جامع آموزش یک شآن برای خود شود، می داده تمرین شما به وقتی ایتالیا، در. دارند شمشیربازی خاص خود آموزش روش یک آنها. دارد وجود

 .است جالب خیلیو . می شود داده توضیح علمی و عملی صورت به چیز همه آنجا در. است ای پیچیده و

 .کنید می حرکت صحیح جهت در شما که داد نشان گذشته فصل اما خورده اید، شکست نتیجه کسب در سال چندین شما

 تنداش اما. شد خواهم برنده که بدهم قول توانم نمی من و رسید، خواهد نتیجه به چگونه چیز همه که داند نمی کس هیچ .هستم راضی منبله، 

 که داشتم در گذشته لحظاتی .دارم دوست روش را این من. باشید داشته دوست پیشرفت خود را روش که است این تر مهم و است مهم هدف
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 بقه خیلی زودمسا داشتم دوست ،رفتم می مسابقات به یا اینکه وقتی. مشتندا انرژی وقتیبه خصوص  بروم، شمشیربازی باشگاه به خواستم نمی

 چیز ترین اصلی این من، ظرن به. دارم هیجان احساس دارم، دوست را آن حاالاما . گویا که مسابقه مرا تحت فشار قرار می داد ،برسد پایان به

 .ة آن پیروزی خواهد بودنتیج بطور طبیعی، و. ورزش این اجرای از هیجانیعنی  – است بازیکنک یمورد نیاز 

مدت زیادی  آوردم، دسته ب برنزمدال  قطر، دوحه بزرگ جایزه آخرین در وقتی! کنم کسب خوبی نتیجه مسابقات در دارم دوست من البته

 ل،فص طول در وجود، این با. شدم می منفجر خوشحالیشدت  از داشتم. بودم، و این مرا خیلی خوشحال کردگذشت که هیچ مدالی نگرفته  می

 حلیلت و تجزیه لوجآن با قرنطینه در را آنها و ،تمرینی در نظر گرفتم مسابقات عنوان به آن باخت ها راهمة  ،می باختم مسابقات در وقتی حتی

 و ،ارمد دوست را مسیر این که ام رسیده نتیجه این به من .شوم برنده بعدی مسابقات تمام در بعداً که دهد می را امکان این من به این. میکرد

 .دانم می یادگیری برای فرصتی عنوان به تجربه، عنوان به ،درس عنوان به را ها شکست این

 شمشیربازی استونی

 

 بانوان 0292تیمی سال  قهرمان اپة – جهان صدر در استونی

 کنند؟ می زندگی چگونه استونی ورزشکاران در

. ی کنیدملی را کسب م تیم تنها افتخار عضویت در شما. کنید می دریافت حقوق که نیست معنی بدان این باشید، ملی تیم در اگر استونی، در

 رترب نفر هشتم جمع در جهان قهرمانی مسابقات دراینکه  یا ،بگیرید مدال اروپا مسابقات یا جهانی ام هایج در یا بایدشما  ،داشتن درآمد برای

 .کند میشما را تامین  سال دو آموزش هزینة و حقوق این و .تیمی در چه در انفرادی و چه  ،بگیرید قرار

 هک آنجا از اما. گذرد می صربستان در اروپا مسابقات در من مدال از سال دو زیرا برسد، پایان به آگوست ماه در باید من حقوق تئوری، لحاظ از

 تسلیمرگز و ه کند، می کمک همیشه المپیکملی  ةکمیت البته. یابد افزایش حقوق این مدت پرداخت که امیدوارم ،ه استافتاد تعویق به المپیک

راهم فبرای تان  مسابقات برای تمرین و برای پول مقداری ،را ثابت کنید خودتان به شرط اینکه ،نداشته باشید حقوق اگر حتی و ،شود نمی

 .کنند می

 پیدا می کنند؟ کجا از مالی را حامیان

 وانمبت که ندارم ارتباطاتی چنین من متأسفانه،. شود می انجام آشنایان طریق از معموالً چیز همه استونی، در. ندارند مالی حامی شمشیربازها

