فوتبال

مهدی زارعی

به مناسبت تولد  47سالکی اولیور کان

کان :تجربه نیمکت نشینی در جام  ،2006از  20سال بازی مفیدتر بود!

هشت قهرمانی در بوندس لیگا 6 ،فتح جام حذفی آلمان 6 ،سوپرکاپ
آلمان ،یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ،یک
فتح جام یوفا و یک جام بین قاره ای .این ها گوشه ای از افتخارات
مردی است که آمار بیشترین برد را در تاریخ بوندس لیگا به خود
اختصاص داده است .مردی با القابی چون تایتان و ولکانو....
*******
پسری  6ساله با رویای درواز بانی
اولیور رولف کان در روز  15ژوئن  1969در کارلسروهه به دنیا آمد.
کارلسروهه جایی بود که او در  6سالگی فوتبال خود را در تیم پایه آن
آغاز کرد .اما چه شد که کان کار خود را از دروازه بانی آغاز کرد؟ پاسخ
ساده است «:یک روز پدر بزرگم به خانه ما آمد ومن دیدم که یک
ست کامل از لوازم سپ مایر برایم خریدهاست .آن روز تصمیم گرفتم
دروازه بان شوم».
********
زیر نظر سپ مایر افسانه ای
پدر اولی ،والف کان بازیکن تیم ملی جوانان آلمان و همبازی سپ مایر
بوده است و کان این شانس را آورد که از  6سالگی تا  38سالگی زیر نظر
سپ مایر تمرین کرد .یک بار کان در یک جلسه تمرینی ،از  ۱۰پنالتی
سپ مایر ۹ ،پنالتی را مهار کرد و با این شاهکار همگان او را تشویق
کردند .اما پس از این تمرین کان ناراحت به نظر میرسید .دلیل این
ناراحتی آن ضربهای بود که نتوانست مهار کند.
*******
در کارلسروهه
 12سال از آغاز فوتبال او گذشت تا کان اولین بازی خود را برای تیم
اصلی کارلسروهه انجام داد .اما اولین بازی او برای کارلسروهه مربوط
به سال  1987بود و دروازه بانی در تیم دوم باشگاه .از همان ایام اولی
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به تیم اصلی باشگاه هم دعوت شد و تا سال  1990دروازه بان هر دو
تیم باشگاه بود .اما در سال  1990او آخرین بازی خود را در تیم دوم
انجام داد و با  73بازی در این تیم ،کامال در اختیار تیم اصلی قرار
گرفت.
**********
حضور گران قیمت ترین دروازه بان آلمان در دروازه بایرن
طی سالهای  1987تا  1994او در  128بازی برای این تیم به میدان
رفت و آن گاه در ازای قراردادی به مبلغ  4.6میلیون مارک آلمان راهی
بایرن مونیخ شد .این مبلغ تا آن زمان برای هیچ دروازه بانی پرداخت
نشده بود و کان به این ترتیب در بین دروازه بانان آلمانی رکورددار
شد .بایرن جایی بود که وی تا سال  2008در آن بازی کرد و پس از
 429مسابقه سرانجام با پیراهن این تیم از فوتبال کناره گیری کرد.
***********
نخستین موفقیت کان
اولین افتخار اولی کان رسیدن با تیم کارلسروهه به مرحله نیمه
نهایی جام یوفا در سال  ۱۹۹۳۳بود .او با بازیهای خود و نوع خاص
دروازهبانی اش همه را در آن مقطع زمانی در لیگ آلمان متعجب
کرد و با خشونت و شخصیت عصبی که در میدان از خود نشان می
داد ،لقب  (DER TITANتایتان) گرفت .کان در سال  ۱۹۹۴لقب
«دروازهبان سال فوتبال آلمان » را به خود اختصاص داد .تا اینکه در
نهایت برای حضور در رقابتهای جام جهانی  ۱۹۹۴آمریکا به تیم ملی
آلمان دعوت شد؛ ولی در تیم ملی دروازهبان سوم بود و سنگربان اول
آلمانها در آن سالها بودو ایگنر بود .ذخیره او هم آندریاس کوپکه بود
و کان هرگز نتوانست در جام جهانی  ۱۹۹۴آمریکا به میدان برود.
*******
در مسیر جام جهانی 2002

اولین تورنمنتی که در آل اولی به عنوان دروازه بان اصلی تیم ملی
آلمان درون دروازه ایستاد مسابقات یورو  2000بود .ضعیف ترین
آلمان چند دهه اخیر با تیم پیر و فرسوده در بین چار تیم گروه با تنها
یک امتیاز چهارم شد و کان هم در  3مسابقه  5بار دروازه اش مقابل
رومانی ،انگلیس و پرتغال باز شد .یک سال بعد در انتخابی جام جهانی
انگلیسی ها در مونیخ موفق شدند ژرمن ها را ( )1-5شکست دهند.
هر چند که باز هم این نتایج بیشتر معلول ضعف سایر خطوط آلمان
بود تا دروازه بانی اولی کان .یک سال بعد جام جهانی  2002فرا رسید
و آلمان در مرحله گروهی مقابل عربستان ،ایرلند جنوبی و کامرون
تنها یک گل خورد .کان کم کم داشت خود را در حد و اندازه های آنچه
که بود نشان می داد...
******
لشکر یک نفره ای با اشتباهی باورنکردنی
در مراحل حذفی آن جام عکس العمل های استثنایی کان بیشتر
به چشم آمد .به خصوص در برابر موقعیت های مرگبار آمریکا و کره
جنوبی در مراحل یک چهارم نهایی و نیمه نهایی .آلمان با تنها یک گل
خورده فینالیست شد و رو در روی برزیل قرار گرفت .بعدها رونالدو
مهاجم تیم ملی برزیل درباره او گفت :وقتی در مقابل او قرار میگرفتم
نصف توانم را از دست میدادم.
در نیمه اول تمام موقعیت های برزیلی ها توسط کان مهار شد تا
این سوال پیش آید که یک تیم تا چه اندازه می تواند به یک بازیکن
متکی باشد؟ اما در نیمه دوم مصدومیت انگشت در بدترین شرایط
کار دست اولی داد و او شوتی ساده را نتوانست یک ضرب مهار کند.
توپ به رونالدو رسید و سرانجام گل اول از گلهای دوگانه برزیل به
ثمر رسید .آلمان به مقام دوم بسنده کرد اما کان در پایان جام ،اولین
و آخرین دروازبانی شد که جایزه بهترین بازیکن جام جهانی را بدست
آورده است .خود او خاطره تلخی از آن مسابقه ندارد .کان می گوید:

