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حاال همه چيز تمام ش��ده. بعد از شش دقيقه وقت 
اضافه فرانس��ه ب��ه فينال صع��ود ك��رده و بلژيك 
باي��د شانس��ش را در رده بندي دنبال كن��د. بازي 
بس��يار پاياپاي دنبال مي ش��د تا اينك��ه يك ضربه 
س��ر، روي يك كرن��ر، تف��اوت صعود و س��قوط را 
روش��ن كرد. تفاوت لبخند و گري��ه. تفاوت مرگ و 
حيات. س��اموئل اومتيت��ي خوش��بخت ترين آدم 
روي كره زمين ش��د و هواداران فرانسه تمام حس 
حق شناسي ش��ان را نثار بازيكنان آبي پوش ميدان 
كردند. دش��ان كه نمي توانس��ت چند دقيقه آخر 
بازي را ببيند، اكنون بعد از س��وت داور اروگوئه اي 
با مشت هاي گره كرده به ابراز احساسات هواداران 
پاس��خ مي ده��د. مارتينز مغم��وم به اس��كوربرد 
ورزشگاه چش��م دوخته و همه آرزوهايش را بر باد 

رفته مي بيند. بر باد رفته. 
بياييد فرض كني��م ك��ه همين جا هم��ه بازيكنان 
چشمان شان را ببندند و باز كنند و بروند به سه، چهار 

دقيقه قبل از ش��روع بازي. جايي ك��ه آنها توي تونل 
بازي ايستاده اند و صداي هياهوي هواداران به گوش 
مي رسد. بازيكنان با هم مشغول خوش و بش هستند 
و كم كم آماده ورود به زمين مي ش��وند. براي يكي از 
حساس ترين بازي هاي دوران زندگي شان. جايي كه 
آنها مي توانند با درخشش تاريخ ساز شوند. نكته جالب 
اينجاس��ت كه بازيكنان بلژيك مي دانند كه آنها يك 
بار در همين مرحله در همين روز و در همين ساعت 
توي همين ورزش��گاه در حضور همين تماشاچي ها 
مقابل فرانس��ه بازي كرده اند و يك بر صفر باخته اند. 
آنها يادشان اس��ت كرنر دقيقه 51 گريزمان و ضربه 
سر اومتيتي را. شش دقيقه وقت اضافه را. توپ هايي 
كه از چپ و راست روي دروازه حريف مي ريختند را. 
مش��ت هاي گره كرده دش��ان در انتهاي بازي و بهت 
هواداران شان را. آنها مي خواهند اشتباهات گذشته را 

تكرار نكنند و اين بار حريف را شكست دهند. 
اولين كاري كه همه بلژيكي ها حواس ش��ان هست 
كه انج��ام دهند اين اس��ت ك��ه دقيق��ه 51 كرنر 
ندهند. يا اگر كرنر دادند حواس ش��ان به اومتيتي 

باش��د. با اين كار بلژيك گل نمي خ��ورد. اما براي 
اينكه بتوانند حريف را شكس��ت دهند بايد به اين 
فكر كنند ك��ه چطور باي��د گل بزنند. چ��ون تنها 
گل نخوردن كافي نيس��ت. لوكاكو بايد دقت كند 
آن پاس��ي كه دي بروينه در دقيقه آخ��ر نيمه اول 
ارس��ال مي كند را اومتيتي به اش��تباه نمي تواند به 
خوبي دفع كن��د. دي بروينه و مرتنز بايد يادش��ان 
باشد كه اكسل ويتسل شوتي خواهد زد كه لوريس 
آن را ريباند مي كند و اگر آنها در موقعيت مناس��ب 
باشند مي توانند گل بزنند. اما غير از اين دو صحنه 
و چند صحنه مشابه و البته كم اهميت تر چه؟ آنها 
چه چيزهاي ديگري بايد يادشان باشد؟ بلژيكي ها 
بعد از بازي دقيقا مي دانستند كه اگر چه اشتباهي 
نكنند گل نمي خوردند، اما نمي دانس��تند اگر چه 

كاري كنند گل مي زنند. 
با وجود عملك��رد عالي مارتين��ز در راس تيم ملي 
بلژي��ك او كمي در سيس��تم بازي مقابل فرانس��ه 
دچار خطا ش��ده بود. در تحليل هاي��ش. كم به اين 
دليل كه شياطين س��رخ بازي بدي از خودشان به 

