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پله و رابطه دوستی با ملکه الیزابت بریتانیا و 
دریافت عنوان شوالیه

ملکه  ندارد،  بریتانیایی  اصالت  اینکه  وجود  با  پله 
الیزابت دوم در سال ۱۹۹۷ به خاطر تمام فعالیت های 
شوالیه  افتخاری  عنوان  به  را  وی  بشردوستانه اش، 
امپراتوری بریتانیا )KBE( انتخاب کرده و این نشان را 

به پله اعطا کرد.
پله از سال ۱۹۹۴ به عنوان قهرمان ورزشی سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و سفیر 
حسن نیت برای یونیسف خدمت کرد و کمپین هایی 
مانند جمع آوری کمک برای کودکان نیازمند در سال 
۱۹۹۶، و بازی خانه در سال ۲۰۰۰ ایجاد کرد. پله در 
سال ۲۰۲۰ در مورد مقام شواله افتخاری اش توئیت کرد: 
»همیشه در ذهنم خواهد ماند. از همه مردم بریتانیا 

برای محبتشان تشکر می کنم.«
پله در ایران

پله در سال ۱۹۷۲ )شمسی ۱۳۵۱( برای برگزاری بازی 
دوستانه بین تیم سانتوس و تاج وارد تهران شد و روز 
۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ در ورزشگاه آزادی بازی کرد. در 
این بازی ۶۰ هزار تماشاگر و ولیعهد )پسر شاه( نظاره گر 
بازی بودند که در آخر تیم سانتوس برزیل با نتیجه ۵ بر 
یک تیم تاج ایران را برد و پله هم سه گل به ثمر رساند.

پله وزیر ورزش برزیل
پله سال ۱۹۹۴ به عنوان سفیر حسن نیت یونسکو 
منصوب شد و یکسال بعد توسط رئیس جمهور برزیل، 
به عنوان آخرین وزیر ورزش وارد کابینه دولت شد. وی 
در سه سال وزارت خود، قانون کاهش فساد در فوتبال 
برزیل را اجرایی کرد که به »قانون پله« معروف شد و 
در نهایت با حذف پست وزیر ورزش از فعالیت دولتی 

کنار رفت.
هزارمین گل پله، گل خداوند

پله درخصوص هزارمین گل خود می گوید: می دانید 
که من گل های خوب زیادی زدم، با سر، با قیچی، با 
دریبل های متوالی، بعد مردم می گویند چرا هزارمین 
گل پله یک ضربه پنالتی بود! بعد یک خبرنگار معروف 
برزیلی نوشت »خدا به مردم دنیا گفت بایستید و این 
گل را ببینید، به همین خاطر آن گل، یک ضربه پنالتی 
بود«، دوست دارم بگویم آن گل حاصل تصمیم خداوند 

بود.
پله در دیدار خداحافظی و بازی برای دو تیم

بین  نمایشی  مسابقه ای  در  پله   ۱۹۷۷ اکتبر  در 
جاینتز  ورزشگاه  در  سانتوس  و  کاسموس  نیویورک 
نیوجرسی در مقابل دیدگان ۷۷ هزار تماشاگر از جمله 
محمد علی، آخرین بازی خود را انجام داد. نیمه اول را 
برای سانتوس بازی کرد و یک گل به ثمر رساند، و بعد 
پیراهنش را عوض کرد و نیمه دوم را برای کاسموس 

بازی کرد.
کاسموس درنهایت آن بازی را با نتیجه دو بر یک 
برد. در نیمه دوم باران شروع به باریدن گرفت و همین 
امر باعث شد روز بعد روزنامه های برزیلی در واکنش 
به خداحافظی پله تیتر بزنند »حتی آسمان هم گریه 

می کرد«.
قول پله برای کسب جام جهانی

جهانی  جام  در  اروگوئه  از  برزیل  از شکست  پس 
۱۹۵۰، »ادسون آرانتس دوناسیمنتو« که با نام »پله« 
مشهور است، و آن زمان ۹ یا ۱۰ ساله بود به پدرش که 

شدیداً از این باخت ناراحت بود قولی داد.
در مصاحبه ای که با سایت فیفا در سال ۲۰۱۴ داشت 
توضیح می دهد: »یادم می آید که به شوخی به او گفتم: 

گریه نکن بابا، من جام جهانی را برای تو می گیرم.«
هشت سال بعد در سال ۱۹۵۸ قول پله رنگ واقعیت 
گرفت و اولین قهرمانی جهان در رکورد سه قهرمانی 
این  به  جهانی پشت سر هم خود را به دست آورد. 
ترتیب افسانه پله آغاز شد، و تا زمان آخرین بازی اش 
در سال ۱۹۷۷، بیش از ۱۲۸۰ گل به نام خودش ثبت 
کرد. او بزرگ ترین و بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان 

