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«من العتبة جينا ومن شبرا ...يا تريكة يا بو فانيال حرير حمرا»

«الماجيكو»

ثالثة مستحيالت في ذاكرة «صانع األلـعاب» المصري

مازن حلمي
لم يكن أبو تريكة بعيدًا عن التقلبات
السياسية عقب سقوط نظام اإلخوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر .ب ـ ـ ــدأ اإلع ـ ـ ــام
ً
يمارس شكال من أشكال «املكارثية»
ضد كل شخص يشك في انتمائه أو
تعاطفه مع جماعة اإلخوان املسلمني.
أبو تريكة الذي لم يعلن يومًا انتماءه
إلـ ــى أي ج ـمــاعــة أو حـ ــزب س ـيــاســي،
أعلن دعمه للمرشح الرئاسي وقتها
مـ ـحـ ـم ــد م ـ ــرس ـ ــي ،ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية األولى عقب ثورة  25يناير.
الجميع ك ــان يعلم األزم ــة الحقيقية
وراء عداء الدولة ألبو تريكة .الجميع
كان يعلم أن الدولة قــررت أن معاقبة
نجمها األبــرز في كــرة الـقــدم ،بعد أن
رفض مصافحة وزير الدفاع ورئيس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري آن ـ ـ ـ ــذاك امل ـش ـيــر
َ
محمد حـســن طـنـطــاويِ ،ح ــن ذهـ َـب
إل ــى امل ـطــار السـتـقـبــال فــريــق األهـلــي،
عـقــب مــذبـحــة بــورسـعـيــد ع ــام .2010
عــاقـبــت ال ــدول ــة أب ــو تــريـكــة بالحجز
على جميع أمالكه في مصر ،واتهامه
في قضية لم يحكم فيها بعد ،ووضع
اسـمــه فــي قــوائــم اإلره ـ ــاب .سيشارك
أب ــو تــري ـكــة ب ـعــد أيـ ــام ِعـ ــدة ف ــي كــأس
العالم  2018في روسيا ،ال كالعب ،بل
ِّ
كمحلل إلح ــدى الـقـنــوات الفضائية.
يـشــاهــد املنتخب امل ـصــري يلعب في
كــأس العالم بعد محاوالت وقصص
ملحمية عاشها من أجل املشاركة في
تلك اللحظة وهو العب ،لكنه لم يكن
محظوظًا ،حتى أصبح األمــر بمثابة
الحلم الذي ظل يطارده ،كما تطارده
«الحكومة» في مصر .بات ألبو تريكة
ح ـك ــاي ــة م ـك ـت ـم ـلــة املـ ــامـ ــح ال ــدرامـ ـي ــة
وتـسـتـحــق أن ت ـ ــروى ،ق ـبــل أن تتخذ
رمزيتها كرابع املستحيالت.

كيف دخل أبو تريكة ألفية مصر
الثالثة؟
بـعــد س ـنــوات قليلة مــن دخ ــول مصر
األلفية الثالثة ،كانت أسطورة جديدة
ُ َ
تـصــنــع فــي ك ــرة ال ـقــدم .الع ــب يــرتــدي
القميص ذا الرقم  22انتقل من نادي
ال ـت ــرس ــان ــة إلـ ــى األه ـ ـلـ ــي ً ،ف ــي صـفـقــة
ل ــم ت ـك ــن ض ـخ ـمــة مـ ـق ــارن ــة بـصـفـقــات
ـادي األهـ ـل ــي خــال
عـ ــدة أب ــرم ـه ــا الـ ـن ـ ً
تلك الـفـتــرة ،خــاصــة أن الــاعــب ليس
صغيرًا في السن ،وبدأ عامه السادس
ُ
نجم
والـعـشــريــن .لكن سريعًا مــا بــدأ
أبو تريكة في الصعود .وبعد السنة
األولى له مع النادي ،أصبح هو نجم
الفريق األول.
العب خط وسط (هجومي) ال يمتلك
س ــرع ــة ك ـب ـي ــرة وال ي ـم ـت ـلــك مـ ـه ــارات
مذهلة مثل الخطيب أو حمادة عبد
اللطيف (أسطورة النجمة اللبناني).
لكنه امتلك شيئًا لــم يمتلكه العديد
مــن الــاعـبــن املـصــريــن فــي الـتــاريــخ:
ً
الــذكــاء التكتيكي .كــان مذهال وقــادرًا
على استغالل املساحات بني خطوط
املـ ـن ــافـ ـس ــن ،وصـ ـن ــاع ــة تـ ـم ــري ــرات ال
يـخـطــئ قـيــاسـهــا أب ـ ـدًا ،ممتلكًا قــدمــا