نمايش نگذاشتند. تملك توپ 64 درصدي و دقت 
پاس 91 درصدي نش��ان از يك فوتبال خوب دارد. 
اما شاگردان مارتينز صرفا در روش رسيدن به گل 
كمي س��ردرگم عمل كردند. به همي��ن خاطر آنها 
شايد مي توانستند روي همان چند صحنه ياد شده 
با كمي خوش  شانس��ي و چند سانتي متر اين طرف 
يا آن طرف تر بودن بازيكن خودي يا حريف به گل 
برس��ند اما چنين گلي، حتي اگر به ثمر مي رسيد، 
نتيج��ه يك روش سيس��تماتيك همانن��د بازي با 
برزيل نبود. برعكس تيم فرانس��ه. درست است كه 
فرانس��وي ها روي يك ضربه كرنر به گل رسيدند، 
اما ش��يوه بازي آنها نش��ان داد كه نقشه مشخصي 
ب��راي گل زدن دارند و از هم��ان روش هم چند بار 
روي دروازه حريف خطرس��از شدند. كافي است به 
تعداد شوت به س��مت دروازه دو تيم در پايان بازي 
دقت كنيم. اختالف معنادار 10 تايي ميان ضربات 
بل ژيكي ها و فرانسوي ها ش��ايد موئد همين تفاوت 

باشد. 
اگر بلژيكي ها مث��ل تام كروز در فيل��م »لبه فردا« 

قبل از آغاز جام جهاني كمتر كسي فكرش را مي كرد 
تركيب چهار تيم راه يافته به مرحل��ه نيمه نهايي را 
تيم هاي فرانسه، بلژيك، انگليس و كرواسي تشكيل 
دهند. البته نام فرانس��ه در اكث��ر پيش بيني ها ديده 
مي شد؛ اما اين آن چيزي نبود كه براي سه تيم ديگر 
هم حدس زده ش��ود. ش��ايد هم افراد مع��دودي كه 
بندبند فوتبال را شناخته و دنبال مي كنند نام بلژيك 
را نيز در اين فهرس��ت قرار مي دادند؛ ولي اگر از اكثر 
دوس��تداران جام جهاني در اين باره مي پرس��يديد، 
از آلم��ان، اس��پانيا، آرژانتين، برزيل، پرتغ��ال و... نام 
مي بردند و كمت��ر كس��ي از انگليس - ك��ه اولين و 
آخرين بار 52 س��ال پيش آن ه��م در خانه قهرمان 
جام جهاني شده )1966( و آخرين افتخارش چهارم 
شدن در جام 1990 بود- به همراه كرواسي و بلژيك 
نام مي برد؛ اما هر چه از جام گذش��ت مش��خص شد 
كه آن حدس هاي اوليه خي��ال خامي بيش نبودند و 
اين نام هاي بزرگ نيستند كه سرنوشت بازي ها را به 

خصوص در اين جام رقم مي زنند. 
تيم هاي اسم و رس��م دار كه با كلي هوادار در سرتاسر 
جهان وارد روس��يه ش��ده بودند يكي پس از ديگري 
طرفداران خود را نااميد كرده و به خانه بازگشتند ولي 
كرواس��ي –كه بزرگ ترين افتخارش سومي در جام 
1998 اس��ت- و به خصوص بلژيك -كه آنقدرها هم 
در كانون توجه نبوده و به چشم نمي آمد و تنها يك بار 
در جام جهاني 1986 چهارم شده بود- كلي طرفدار 
براي خود دست و پا كردند و به جمع چهار تيم پاياني 