 در هاازشمشیرباما . کنند می حمایتو شاید چند اسکی باز  بسکتبال فوتبال، ورزشکاران از حامیان ورزشی اصوالً. داشته باشم مالی اسپانسر

 .نیستندآنها  حمایت لیست
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 چیست؟ کشور این راز است؟ موفق بسیار شمشیربازی در کوچکی کشور چنین چرا

 مربیان اام باشیم، نداشته زیادی دانش است ممکن ایتالیا، با مقایسه در. داریم قدرتمندی بسیار مربیان و سنت ها ما که است این استونی راز

جاهای  به مربیان از آن برخی. بود قوی بسیار مکتب یک آن. داریم را آموزش دیده اند، سابق شوروی جماهیر اتحاد که قبال در قدرتمندی بسیار

 برای باید ینبنابرا ،گیریم می پول نتیجه به دلیل ما. کنند می کار هاشمشیرباز با خردسالی از آنها. ندا هماند باقی از آنها بسیاری و رفتند دیگر

لکرد و عم هستند مند عالقه شانخوة کاری حوز به واقعاً آنها. آنهاست زندگی این کنند زیرا می را خود تالش حداکثر مربیان. کنیم کار نتیجه

 .خوبی دارند

 

 بلجاجوا ولیاج بین من و قبال. ندداشتزیادی  مهارت کهرشد کردیم  یانکس با دختران ما مثال، عنوان به. کند می ایفا بزرگی نقش نسلی استمرار

هرمانی ق مسابقات در. تشکیل می دادند را تیم بودند، جهان جوانان قهرمان و اروپا قهرمان که آلکسیوا اولگا و امبریچ ایرینا. داشت وجود فاصلة

 دم،ش ملی تیم وارد وقتی. داشت نقش بسزائی این و بود برای ما الگو که داشتیم را کسی ما. کردند کسب را دوم مقام آنها جهان بزرگساالن

 به رفتن به شروع داشته باشیم، پول توانستیم وقتی هابعد. است یمهم بسیار عامل این! است نمونه یک این و هست هم هنوز و بود امبریچ

 .شده ایم تر قوی خیلی گذشته از من نظر به و ،هستیم دیگری سطح در ما اکنون. کردیم المللی بین هایاردو

 شده جهان قهرمان بار دو که جلوف،نوو نیکوالی ،به نام مداری فوق العاده قهرمان یکتنها  ما. نیست خوب خیلی وضعیت  آقایان بخش دراما 

ن مالبته . دارد کار برای فداکاری و باورنکردنی ظرفیت چنین او. رسیده است آنجا به با خودکشی او. نه خواب دارد و نه غذا مرد این اما ،است

 .که روزی بتوانم او را ببینم دنبالش بگردم بایدو . ام ندیده هنوز او را

 یدرست به شما. نیست دسترس در و محبوب قدر آن ،باشد کودک هر دسترس در که فوتبال، آن مانند. نیست پر جمعیت ما ورزش متأسفانه

 را یبازرشمشی که شناسم نمی جهان در را هیچ کس من. باشد جهان های ورزش بهترین از یکیاما می تواند  نیست،ورزش  بهترین اگر که گفتید

 ر،ت دسترس تر، عامه پسندتر،  منطقی قابلباید آن را  ،خوب مالی حامی جذب ما برای. باشد مانده تفاوت بی آن به نسبت و باشد کرده کشف

 .کنیم تر درک قابل و تر، دیدنی

 .کنم تمام را آن دوست ندارم حتی بردم، لذت بسیار آن از من! جالب مکالمة از این ممنون خیلی ، اریکا

 !باشید داشته خوبی روز! باشید موفق سپاسگزارم، بسیار شما ازمن هم 

 های که در این مصاحبه داریم سدر. داریم می ابراز خود صراحت و صداقت برای رپوک اریکا به را خود سپاس ترین عمیق AFM باشگاه در ما

 !اریکا ممنون. ی جهان شودشمشیربازها همة بخش الهام می تواند
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