است.
پله و ماجرای نگرفتن توپ طال

پله در تمام دورانی که فوتبال بازی می کرد موفق به 
بردن توپ طال نشد چرا که توپ طال آن موقع تنها به 
به  اروپایی داده می شد. وی در سال ۲۰۱۳  بازیکنان 
صورت افتخاری توپ طال گرفت و در سال ۲۰۱۴ جایزه 
افتخاری بهترین بازیکن جهان را دریافت کرد و به عنوان 

بهترین بازیکن قرن بیستم هم معرفی شد.
پله برترین گلزن تاریخ

رکورد گلزنی پله توسط فیفا ۱۲۸۱ گل در ۱۳۶۳ بازی 
مسابقات  در  وی  گل های  شامل  رقم  این  که  است 
دوستانه باشگاهی و بازی در نیروهای مسلح برزیل نیز 

می باشد.
پله برترین فوتبالیست قرن بیستم

پله در دسامبر ۲۰۰۰ به عنوان برترین فوتبالیست 
جایزه  پله  سال  همان  در  شد.  معرفی  بیستم  قرن 
 Laureus World Sports Awards مادام العمر 
را که در آفریقای جنوبی و توسط رئیس جمهور کشور 
یعنی نلسون ماندال اهدا می شد را از آن خود کرد. در 
 BBC Sports Personality سال ۲۰۰۵ هم پله جایزه
of the Year Lifetime Achievement Award را 

از شبکه بی بی سی کسب کرد.
رکوردهای گینس پله

پله تا پایان دوران حرفه ای اش سه قهرمانی جهان با 
برزیل در سال های ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰ به دست آورد 
که بیشترین تعداد قهرمانی است که یک بازیکن تاکنون 

موفق به کسب آن شده است.
پله در اولین بازی حرفه ای اش در سال ۱۹۵۶، ۴ گل 
به ثمر رساند و در کل دوران حرفه ای فوتبالش تعداد 
۱۲۸۳ گل به نام خودش ثبت کرد و در جهان با این 

تعداد گل پادشاهی می کند.
که  گلی  تعداد  این  درمورد  بحث هایی  حال  این  با 
گینس ثبت کرده وجود دارد چون چندین رسانه گزارش 
داده اند که بیش از ۵۰۰ گل پله در مسابقات دوستانه 
و غیررسمی و نه در رقابت های حرفه ای به ثمر رسیده 

است.
عدم جواب دهی پله به شیمی درمانی

کردند  اعالم  برزیل  محلی  رسانه های  پیش  چندی 
که فوتبالیست سابق و اسطوره برزیل دچار تورم بدن، 
مشکالت و نارسایی قلبی، سردرگمی ذهنی و سرگیجه و 
در بیمارستان بستری شده است. همچنین اعالم کردند 
شیمی درمانی انجام شده در چند ماه گذشته تأثیری بر 

چند تومور پله نداشته و موفقیت آمیز نبوده است.
در ادامه نیز اخبار جدیدی از سوی رسانه های محلی 
برزیل منتشر شده است که اعالم کرده اند بدن پله دیگر 
به شیمی درمانی پاسخ نمی دهد و دیگر هیچ درمانی 
برای سرطان روده که به ریه ها و کبد پله متاستاز کرده، 

وجود ندارد.
کردن  متوقف  از  پس  دنیا  فوتبال  اسطوره 
شیمی درمانی اش، برای جلوگیری از درد و تنگی نفس، 
تا زمان فرارسیدن پایان عمر خود، تحت مراقبت های 
تسکینی قرار گرفت. درنهایت او روز ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ 

)۸ دی ۱۴۰۱( درگذشت.

زندگی نامه پله
ادسون آرانتس دو ناسیمنتو ملقب به پله روز ۱ آبان ۱۳۱۹ در شهر کوراسائویس 
کشور برزیل به عنوان فرزند اول خانواده به دنیا آمد. ماریا خواهرش متولد سال ۱۳۲۱ 
و برادرش ژکا متولد ۱۳۲۸ است، پدرش »داندینهو« فوتبالیست آماتور و مادرش خانه 

دار بود.
پله فوتبال را از سال ۱۹۵۰ در سن ۱۰ سالگی شروع کرد و خیلی زود در سال ۱۹۵۸ 
با اینکه ۱۸ سال بیشتر نداشت در جام جهانی سوئد جوان ترین بازیکن برزیلی شناخته 

شد و توانست با گلزنی به افتخارات خویش بیفزاید.
وی ضمن مهارت بازی به عنوان هافبک یا مهاجم، مهارت کامل بازی با هر دو پا را 
داشت و تمام کننده ای قهار، دریبل زنی بی نظیر و پاسوری به یاد ماندنی بود و حتی به 
عنوان یک فوروارد، تکل زن قهاری بود. سرعت، قدرت و دقت شوت پله از معروف ترین 

ویژگی هایش هستند.
ماجرای نام گذاری پله

پله در توئیتی در سپتامبر ۲۰۱۴ نوشت، پدرش »ژائو راموس« فوتبالیستی که به 
نام »دوندینیو« مشهور است و مادرش »دونا سلسته« نام وی را به خاطر توماس 

ادیسون، »ادسون« گذاشتند.
پله درباره نام گذاری خود به نام ادیسون، به نشریه گاردین گفته است: »هنگامی 
که متولد شدم برق به تازگی به شهر من در برزیل رسیده بود. از اینکه نامم از توماس 
ادیسون گرفته شده خوشحال بودم. »پله« به نظرم وحشتناک و مزخرف بود. ادیسون 
خیلی جدی تر و بااهمیت تر نشان داده می شد.« اگرچه صددرصد از چگونگی پیدایش 
اسم پله مطمئن نیست اما از نظرش محتمل ترین توضیح این است که او نام یکی 
از هم تیمی های پدرش را بد تلفظ کرد و هم کالسی هایش شروع کردند به مسخره 
کردنش. نام این بازیکن )واسکو دسائو لورنکو( بود که به )بیله( مشهور است. خودش 
در ادامه توضیح می دهد: »وقتی کسی به من می گفت، سالم پله، عصبانی می شدم 
و فریاد می زدم. یک بار حتی با مشت به صورت یکی از همکالسی هایم زدم و دو روز 

تنبیه شدم. اما االن عاشق اسم مستعارم هستم.«
پله بازی با پای برهنه و توپ جورابی

پله در فقر بزرگ شد و ازآنجاکه خانواده نمی توانستند برای وی توپ فوتبال بخرند از 
گلوله های جوراب به جای توپ استفاده می کرد. در زمانی که پله ۶ ساله بود خانواده 
به شهر بزرگ تری در جنوب برزیل نقل مکان کردند، وی در آنجا کفش مردم را برق 
می انداخت و بیرون سالن های سینما بادام زمینی بوداده می فروخت تا پول خرید توپ 
فوتبال را به دست بیاورد. پله پول خرید کفش نداشت و پابرهنه بازی می کرد. او و 
دوستانش تیم فوتبالی درست کردند و نامش را تیم »بی کفش ها« گذاشتند. بعدها 
بازی های با پای برهنه که در زمین های خالی انجام می شد به »پالدا« معروف شد که 

گمان می رود این نام به خاطر پله انتخاب شده است.
پله در این خصوص گفته است: وقتی فوتبال را شروع کردم، پولی برای خریدن 
توپ نداشتم و درنتیجه با جوراب پر شده از روزنامه برای خودم توپ درست می کردم. 
اولین توپ چرمی که دیدم، توپ کهنه ای بود که پدرم از تیم بائورو آورده بود که خیلی 
درب و داغان بود. بخاطر وضعیت خانواده مدتی به عنوان شاگرد در چای فروشی کار 

می کردم تا اینکه در ۱۱ سالگی وارد تیم فوتسال رادیوم شدم و بازی کردم.
پله و شروع حرفه ای فوتبال

پله فوتبالش را در سال ۱۹۵۴ وقتی ۱۴ ساله بود با ورود به تیم جوانان »بائرو« شروع 
کرد که پدرش در آن بازی می کرد. وی همان جا مورد توجه »دی بریتو« از بازیکنان 

تیم ملی برزیل قرار گرفت.
پله یک سال بعد در ۱۵ سالگی از طریق دی بریتو وارد باشگاه »سانتوس« شد. وی 
یک سال بعد به خاطر عملکرد چشمگیر خود به تیم بزرگساالن سانتوس رفت و در ۱۶ 

سالگی توانست به عنوان بهترین گلزن لیگ شناخته شود.
ورود پله به تیم ملی

پله ۱۰ ماه پس از امضای قرارداد حرفه ای با تیم سانتوس، به تیم ملی برزیل دعوت 
شد و سال ۱۹۵۸ در ۱۷ سالگی در جام جهانی سوئد بازی کرد. وی از سال ۱۹۵۷ تا 
۱۹۷۱ به مدت ۱۴ سال در تیم ملی حضور داشت و توانست در ۹۲ بازی ملی خود ۷۷ 