راه يافتند. 
بلژي��ك ب��ا عملكرد خ��وب خ��ود ه��واداران نااميد 
غول هاي ناكام جام را طرفدار پروپا قرص ادن هازارد 
و هم تيمي هاي��ش كرد. ح��اال آنها يك��ي از تيم هاي 
دوست داشتني جام ش��ده بودند كه بسياري اميد به 
قهرماني شان بسته بودند؛ اما انگار فرانسه چيز ديگري 
است. در ش��ب بازي خروس ها با شياطين سرخ كم 
نبودند آنهايي كه دوس��ت داشتند بلژيك برنده شود 
و بسيار ستايش كردند تالش و جنگندگي بلژيكي ها 
را. بس��ياري در جامعه ايراني وقتي تالش و پش��تكار 
سرخ پوشان را -كه تا آخرين لحظه جنگيدند- ديدند 
و با اين تي��م همذات پنداري كردند. ب��راي خيلي ها 
بلژيك خوِد خودش��ان بود كه مي خواس��ت حريف 
پرافتخارتر را -كه قهرماني و نايب قهرماني جام 1998 
و 2002 را در كارنامه دارد- شكس��ت دهد؛ اما هرچه 
تالش كرد نشد؛ اما مهم اين است كه بلژيك به تمامي 
تالش را كرد و همين براي طرف��داران اين تيم كافي 
بود. بلژيك با طرفداران كمي به جام جهاني روس��يه 
آمد اما بي ترديد با هواداران زيادي جام را ترك خواهد 
كرد و شكي نيست كه در رقابت هاي بعدي بسياري از 
اين تيم يكدست به عنوان يك مدعي نام خواهند برد و 

طرفدارش خواهند بود.

كه مدام بع��د از مرگ به دس��ت نيروه��اي بيگانه 
مي توانست به قبل ورود به صحنه نبرد برگردد و از 
نو در جنگ شركت كند، اين توانايي را داشتند كه 
بعد از س��وت پايان بازي به چند دقيقه قبل شروع 
مسابقه برگردند، صرفا مي توانستند مطمئن باشند 
كه جلوي گل خوردن ش��ان را مي گيرند، اما نبايد 
مطمئن مي بودند كه گل ه��م مي توانند بزنند. تام 
كروز هم در آن فيلم بعد از اينكه هر بار وارد جبهه 
شد و بالفاصله كشته شد، ياد گرفت چطور جانش 
را حف��ظ كند. با رفت��ن به مخفيگاه ه��اي كوچك 
او مي توانس��ت زنده بمان��د، اما زن��ده ماندنش در 
عمل كمكي نمي كرد، چون او دقيقا نمي دانس��ت 
چطور بايد دشمن را بكشد. اسلحه داشت، شليك 
مي كرد، به دشمن جراحت هم وارد مي كرد، اما در 
نهايت نمي توانست پيروز جنگ باشد. تا اينكه سر 
و كله ريتا ورتاكسي پيدا ش��د و به بيل كيج، افسر 
جوان بي تجربه ي��اد داد چطور مب��ارزه كند براي 
كشتن. قرمزپوشان از آن همه مالكيت توپ مقابل 
فرانسه فقط توانس��تند 9 شوت به س��مت دروازه 
حريف روانه كنند و از آن 9 تا هم تنها يك سومش 
توي چارچوب بود. بلژيك همين ش��رايط حمله را 
مقابل برزيل هم داش��ت. آنها جلوي سلس��ائو هم 
تنها 9 ش��وت روانه دروازه حريف كردند، اما در آن 

بازي حمالت شان هدفمندتر بود. 
نمي دانم آن ريتا ورتاكس��ي تيم بلژيك چه كسي 
مي توانس��ت باش��د. خود مارتينز يا تيري آنري يا 
س��اير آناليزورهاي كادر فن��ي؟ نمي دانم قرار بوده 
چه كسي نقشه مش��خص گلزني را براي شياطين 
س��رخ ترس��يم كند، اما آنها در اين نقطه مش��كل 
داشتند. اگر همان لحظه مرگ نمادين تيم بلژيك 
در پايان بازي، آنها مي توانستند به چند دقيقه قبل 
شروع بازي برگردند، باز هم احتماال بازي با همان 
شكل به پايان مي رس��يد. بلژيك براي برد فرانسه 
به چند روز برگش��تن به قبل از بازي نياز داش��ت 
ت��ا كال روش متفاوتي را امتحان كن��د. در واقع اگر 
صدبار هم بازي به همان شكل برگزار مي شد، بعيد 
بود بلژيك با آن نوع بازي به گل برس��د. مگر روي 
اتفاق. ممكن هم ب��ود بازي به وق��ت اضافه برود و 
آنجا اتفاقات فوتبال سرنوش��ت ب��ازي را رقم بزند. 
البته با توجه به ش��رايط، فرانس��ه شانس بيشتري 
در مال خ��ود ك��ردن رخداد هاي بازي داش��ت و 
احتماال بازي را مي برد و ما بازهم شاهد چهره بهت 
زده بلژيكي ه��ا مي بوديم و مش��ت هاي گره كرده 
دشان. ش��اهد قيافه غمگين دي بروينه و هازارد و 
لوكاكو زير نورافكن هاي ورزش��گاه سن پترزبورگ. 
دوب��اره چه��ره متفك��ر مارتين��ز را مي ديديم كه 
انگار با خ��ودش فكر مي كند كجاي كار را اش��تباه 
رفت ك��ه ب��ازي در نهايت ب��ا شكس��ت تيمش به 
 پايان رس��يد. چطور ش��د ك��ه هم��ه آرزوهايش

 بر باد رفت؟ 

بلژيكي كه دل برد

ريموند كوپا، ميش��ل پالتيني، زيدان و 
حاال گريزمن؟ پوگب��ا؟ هوگو لوريس؟ 
كانته؟ نه هيچ كدام، رهبر نسل جديد فوتبال فرانسه 
كيلي��ان امباپه اس��ت. بازيكني كه با تنها 19س��ال 
س��ن كاري كرده كه همه باور كنند ابرستاره بعد از 
كريستيانو و مسي، در حال قدرت نمايي است. تخت 
حكومت 10 س��اله مس��ي و رونالدو را هنوز كسي 
نتوانسته س��رنگون كند. نيمار هم سنش خيلي 
باالت��ر از اين حرف هاس��ت كه به عن��وان پديده 

بعد از اين دو نفر بش��ود به او نگاه كرد. حتي 
تغيير باش��گاه هم باعث نش��د نيمار از زير 
سايه مسي نالدو خارج ش��ود و شايد تنها 
ماحصل آن تصميم، خارج شدن از ليست 
س��ه نفره توپ طال بود. ادن هازارد هم 
سال هاست زير سايه اين دو قرار گرفته 
و خيلي س��خت اس��ت خودش را از اين 

وضعيت خارج كند. اما حاال در مورد كس��ي 
حرف مي زنيم كه هنوز 20 سالش نشده و 
چش��م ها را به خودش خيره كرده است. 
با توجه به سن و شرايط آمادگي، قطعا 
مي توان روي او به عنوان اس��ب برنده 
شرط بس��ت. جوان اس��ت و ديوانه 
موفقيت. موناكو را در 18 سالگي به 
جمع چهار تيم برتر ليگ قهرمانان 

رساند و حاال در 19 سالگي فرانسه 
را ب��ه قهرماني جه��ان نزديك 
كرده است. سرعت، تكنيك و 
همچنين چارچوب شناسي، 
اصل��ي  ويژگي ه��اي  از 
ب��ازي اوس��ت. مهم ترين 

وج��ه فوتب��ال امباپه 
اي��ن اس��ت ك��ه 

مي شود  باعث 

هم تيمي هايش نيز بازيكنان خوبي بش��وند. كيليان 
مي تواند س��طح تيمش را باال بكش��د. او به اندازه دو 
بازيكن از مدافع��ان حريف انرژي مي گي��رد. به نظر 
مي رسد امباپه، گمشده نس��ل طاليي فرانسه باشد. 
نس��لي كه در جام جهاني قبل مقابل قهرمان از دور 
رقابت ها كنار رفت و در يورو »ادر« همه آرزوهاي شان 
را در فين��ال نقش برآب ك��رد. اما حاال به 
پيش مي تازن��د و تا اينج��ا هيچ تيمي 
جلودارشان نبوده. ضعف هاي تاكتيكي 
دش��ان با درخش��ش كيلي��ان امباپه 
پوش��انده ش��ده و مقتدران��ه به 
فينال رس��يده اند. آنها حاال 
ب��ا اخت��الف ش��انس اصلي 
قهرماني هس��تند. در فينال 
اگر تيم حريف پيروز ش��ود، 

