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خوشحالم که در فینال جام جهانی  ۲۰۰۲آن اشتباه را انجام دادم در
غیر این صورت زندگیم تباه شده بود .تا قبل از این اشتباه تمرینات
مکرر جسمی و ذهنی انجام میدادم که بسیاری از آنها بیدلیل و
اضافی بودهاند .اگر من آن اشتباه را انجام نمیدادم پس به من ثابت
میشد که کارهایم صحیح هستند و من به آنها ادامه میدادم و
چیزهای دیگری که در دنیا وجود داشت را فراموش میکردم.
**********
فواید نیمکت نشینی در جام جهانی 2006
جام ملت های اروپا  2004هم خاطرات خوشی برای کان در برنداشت.
تیم آلمان اینجا هم با دو مساوی و یک شکست حتی از گروه خود نیز
صعود نکرد .دو سال بعد هم در شرایطی آلمان جام جهانی را در خانه
آغاز کرد که از یک سال پیش از شروع بازیها ینس لمان با شماره
عجیب  9درون دروازه آلمان می ایستاد و سرانجام تنها تغییری که
در جام جهانی ایجاد شد ،شماره لمان بود .در جریان رقابت ها لمان

پیراهن یک را پوشید و کان شماره  12را .تنها مسابقه ای که کان
فرصت کرد به میدان برود دیدار رده بندی مقابل پرتغال بود ،جایی
که به منزله پایان کار تایتان در مانشافت به شمار می آمد .اولی در یک
مصاحبه بعد از جام جهانی  ۲۰۰۶اعالم کرد :تجربهای که در این جام
روی نیمکت به دست آوردم در بیست سال بازی و تمرین مداوم کسب
نکرده بودم.
*******
شخصیت تایتان درابعاد مختلف
اما  (Vol-kahn-oدیگر لقب کان به معنای آتشفشان) چگونه
شخصیتی داشت؟ او را می توان با درگیری هایش در بازی با دورتموند
به یاد آورد از جمله با لگدی که به اشتفان چاپویی سات بازیکن حریف
زد .یک بار در سوم مارس  ۲۰۰۱در بازی با هانزاروستوک در حالی که
بایرن ۳–۲از حریف خود عقب بود وی به خط حمله تیمش اضافه شد
و روی ضربه ارسالی کرنر با مشت توپ را وارد دروازه هانزا کرد تا داور

کارت زرد دوم را به وی نشان داد و کان ناباورانه زمین بازی را ترک
کند .اما همین شخصیت خشن در فینال لیگ قهرمانان  2001یکیاز
زیباترین صحنه های فوتبال را به وجود آورد .وقتی بایرن با درخشش
او در ضربات پنالتی والنسیا را شکست داد ،کان قبل از این که در
جشن شادی بازیکنان هم تیمی خود شرکت کند به سمت سانتیاگو
کانیزارس دروازه بان تیم مغلوب رفت و او را دلداری داد .و حاال هم
کان حاضر نشده است در کنار کارشناسی شبکه دوم تلویزیون دولتی
آلمان ،به عنوان سفیر بایرن فعالیت کند .زیرا برایش دوشغله بودن
ملموس نیست و قصد دارد تمام تمرکز خود را روی شغل اول خود
قرار دهد که همان کارشناسی شبکه ZDFاست.
*******
بهترین بایرن چند دهه اخیر از نگاه کان
اما در مقایسه تیم کنونی بایرن با تیم زمان دروازه بانی اولیورکان،
کدام تیم برتر است؟ کان برخالف پیشکسوتانی که تیم دوران بازی
خود را بهترین می دانند نظری کامال متفاوت دارد «:هسته دفاعی
تیم بسیار قوی عمل می کند و با نگاه کردن به آمار گل خورده شما این
موضوع را به خوبی درک خواهید کرد .در حمله نیز آن عوامل بسیار
موثری هستند .من  ۱۴سال برای بایرن بازی کرده ام ،اما نمی توانم
تیمی به این قدرت را به یاد بیاورم .آن ها بهترین هستند .به نظر من
یک دوره جدید برای فوتبال آلمان در حال آغاز شدن است .اگر بایرن
با چنین قدرتی به کار خود ادامه دهد ،بوندسلیگا برای سال های
بسیاری خسته کننده خواهد شد.
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