قادرًا على تحريكها قطريًا وصناعة
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة م ــن أي وضـعـيــة
ف ــي امل ـل ـعــب ،بـجــانــب ق ــدرت ــه الـكـبـيــرة
ع ـل ــى إحـ ـ ـ ــراز األه ـ ـ ـ ـ ــداف ،خ ــاص ــة فــي
األوق ـ ـ ــات ال ـح ــاس ـم ــة .ت ـلــك ّ قـ ـ ــدرات لم
يـمـتـلـكـهــا الـكـثـيــر م ــن ص ــن ــاع الـلـعــب
املصريني .أحــب الجمهور أبــو تريكة
ح ـتــى أص ـب ــح أش ـه ــر ال ـه ـت ــاف ــات عند
الجماهير املصرية« :من العتبة جينا
وم ــن ش ـبــرا /يــا تــريـكــة يــا بــو فانيال
حرير حمرا» .هكذا بدأ أبو تريكة في
ـواز لتاريخ
تسطير تــاريــخ خ ــاص م ـ ٍ
النادي األهلي ومنتخب مصر .ومع
بداية  2006كانت مصر تنظم بطولة
األمـ ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا ،مــع
ق ـيــادة فنية جــديــدة لحسن شحاتة،
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـل ــم امل ـه ـم ــة فـ ــي املـ ـب ــاري ــات
األخيرة خلفًا لتاردلي ،الذي فشل في
املـنــافـســة عـلــى بـطــاقــة الـتــأهــل لكأس
ال ـع ــال ــم امل ـق ــام ــة ف ــي أمل ــان ـي ــا .وصـلــت
مصر إلى املباراة النهائية في بطولة
األمم األفريقية ،بعد املساندة الكبيرة
للجماهير وتــألــق عــدد مــن الالعبني،
عـلــى رأس ـهــم أب ــو تــريـكــة ،ال ــذي أحــرز
أهـ ـ ــداف عـ ــدة حــاس ـمــة ف ــي ال ـب ـطــولــة.
كانت املـبــاراة النهائية أمــام منتخب
ســاحــل ال ـع ــاج ،ال ــذي قــابـلــه املنتخب
املصري في افتتاح البطولة ،وفــازت
ب ـثــاثــة أه ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف واح ــد.
َ
وصل الفريقان إلى ركالت الترجيح،
بعد انتهاء املباراة بوقتيها األصلي
الركلة األخيرة للمنتخب
واإلضافيُ .
َ
امل ـ ـصـ ــري ،إذا أح ـ ـ ـ ـ ـ ِـرزت تـ ـف ــوز مـصــر
بــالـبـطــولــة .ت ـقــدم أب ــو تــريـكــة ليسدد
الركلة األخـيــرة .تحركت شفاه وكــان
دعاءّ .
ً
سدد الكرة محرزًا بطولة
يردد
األم ــم الـخــامـســة للمنتخب امل ـصــري،
بحضور آالف املشجعني في امللعب،
ورئيس الجمهورية ،الذي كان آنذاك،
ً
حسني مباركّ .
تردد أبو تريكة قليال
بـعــد إحـ ــرازه الــركـلــة ،ب ــدا عليه أن ــه ال
يعلم بــالـفــوز وأنـهــا الــركـلــة األخـيــرة،
ل ـك ـنــه ع ـ ـ َ
ـاد واح ـت ـف ــل م ــع زم ــائ ــه فــي
الـ ـف ــري ــق .شـ ـع ـ َـر أبـ ــو ت ــري ـك ــة ف ــي تـلــك
الـثــوانــي امل ـع ــدودة ب ــأن املـشـهــد الــذي
يعيشه في تلك اللحظة قد تكرر في
لحظة ما أو حلم ما قديم ،لكن ّ
غصة
ٍ
فــي قلبه كانت تخبره أن الحلم غير
مكتمل .ثمة ما ينقص.

كأس العالم :الحلم واألسطورة

ّ
ظ ــل الـتــاريــخ الـعــربــي الـقــديــم يحوك
ُ َّ
أساطيره متخطيًا كل ما هو منطقي،
باحثًا عن صناعة األسطورة ،وترك
مل ـع ــان ـه ــا لـ ـل ــزم ــن .وه ـ ـ ــذا ال ي ـتــوقــف
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــرب ،بـ ــل ه ـ ــذه هـ ــي أح ـ ــوال
األســاط ـيــر .رغ ــم كــل األســاطـيــر التي
ص ـن ـع ـهــا الـ ـت ــاري ــخ الـ ـع ــرب ــي ،تــوقــف
عند مستحيالت ثــاثــة ،لــم يستطع
ح ـي ــاك ــة أي ق ـص ــة ت ــوث ــق ح ــدوث ـه ــا،
فـصـنـ َـع قـصـصــا تــؤكــد استحالتها.
سميت أسطورة املستحيالت الثالثة
عند الـعــرب :الغول والعنقاء والخل
ال ــوف ـ ّـي .م ــع ال ــزم ــن أص ـبــح الـتـشــديــد
ع ـل ــى ص ـع ــوب ــة ش ـ ــيء م ـ ــا ،أن ي ـق ــال:

أحمد ناصر حجازي

مباراة القاهرة واملباراة الفاصلة في
ال ـخــرطــوم .لــم ينجح أب ــو تــريـكــة في
محاولته الثانية أن يبلغ حلمه.

 .2013أحداث عدة في مصر .تظاهرات  30حزيران/يونيو.
عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر ّ
وزجه في السجن.
بعدها بعدة ُ
أشهر ،اعتزل محمد محمد أبو تريكة كرة
القدم عن  39عامًا ،عقب إحرازه بطولة أفريقيا مع النادي
خرج أبو تريكة من الملعب للمرة األخيرة وهو
األهليً .
ينحني تحية آلالف المشجعين الذين رفعوا صوره وأحبوه
كما لم يحبوا العبًا من قبل .هبط الساحر من المسرح وهو
في كامل حيويته العقلية والبدنيةَ ،
خرج من المسرح قبل
أن ترتعش قدمه وهو ُينفذ إحدى خدعه السحرية .ما
الذي يجمع أبو تريكة بأبو صالح؟

ّ
المستحيل الثالث :الخل الوفي
()2014

لم يكن الفتى
الصغير الذي
يعمل في أحد
مصانع الطوب
في قرية «ناهيا»
يعلم بعد الكثير
عن كرة القدم
(أرشيف)

«مـ ــن رابـ ـ ــع امل ـس ـت ـح ـي ــات» .ات ـخ ــذت
األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة م ـك ــان ـت ـه ــا ف ـ ــي ال ــوع ــي
شعريًا،
الـعــربــي ،وب ــدأ التوثيق لها
ّ
َ
ِح ــن ق ــال صـفــي ال ــدي ــن ال ـح ـلــي« :مل ــا
ّ
ٌّ
ُ
َ
ـان وم ــا ب ـ ِـه ــم /خــل
رأي ـ ــت ب ـن ــي الـ ــزمـ ـ ِ
ّ
وف ـ ٌّـي لـلـشــدائـ ِـد أصـطـفـ ُـي /أيـقـنـ ُـت أن
ُ
َ
َ
والع ُ
نقاء
املستحيل ثالثة ٌ /:الــغــول
ّ
َ
ـخ ــل ال ــوف ــي» .ل ــم يـبـتـعــد م ـشــوار
وال ـ ِ
مصر في تصفيات كــأس العالم عن
األســاط ـيــر الـتــاريـخـيــة ،كـلـمــا اقـتــرب
الحلم من التحقق ،كــان يتحول إلى
كابوس ثقيل ،حتى أصبح الوصول
إل ــى ك ــأس الـعــالــم بمثابة األســاطـيــر
واملالحم الخيالية.
ك ــان ــت الـ ـق ــاه ــرة ت ــدخ ــل آخ ـ ــر أع ـ ــوام
الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،م ـم ـت ـل ـئ ــة ب ـص ــوت
م ـح ـم ــد مـ ـنـ ـي ــر ،وقـ ـ ـ ــدم ه ـ ـشـ ــام ع ـبــد
ال ــرس ــول ،وال ـ ــرأس الــذهـبـيــة لجمال
عبد الحميد .لم يكن الفتى الصغير

لم يكن ٌّ
أي من المنتخابات األفريقية
المنتخب المصري
قادرًا على هزيمة ً
الذي كان يمتلك جيال ذهبيًا
الــذي يعمل في أحد مصانع الطوب
فــي قــريــة «نــاهـيــا» يعلم بعد الكثير
عـ ــن ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .لـ ــم ي ــذه ــب يــوم ـهــا
إل ــى ال ـع ـمــل ،لـيـشــاهــد املـ ـب ــاراة الـتــي
ينتظرها الجميع ،امل ـبــاراة األخـيــرة
في التصفيات املؤهلة لكأس العالم
 1990في إيطاليا .كان الفتى الصغير
آنذاك محمد أبو تريكة ،يدخل عامه
الحادي عشر في آخر الثمانينيات.
انتصر يومها املنتخب املصري على
نـظـيــره ال ـج ــزائ ــري ،ب ـهــدف مـقــابــل ال
شيء ،برأسية املهاجم حسام حسن.
م ـش ـهــد رآه أب ـ ــو ت ــري ـك ــة فـ ــي إحـ ــدى
ال ـش ــاش ــات ال ـص ـغ ـيــرة داخـ ــل قــريـتــه.

أصـبــح فــي مــا بـعــد حلمًا سـيـطــارده
ل ـ ـع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـس ـ ـنـ ــن :ح ـ ـسـ ــام ح ـســن
يـحـتـفــل ب ـهــدف ال ـص ـعــود إل ــى كــأس
ال ـع ــال ــم ،م ـحــاطــا بـمـئــة أل ــف مشجع
داخـ ـ ـ ــل م ـل ـع ــب «اسـ ـ ـت ـ ــاد ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة».
َ
بـ ـع ــده ــا بـ ـسـ ـن ــوات ِح ـ ـ ــن دخـ ـ ــل أب ــو
تريكة جامعة القاهرة ،لدراسة «آداب
َ
سمع محاضرة ألقاها أحد
تــاريــخ»
أساتذته في الجامعة عن األساطير
فــي الـتــاريــخ الـعــربــي ،وح ــول مفهوم
امل ـس ـت ـح ـي ــات الـ ـث ــاث ــة .ت ــوق ــف أب ــو
ً
تــريـكــة قـلـيــا عـنــد األمـ ــر ،ول ــم يفهم
ّ
دالل ــة ع ــدده ــا ،لكنه دون فــي دفـتــره
أسـمــاء املستحيالت الـثــاثــة :الغول
ّ
والعنقاء والخل الوفي.

الــمــســتــحــيــل األول :الــغــول
()2006

َ
ُع ــرف الـغــول فــي القصص الشعبية
وال ـح ـكــايـ ٌـات ال ـفــول ـك ـلــوريــة الـعــربـيــة
بــأنــه وحـ ــش ق ــوي وض ـخــم ال يمكن
هــزي ـم ـتــه ،وق ــدي ـم ــا ك ــان ــت تـسـتـخـ َـدم
سـيــرتــه إلخــافــة األط ـف ــال .لـكــن عــرف
أيضًا أنــه أحــد املستحيالت الثالثة.
كانت مجموعة مصر في التصفيات
األفريقية املؤهلة لكأس العالم 2006
فــي أملــانـيــا ،بمثابة مجموعة املــوت،
حـيــث أوق ـعــت املـنـتـخــب امل ـصــري مع
الـكــامـيــرون وســاحــل ال ـعــاج .ويكفي
تــذكــر منتخب الـكــامـيــرون فــي كــأس
األم ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة عـ ـ ــام  .2002ك ــان
رهيبًا .أبو تريكة الذي انتقل حديثًا
إلــى ال ـنــادي ألهـلــي ،وج ـ َـد نفسه بني
ً
ع ـش ـي ــة وضـ ـح ــاه ــا يـ ــواجـ ــه ك ـ ــا مــن
منتخب الكاميرون وســاحــل العاج.
شـعـ َـر صــاحــب الـ ـ  24عــامــا بالخوف
ً
قليال ،ألنه سيواجه أقوى منتخبات
أفريقيا .وقتها كانت تصاغ حكايات
وأسـ ـ ــاط ـ ـ ـيـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ـ ــوة امل ـن ـت ـخ ــب
ال ـكــام ـيــرونــي واإلمـ ـك ــان ــات الـبــدنـيــة

لــاعـبـيــه ،لـكــن األس ـط ــورة الحقيقية
كانت تصاغ حول املهاجم اإليفواري
ديـ ــديـ ــه دروغـ ـ ـب ـ ــا ،املـ ـه ــاج ــم امل ـن ـت ـقــل
حــدي ـثــا آن ـ ــذاك إل ــى ف ــري ــق تشيلسي
اإلنـكـلـيــزي ،آتـيــا مــن مــرسـيـلـيــا .كــان
بمثابة «الغول» الذي َ
ترك األساطير
وال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات الـ ـف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة وب ـ ــدأ
ممارسة كرة القدم ،رؤيته في امللعب
ف ـقــط كــانــت تـ ــزرع ال ــرع ــب ف ــي قـلــوب
املنافسني .مع بداية شهر حزيران/
يونيو  ،2004كــان املنتخب املصري
على موعد مع نظيره العاجي .دخل
املنتخب املصري املباراة بثقة كبيرة
بعد الفوز الذي حققه على املنتخب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ــى
ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف دون م ـق ــاب ــل .أح ــرز
أب ــو تــريـكــة أول أه ــداف ــه الــدول ـيــة في
تلك امل ـبــاراة .دخــل املنتخب املصري
م ـب ــاراة ســاحــل ال ـع ــاج وف ــي جعبته
ث ــاث ن ـقــاط .فــي ملعب اإلسـكـنــدريــة
املقامة عليه املباراة ،رأى أبو تريكة
ألول مـ ــرة الـ ـغ ــول «دروغـ ـ ـب ـ ــا» ال ــذي
كثيرًا مــا سمع عـنــه ،تــذكــر لحظتها
أن أول امل ـس ـت ـح ـي ــات ك ـ ــان الـ ـغ ــول.
ُ
هـ ِـزم املنتخب املصري في املباراتني
أمــام املنتخب اإليـفــواري .في املباراة
األولى على ملعبه ووسط جماهيره،
ُ
ه ـ ـ ـ ِـز َم ب ـهــدفــن م ـقــابــل هـ ــدف واحـ ــد،
أحـ ــرزه أب ــو تــري ـكــة .فــي تـلــك امل ـبــاراة
أح ــرز دروغ ـبــا هــدفــا أيـضــا .لكن أبو
ت ــري ـك ــة شـ ـع ـ َـر ب ـغ ـضــب ش ــدي ــد ،ألن ــه
كان يعلم أن دروغبا لم يستخدم إال
جــزءًا بسيطًا من طاقته .كان مخيفًا
حقًا .في املباراة الثانية بدأ دروغبا
بــاسـتـخــدام قــوتــه .أح ــرز هــدفــن في
أق ــل مــن خـمــس دق ــائ ــق .ب ــدا دروغ ـبــا
أسـ ـط َــوري ــا ،ح ـتــى إن ق ـصــة شعبية
ص ـيــغــت آن ـ ــذاك ف ــي م ـصــر ،ت ـقــول إن
دروغبا قادر على الركض أليام دون
أن يشعر بالتعب .تـضــاء لــت فرصة

املنتخب امل ـصــري فــي الـصـعــود إلــى
كأس العالم ،حتى أصبحت معدومة
تمامًا .األهداف الثالثة التي أحرزها
أب ــو تــري ـكــة ف ــي الـتـصـفـيــات ل ــم تكن
كــاف ـيــة لـيـحـقــق حـلـمــه ال ـق ــدي ــم .لكنه
ك ــان ي ـعــرف أن أم ــام ــه فــرصــا أخ ــرى
في مرات مقبلة ،ربما في التصفيات
املـقـبـلــة .لـكــن تـلــك امل ــرة لــم يـكــن ألحـ ٍـد
أن ي ـجــاري ال ـغــول اإليـ ـف ــواري ،الــذي
خطف التأهل ملنتخبه.

المستحيل الــثــانــي :العنقاء
()2010
ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ــاصـ ـل ــة جـ ـمـ ـع ــت بــن
املنتخبني ،وجاءت بعد فوز املنتخب
امل ـصــري عـلــى نـظـيــره ال ـجــزائــري في
ال ــدق ـي ـق ــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ــوق ــت ب ــدل
الـ ـض ــائ ــع ،ب ـع ــد دق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة مــن
هتاف ردده أكثر من  80ألف مشجع
م ـصــري فــي مـلـعــب اس ـتــاد ال ـقــاهــرة:
«كــاس الـعــالــم ...كــاس الـعــالــم ...كاس
الـ ـع ــال ــم» ،ه ـت ــاف بـ ــدأ م ــن م ــدرج ــات
الــدرجــة الثانية فــي اسـتــاد القاهرة،
م ــن م ـش ـجــع واحـ ـ ــد ،إلـ ــى ال ـع ـش ــرات،
حتى أصبح هتافًا واحدًا تصدح به
آالف الحناجر تحت سماء القاهرة.
تعقدت مجموعة املنتخب املصري،
بعد أن خسر في مباراته األولــى مع
َ
الجزائر في بداية التصفيات .دخل
املنتخب املـصــري التصفيات ولديه
ث ـقــة ل ــم يـمـتـلـكـهــا م ــن ق ـب ــل ،ب ـعــد أن
أحــرز بطولة األمــم األفريقية مرتني
تــوال ـيــا وتــربــع عـلــى ع ــرش أفــريـقـيــا.
لم يكن ٌّ
أي من املنتخابات األفريقية
قــادرًا على هزيمة املنتخب املصري،
ً
الذي أصبح يمتلك جيال ذهبيًا ،فاز
على معظم منتخبات أفريقيا .أبو
تريكة الذي أصبح آنــذاك نجم مصر
األول في كــرة الـقــدم ،كــان يشعر ًبأن
حلمه الـقــديــم قــد اق ـتــرب ،خــاصــة أن

مجموعة مـصــر ليست قــويــة ،حتى
املنتخب الجزائري لم ّ
يعد باملنتخب
املـخـيــف آن ـ ــذاك .لــم يـكــن لــديــه نجمه
رابـ ـ ـ ــح م ـ ــاج ـ ــر ،وال ريـ ـ ـ ــاض مـ ـح ــرز،
حتى إنه لم يتأهل إلى بطولة األمم
األفريقية منذ عدة دورات .كان معلنًا
أن املـ ـب ــاراة األخـ ـي ــرة ف ــي املـجـمــوعــة
ستكون أمام املنتخب الجزائري في
مصر وعلى ملعب «استاد القاهرة».
رأى أبــو تريكة مالمح حلمه القديم
تتشكل .الـفــريــق نفسه ،على امللعب
ذات ــه ،تفصل بينهما عـشــرون عامًا.
كانت املباراة الفاصلة في الخرطوم.
ذه ـ ـ ـ ـ ـ َـب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم
لالحتفال .لم يكن لدى املصريني أي
شك في أن منتخبهم غير قادر على
تحقيق الـفــوز .انعكست تلك الحالة
ع ـل ــى ال ــاعـ ـب ــن ،ف ـظ ـهــر ال ـف ــري ــق فــي
أس ــوأ حــاالتــه ،غير ق ــادر على صنع
هجمة واح ــدة عـلــى مــرمــى املنتخب
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،وقـ ـب ــل ن ـه ــاي ــة ال ـش ــوط
األول ،ظـهـ َـر املــدافــع الـجــزائــري عنتر
يحيى مثل عنقاء الرماد من الدمار،
وأحـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـه ـ ــدف األول ف ـ ــي ش ـب ــاك
املنتخب املصري .صاغت األساطير
والـحـكــايــات الشعبية الـعـنـقــاء على
أنــه طائر أسـطــوري ،لــه حجم هائل،
وقــادر على خطف فريسته في جزء
م ــن ال ـث ــان ـي ــة ،وارت ـ ـبـ ــط ق ــدي ـم ـ َـا عـنــد
الـعــرب بــالــدمــار والــرمــاد .وع ــرف أنه
ثــانــي املـسـتـحـيــات ال ـثــاثــة .انتهت
املباراة وسط ذهول الجميع ،لم يكن
أحدًا قادرًا على إدراك ما يحدث ،لقد
خـطــف عـنـتــر يـحـيــى بـطــاقــة الـتــأهــل
للمنتخب الجزائري .انقلب حلم أبو
تريكة إلى كابوس ثقيل .كان يشعر
بثقل بتلك اللحظة التي أطلق فيها
ح ـكــم املـ ـب ــاراة صــافــرتــه ع ـلــى ملعب
الـخــرطــوم ،معلنًا نهاية حلم عاشه
الـجـمـيــع فــي امل ــدة ال ـتــي فـصـلــت بني
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شـ ـم ـ ٌـس ص ـي ـف ـيــة ت ــرح ــل عـ ــن س ـمــاء
مـلـعــب ب ــاب ــا يـ ــارا (م ـل ـعــب كــومــاســي
الــريــاضــي) فــي غــانــا .أول أي ــام عيد
األض ـحــى ف ــي  ،2013الـجـمـيــع خلف
الـشــاشــات يــراقـبــون تـجــدد حلم قتل
عــدة مــرات من قبل .يراقبون صعود
النجم وخفوته في آن واحد .لم يكن
جرح مباراة الخرطوم ملتئمًا تمامًا،
رغـ ــم م ـ ــرور سـ ـن ــوات ع ـ ــدة .كـ ــان أبــو
تريكة يعلم جيدًا ذلك الشعور الذي
عصف بأحالمه هو وجيله .كان يعلم
أنه يدخل عامه الخامس والثالثني،
بعد أقل من شهر ،ولم يعد في العمر
جولة أخرى تحمله إلى الحلم ،كأس
ال ـعــالــم .قـبــل أن يـطـلــق حـكــم م ـبــاراة
الجولة املؤهلة إلى كأس العالم 2014
فــي ال ـبــرازيــل ،الـتــي تجمع املنتخب