يك شگفتي رخ داده است. 
فرانس��وي ها مي توانن��د بعد از 
ريمون��د كوپا و ميش��ل پالتيني 
و زين الدي��ن زيدان، به داش��تن 
بزرگ تري��ن س��تاره فوتب��ال در 
ببالن��د.  رو  پي��ش  س��ال هاي 
بازيكني كه اينقدر زود ش��روع 
به درخش��ش كرده كه ش��ايد 
با حفظ همين س��طح و بدون 
در نظ��ر گرفت��ن پيش��رفت 
احتمال��ي، بتوان��د ركوردهاي 
كريس��تيانو رونالدو و مسي را 
جابه جا كند. البته نبايد روي 
تلخ ماجرا را هم از ياد ببريم. 
در اين سال ها ستاره هاي 
خيلي زيادي ب��ه فوتبال 
معرفي ش��دند كه بعد از 
دو س��ه فصل درخشش، 
بنزين ش��ان تمام شد و 
راه ديگ��ري را پي 

گرفتند.

پيروزي فرانس��ه مقابل بلژي��ك، اگرچه 
محصول برتري تاكتيك��ي خروس ها بر 
شياطين سرخ بود، اما با چيزي به نام شخصيت و سابقه 
و تجربه هم مرتبط بود. منظور از تجربه، البته نه تجربه 
بازيكنان تشكيل دهنده يك تيم كه تجربه فوتبال ملي 
يك كشور است. بازيكنان بلژيك در جام جهاني 2014، 
از حيث بازي در باالترين س��طح فوتبال غيرباشگاهي، 
كم تجربه تر از بازيكنان تيم ملي آرژانتين بودند و نهايتا 
هم آن ب��ازي را 1 بر صفر باختند؛ ام��ا همين مجموعه 
بازيكنان س��رخپوش در قي��اس با بازيكن��ان تيم ملي 
فرانس��ه دچار كاس��تي تجربه حضور در تورنمنت هاي 
ملي نبودند. بلژيكي ها و فرانسوي ها هر دو در يك چهارم 
نهايي جام جهاني 2014 طعم شكس��ت را چش��يدند 
)مقابل آرژانتي��ن و آلمان( و در ي��ورو 2014 نيز حضور 
داشتند. مجموعه بازيكنان تشكيل دهنده اين دو تيم، 
در چهار سال گذش��ته حضور در دو تورنمنت ملي مهم 
را تجربه كرده و به اندازه كافي پخته شده بودند. در سطح 
باش��گاهي نيز بازيكنان هر دو تيم در باالترين س��طح 
فوتبال اروپا بازي مي كنند. ولي چرا قبل از بازي، به نظر 
مي رسيد فرانس��وي ها كمي بيش از بلژيكي ها شانس 
دارند براي رسيدن به فينال؟ روند بازي هم نشان داد كه 
تيم فرانسه براي رسيدن به فينال، چيزي دارد كه بلژيك 
فاقد آن است. چيزي شبيه شخصيت و كاراكتر الزم براي 
فيناليست شدن. گويا در فوتبال، فراتر از تجربه شخصي 
بازيكنان و تجربه يك تيم، چيزي هم وجود دارد شبيه 
تجربه يك كشور. تجربه ملي، در فوتبال ظاهرا اهميت 
دارد. تجربه اي كه آبش��خورش تاريخ و سنت و سابقه و 
افتخارات فوتبال يك كش��ور اس��ت. در ج��ام جهاني 
2002، اگرچه كره جنوبي ايتاليا را در يك هشتم نهايي 
شكست داد، ولي تصور پيروزي كره اي ها مقابل آلمان در 
نيمه نهايي جام جهاني، بسيار دشوار بود. در سال 2006 
هم اگرچه پرتغال رقيبي پاياپاي بود براي فرانسه، ولي باز 
چيزي عالوه بر كيفيت بازيكنان و كيفيت اين دو تيم، 
احتمال صعود فرانس��ه به فينال جام جهاني را بيش��تر 
مي كرد. نيز در 1982، در مواجهه ايتاليا و لهس��تان در 