مرتبه توپ را خط دروازه عبور دهد.
قرارداد پله با اینتر و شورش در برزیل

بعد از درخشش در جام جهانی با تیم »اینتر میالن« قرارداد داخلی بست اما پس 
از شورش هواداران تیم سانتوس به درخواست این تیم، قرارداد پاره شد. او در تیم 
سانتوس ماند و در فصل ۱۹۵۸ توانست با ۵۸ گل زده اولین قهرمانی مهم خود را با 

این تیم پر هوادار جشن بگیرد.
پله در تیم نیویورک

پله از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۴ به مدت ۱۸ سال در تیم »سانتوس« برزیل بازی کرد و 
در ۶۳۸ بازی توانست ۶۵۳ گل نیز به ثمر برساند. در سال ۱۹۷۴ وقتی ۳۴ ساله بود 
از فوتبال خداحافظی کرد اما یک سال بعد باشگاه »نیویورک کاسموس« آمریکا برای 

افزایش عالقه مندانش، او را به خدمت گرفت.

پله با قرارداد افسانه ای ۷ میلیون دالر به آمریکا رفت و در نخستین حضور عمومی 
در شهر بوستون توسط فشار هواداران زیادی که وی را احاطه کرده بودند از هوش 
رفت. به این ترتیب پله از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ به مدت دو سال در تیم »نیویورک 

کاسموس« بازی کرد و در ۵۶ بازی ۳۷ گل نیز به ثمر رساند.
پله پردرآمدترین بازیکن جهان

پله در ۱۵ سالگی و در سال ۱۹۵۶ اولین قراردادش را با تیم سانتوس امضا کرد و تنها 
۱۰ دالر در ماه درآمد داشت. به گزارش ESPN حقوقش را صرف خرید اجاق گاز برای 
مادرش کرد، هرچند شهر آن ها گازکشی نشده بود. چند سال بعد در سال ۱۹۷۵ با 
تیم نیویورک کاسموس با مبلغ ۷ میلیون دالر قرارداد بست و در آن زمان پردرآمدترین 

بازیکن جهان شد.
ماجرای سربازی رفتن پله

پله درباره رفتنش به سربازی گفته است: زمانی که جام جهانی ۱۹۵۸ قهرمان جام 
جهانی شدیم و برگشتم پیش خود گفتم پس من دیگر از سربازی معاف هستم ولی 
یکی از دوستانم گفت نه باید الگویی برای جوان ترها باشی و مجبوری به سربازی 
بروی. من هم همین کار را کردم، واقعاً چیزهای زیادی در سربازی یاد گرفتم که 

مهم ترینش نظم و انضباط بود.
پله در جام جهانی

تاریخ جام های جهانی است،  بازیکن در  با ۱۷ سال و ۲۳۹ روز جوان ترین  پله 
همچنین جوان ترین بازیکنی است که موفق شده در فینال جام جهانی حضور داشته 
باشد و موفق شد در برابر تیم فرانسه و در نیمه نهایی جام ۵۸ موفق به زدن ۳ گل در 
یک دیدار و هت تریک شود. یکی از گل های پله در جام جهانی، جز برترین گل های 

تاریخ جام جهانی به شمار می آید.
پله در فینال جام جهانی ۱۹۷۰

فینال جام جهانیِ ۱۹۷۰ برزیل به مصاف ایتالیا رفت؛ این فینال از این منظر مهم 
بود درصورتی که برزیل قهرمان می شد، آن ها برای همیشه جام ویکتوری )ژول ریمه( 
را به خانه می بردند، همچنین پله »مرواریدِ سیاه« قرار بود برای همیشه از تیمِ ملی 

برزیل خداحافظی کند.
در مسابقه فینال، نگاه تماشاگران و لنز دوربین ها بیشتر از خود بازی به پله دوخته 
شده بود و او نیز در دقیقه ۱۹ نخستین گل برزیل را در فینال مکزیک ۱۹۷۰ به ثمر 
رساند. پس از گلزنی، پله به سمت هم تیمیِ شماره ۷ خود جرزینهو رفت و با یک 
پرش زیبا این قاب ماندگار را در لنزِ دوربین عکاس ها ثبت کرد که به »جهشِ شادی« 