الغاني واملنتخب املصريَ ،
نظر أبو
تــريـكــة إل ــى زمــائــه .رأى وجــوهــا قد
غابت بفعل الزمن من دون الوصول
إلى الحلم الذي صار في السماء .رأى
وجوهًا جديدة وشابة ،غير تلك التي
عــرفـهــا ط ــوال مسيرته مــع املنتخب
املـصــري .وج ــاء فــي الـتــاريــخ العربي
واألس ــاط ـي ــر الـشـعـبـيــة ،أن الـصــديــق
مهما كان مخلصًا لصديقه ،ال يمكن
أن يخلص لــه أكـثــر مــن نفسه .حتى
ّ
أصبح الخل الوفي أحد املستحيالت
الثالثة .بــدأت املـبــاراة ،وفــي الدقائق
األولــى أحــرز املنتخب الغاني هدفه
َ
شعر أبو تريكة لحظتها بأن
األول،
التاريخ تكرار لسذاجة الحاملني .نظرَ
إلــى شاشة امللعب ،ليرى أن املـبــاراة
م ــا زالـ ـ ــت ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا .وقـ ــد ت ـكــون
تـلــك م ـبــاراتــه األخ ـي ــرة ،ولــديــه باقي
ً
ال ـع ـمــر يـعـيــد ف ـيــه الـ ــذاكـ ــرة ،م ـحــاوال
اس ـت ـن ـت ــاج ال ـخ ـط ــأ ال ـ ــذي ي ـح ــرق كــل
شــيء قبل مالمسة النجم بلحظات.
َ
ظهر املنتخب املصري مرتعشًا أمام
نـظـيــره ال ـغــانــي ،مــع أخ ـطــاء دفــاعـيــة
كـ ـثـ ـي ــرة ،وبـ ـع ــد دقـ ــائـ ــق مـ ــن ال ـه ــدف
األول ،أح ــرز املنتخب الـغــانــي هدفه
ال ـثــانــي .ن ـظـ َـر أب ــو تــريـكــة حــولــه ولــم
ي ـجــد ال ـك ـث ـيــر م ــن «خـ ـ ــان» امل ــاض ــي.
َ
ونظر إلى الالعب الصاعد
لكنه عاد
آن ـ ـ ــذاك م ـح ـمــد صـ ـ ــاح ،الـ ـ ــذي يـلـعــب
بجانبه ،وأحــرز العديد من األهــداف
خـ ــال ال ـت ـص ـف ـيــات .كـ ــان أبـ ــو تــريـكــة
فـ ــي تـ ـل ــك امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ع ـص ـب ـي ــا ،ي ـن ــدب
حظه مع كل كــرة يضيعها املنتخب
امل ـصــري .لـلـمــرة األول ــى فــي تاريخه
يظهر في تلك الحالة .قبل دقائق من
نهاية الـشــوط األول احتسب الحكم
ركـلــة ج ــزاء للمنتخب امل ـصــري ،بعد
تعرض صالح لدفع من مدافع غانا
داخل منطقة الجزاء .تقدم أبو تريكة
وســدد الركلة ،معلنًا هــدف تقليص
َ
سجد أبو تريكة بعد الهدف،
الفارق.
ـود
ث ــم ط ــال ــب ال ــاع ـب ــن ب ـب ــذل م ـج ـهـ ٍ
أكبر.
ان ـت ـه ــت امل ـ ـبـ ــاراة ب ـهــزي ـمــة املـنـتـخــب
املـصــري بستة أه ــداف ،مقابل هدف
واحـ ــد .ك ــان ال ـشــوط ال ـثــانــي بمثابة
الكارثة التي أجهزت على كل األحالم.
لــم يعد ملـب َــاراة الـعــودة فــي مصر أي
أهمية .وقف أبو تريكة في منتصف
امل ـل ـع ــب ع ـق ــب ن ـه ــاي ــة امل ـ ـب ـ ــاراة ،ك ــان
ينظر إلى السماء وعيناه ممتلئتان
بـ ــالـ ــدمـ ــوع .ورب ـ ـمـ ــا ت ــذك ــر لـحـظـتـهــا
املستحيالت الـثــاثــة 3 ،أســاطـيــر3 ،
مرات ال يتأهل .مشى أبو تريكة نحو
َ
َ
صالح ،وحني وصل بجانبه انهمرت
دمــوعــه على حلم قــد تــاشــى .أمسك
ُّ
ب ــرأس صــاح وكــأنــه ردد« :أن ــا خلك
ّ
الوفي يا صالح».