نيمه نهايي جام جهاني، سابقه دو بار قهرماني در جهان 
و يك بار قهرماني اروپا و ناي��ب قهرماني در جام جهاني 
1970، داللت داشت بر اينكه ش��انس صعود ايتاليا به 
فينال بيش از شانس لهستان است. باري، تاريخ و سنت 
و سابقه و افتخارات يك كشور در عرصه فوتبال، چيزي 
شبيه ناخودآگاه جمعي بازيكنان تيم ملي هر كشوري را 
برمي سازد؛ و اين ناخودآگاه جمعي، چون روح در روحيه 
و كاراكتر اي��ن يا آن تيم ملي دميده مي ش��ود. و اگر آن 
تيم مشكل فني ويژه اي نداشته باشد، معموال از حريفي 
كه ناخودآگاه جمعي اش كمتر ب��وي توفيق و قهرماني 
مي دهد، شانس بيشتري براي پيروزي دارد. اگر پالتيني 
در جام جهاني 1998 كاري كرده بود كه فرانسه تا فينال 
به پس��ت برزيل نخ��ورد، دليلش دقيق��ا همين برتري 
ناخودآگاه جمعي برزيل نسبت به فرانسه بود. فرانسوي ها 
به پيروزي مقابل برزيل كمتر اطمينان داشتند تا پيروزي 
در برابر ايتاليا و هلند و بسياري از تيم هاي ديگر آن جام. 
ناخودآگاه جمعي، تعبيري برساخته كارل گوستاو يونگ 
اس��ت. يونگ همانند فرويد به ضمير ناخودآگاه انسان 
باور داشت ولي برخالف فرويد كه ناخودآگاه را برآمده از 
خودآگاه و وابسته به آن مي دانست، يونگ ناخودآگاه را 
تابع تمام عيار خودآگاه نمي دانست و براي آن استقالل يا 

مباني ديگري نيز قائل بود.
 از نظر يونگ، خودآگاه ذهن انس��ان جزيره كوچكي 
اس��ت در دل اقيانوس ناخودآگاه. يون��گ ناخودآگاه 
را نيز به دو بخش فردي و جمعي تقس��يم مي كرد و 
معتقد بود ناخ��ودآگاه ف��ردي ريش��ه در خاطرات 
كودكي دارد اما آبش��خور ناخودآگاه جمعي، تجارب 
اجداد و گذشتگان است. همين تجارب موفقيت آميز 
گذش��تگان فرانس��وي ها، نق��ش چش��مگيري در 
برخورداري آنها از روحيه مساعدتر و شخصيت الزم 
براي غلبه بر حريف )بلژيك( و رسيدن به فينال جام 
جهاني داش��ت. فرانس��وي ها در چهل سال گذشته، 
دو بار با ميش��ل پالتيني به نيمه نهاي��ي جام جهاني 
رس��يده اند، دو بار هم با زي��دان به فين��ال. يك بار با 
پالتيني و يك بار هم با زيدان ج��ام ملت هاي اروپا را 
فتح كرده ان��د. و آخرين بار دوازده س��ال پيش طعم 
فينال ج��ام جهاني را چش��يده اند. بگذريم كه مربي 

آنها، ديديه دشان، كاپيتان تيم فاتح جام 1998 بوده 
است. اگرچه هيچ يك از بازيكنان تيم ملي فرانسه در 
توفيقات و تجارب پالتيني و زيدان و دشان و... شريك 
نبوده ان��د، ام��ا آن بزرگي ها و موفقيت ها، آبش��خور 
ناخودآگاه جمعي بازيكنان تيم كنوني فرانس��ه بوده 
است؛ آبش��خوري كه بلژيكي ها از آن محروم بودند. 
يونگ ب��ا واكاوي و تعبير روياه��اي بيمارانش به اين 
نتيجه رس��يده بود كه پس از جنگ جهاني ديگري 
پس از جنگ جهان��ي اول در راه اس��ت. او در اين باره 
نوشته اس��ت كه ناخودآگاه جمعي اروپايي ها در آن 
دوران داللت داشت بر اينكه جنگ عالم گير  ديگري 
در راه اس��ت. اگرچه پيش بيني در فوتبال  امر شاقي 
است، اما با مبنا قراردادن روانشناسي يونگ پيشاپيش 
به نظر مي رس��يد كه ناخودآگاه جمعي فرانسوي ها، 

پلي است براي رسيدن آنها به فينال جام جهاني .

ناخودآگاه جمعي، فرانسه را به فينال بردابر ستاره بعدي جهان فوتبال 

صعود  به فينال با روانشناسي يونگطالي سياه پاريس
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