«ده عاش جوه القلب دايما أمير ...أبو تريكة ...صعب يتكرر وزيه مفيش كتير ...أبو
تريكة» .أغنية لعبد العظيم الذهبي دائمًا ما ترددها الجماهير ،لـ«املاجيكو» محمد
محمد محمد أبو تريكة .هذا الشاب البسيط الذي أتى من محافظة الجيزة وتحديدًا
من قرية ناهيا ،ليتألأل في املالعب ،ويحفر اسمه في قلب مصر وتاريخها .ورغم
مرور  5سنوات على اعتزاله اللعب إال أن اسم «تريكة» معشوق الجماهير املصرية
وجماهير الشياطني الحمر مازال يتردد .يظهر إلى الواجهة مع كل حدث .إنه حجر
الزاوية في الجيل الذهبي ملنتخب مصر مع «املعلم» حسن شحاتة  2006ـ ،2010
والجيل الذهبي للنادي األهلي مع مانويل جوزية  2005ـ  ،2013حتى وصل الحال
بالجمهور واملحللني والنقاد إلى اعتبار أن هذا الجيل هو «جيل أبو تريكة» .حتى
خليفته« ،مــو» ،لم ُ
يمح ذكريات «املاجيكو» من قلوب وعقول الجماهير املصرية،
بل على العكس ظهرت املقارنات والنقاشات والسجاالت حول صالح وأبو تريكة.
فالجمهور ال يمكن أن ينسى «محبوبه» األول ،الذي تجمعه بمحمد صالح عالقة
قوية .يعتبره صــاح أحــد أساطيره ،بل ومستشاره أحيانًا إذا ما اقتضى األمر
االسـ ـتـ ـش ــارة .وه ـ ــذا م ــا ي ـف ـســر س ـ ّـر
ظهورهما معًا في مناسبات عديدة.
يـفـتـخــر أب ــو تــري ـكــة ب ــأص ــول ــه ،وبــأنــه
مــن قــريــة ناهيا الـبـعـيــدة .لكن حياته
عمليًا ب ــدأت ،عندما ارت ــدى القميص
األحـمــر (األه ـلــي) فــي كــانــون الثاني/
يـنــايــر  .2004أم ــا الـلـقـطــة الـســاحــرة
فــي مـسـيــرة املــاجـيـكــو وال ـتــي خلدها
التاريخ ،فكانت في ستاد «رادس» ،إذ
أطلق سهمًا فاق في شهرته وتأثيره
وح ـس ـمــه س ـهــم «ك ـي ــوب ـي ــد» ليصيب
ج ـمــاه ـيــر األهـ ـل ــي املـ ـص ــري ف ــي كــل
مـكــان بــالـسـعــادة ،عندما سجل على
غ ـي ــر ع ــادت ــه ب ـق ــدم ــه ال ـي ـس ــرى هــدفــا
فــي الــدقـيـقــة األخ ـيــرة مــن الــوقــت بــدل
الـضــائــع ضـ ّـد الصفاقسي التونسي
فــي إي ــاب نهائي دور أبـطــال أفريقيا
ع ــام  ،2006لـيـهــدي األه ـلــي لقبًا في
ثوان معدودة .كان فوزًا هيتشكوكيًا.
وخالل مباراة البرازيل بكأس القارات
في  ،2009والتي جــارت فيها مصر
ال ـس ــام ـب ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،وصـ ــل ال ـح ــال
بعصام الشوالي املعلق الشهير إلى
أن يقول «مصر هي البرازيل» ،بفضل
أبو تريكة.
«أب ـ ــو ت ــري ـك ــة» ل ـيــس الع ـب ــا وح ـســب.
ع ـنــدمــا ه ــز ش ـب ــاك ال ـغــريــم األب ـي ــض،
َ
الزمالك ،في  ،2004توجه إلى ثابت البطل« ،مدير الكرة» باألهلي آنذاك ،وق ّبل رأسه.
كــان البطل يعاني من مــرض خبيث ،لكنه أصــر على حضور املـبــاراة من امللعب،
ليموت بعدها بفترة قليلة .وخالل بطولة أفريقيا عام ّ ،2006
سجل موقفًا دينيًا،
عندما ارتدى قميصًا أبيض ،حمل عبارة« :نحن فداك يا رسول الله» .وفي بطولة
أفريقيا  2008أعلن أبو تريكة تضامنه مع قطاع غزة املحاصر وأشهر قميصه.
«املاجيكو» كان من الالعبني القالئل الذين أعلنوا دعمهم لجماهير «األلتراس» .فقد
شــارك شباب ألتراس أهــاوي الهتاف عقب مذبحة استاد بورسعيد في شباط/
فبراير  ،2012وحرص على زيارة أهالي شهداء ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا ،بل
واتخذ قــرارًا مصيريًا بعدم خوض مباراة السوبر املصري عام  ،2012نظرًا إلى
رفض الجماهير إلقامة املباراة .وهو قرار كلفه غرامة مالية ضخمة من إدارة األهلي
وسحب شارة قيادة الفريق منه .ورغم ذلك استمر أبو تريكة في دعم الجماهير .لم
يقتصر دعم أبو تريكة على جماهير األهلي بل حرص على حضور عزاء شهيد
ألتراس نادي الزمالك عمرو حسني في .2013
في  18كانون األول /ديسمبر  2013كانت النهاية ملسيرة أبو تريكة الحافلة .اعتزل
كرة قدم ،عقب إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا  2013ليشارك مع األهلي في كأس
العالم لألندية ،وينال عام  2014جائزة أفضل العب في أفريقيا ،ليصبح أول العب
يتوج بجائزة األفضل بصفة رسمية بعد اعتزاله.

إنجازاته مع األهلي
حقق محمد أبو تريكة مع األهلي  7ألقاب للدوري وبطولتني لكأس مصر ،و 6ألقاب
للسوبر املصري ،و 5كؤوس لــدوري أبطال أفريقيا ،و 4بطوالت سوبر أفريقية،
ليحصد جائزة االتـحــاد األفريقي لكرة القدم (كــاف) ألفضل العــب داخــل قارة
أفريقيا أعــوام  2006و 2008و 2012و ،2013وثاني أفضل العــب أفريقي عام
 ،2008وجائزة هيئة اإلذاعــة البريطانية «بي بي سي» ألفضل العب في أفريقيا
لعام  ،2008وأفضل العب في مصر أعوام  2004و 2005و 2006و 2007و،2008
ّ
وهداف بطولة كأس العالم لألندية عام 2006