معروف شد.
پله گنجینه ملی برزیل

پله پس از اینکه تیم ملی برزیل را به اولین قهرمانی جهانی اش در سال ۱۹۵۸ رساند 
باشگاه های اروپایی نظیر رئال مادرید، یوونتوس، اینتر و منچستریونایتد خواهان وی 
شدند. ژانیو کوادروس رئیس جمهور برزیل، برای اینکه جلوی رفتن وی به تیم های 

خارجی را بگیرد نام پله را در سال ۱۹۶۱ به عنوان گنج ملی ثبت کرد.
پله در این خصوص می گوید: »اول از همه به این موضوع افتخار می کنم. اما من هم 
مثل همه مالیات پرداخت می کنم. درخواست های زیادی برای بازی در اروپا داشتم. 
برای رئال مادرید، میالن، بایرن مونیخ. اما آن زمان بازیکنان برزیلی زیادی در خارج 
از برزیل نداشتیم. من در تیمم سانتوس خیلی خوشحال بودم. تمایلی به بازی در 

خارج از کشور نداشتم.«
توقف جنگ به دلیل بازی پله

هر دو طرف در جنگ داخلی نیجریه در سال ۱۹۶۷ به مدت ۴۸ ساعت آتش بس 
اعالم کردند تا پله بتواند در پایتخت الگوس در مسابقه ای نمایشی بازی کند. 

وب سایت سانتوس در این خصوص نوشته است که ساموئل اوگبمودیا 
فرماندار نظامی منطقه، موقعیتی به وجود آورد تا هر دو طرف بتوانند 

پیروزی دو بر یک پله مقابل نیجریه را تماشا کنند.
در  تا  خواسته شد  ما  »از  نوشت:  توئیتی  در  در سال ۲۰۲۰  پله 
بحبوحه جنگ داخلی در شهر بنین یک بازی دوستانه انجام دهیم، 
اما سانتوس آنقدر محبوب بود که آن ها با آتش بس روز مسابقه 
خاطر  به  جنگ  که  می دانند  روزی  را  روز  این  کردند.  موافقت 

سانتوس متوقف شد.«
پله و رابطه دوستی با نلسون ماندال

پله قید تعطیالت خانوادگی را زد تا در مسابقه ای برای خیریه به 
افتخار هشتاد و نهمین تولد رئیس جمهور آفریقای جنوبی با عنوان 
)۹۰ دقیقه برای ماندال( بازی کند. در طول یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک، پله پیراهن امضا شده خودش را به ماندال هدیه کرد و 

ماندال آن را گران بهاترین هدیه اش تا پایان عمر می دانست.
پس از مرگ ماندال در سال ۲۰۱۳ پله توئیت کرد: »او قهرمان من، 
دوست من، و همراه من در مبارزه برای مردم و برای صلح جهانی 

بود«، و او را تأثیرگذارترین فرد تمام زندگی اش می دانست.

پایان تلخ و دردناک سال 2022 با درگذشت »پله« برای فوتبال

فوتبال در سوگ پادشاه
پله به  عنوان یکی از بزرگ ترین بازیکنان تمام ادوار تلقی می شود که از سوی فیفا لقب »برترین« را گرفته  است، همچنین یکی از موفق ترین و محبوب ترین چهره های 

ورزشی قرن بیستم به  شمار می رود.
به گزارش خبرآنالین، ادسون آرانتس دو ناسیمنتو در ۲۳ اکتبر ۱۹۴۰ در برزیل متولد شد. وی که با نام »پله« شناخته می شود، بازیکن سابق فوتبال در پست مهاجم 
است. پله به  عنوان یکی از بزرگ ترین بازیکنان تمام ادوار تلقی می شود که از سوی فیفا لقب »برترین« را گرفته است. او یکی از موفق ترین و محبوب ترین چهره های 
ورزشی قرن بیستم است که کمیته بین المللی المپیک در سال ۱۹۹۹ از وی به عنوان ورزشکار قرن یاد کرد و نامش از سوی مجله تایم در فهرست ۱۰۰ شخصیت برجسته 
قرن بیستم قرار گرفت. پله در سال ۲۰۰۰ از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال )IFFHS( به عنوان بازیکن برتر جهان انتخاب شد و یکی از دو برنده مشترک 

بازیکن قرن فیفا بود. وی در دوران بازیکنی خود سه جام جهانی را کسب کرد و رکوردهای بسیاری، از جمله بیشترین گل در تاریخ فوتبال را شکست.

واکنش ها به درگذشت »پله« اسطوره فوتبال
پله فوتبال را به هنر تبدیل کرد

نیمار ستاره برزیلی در واکنش به مرگ پله نوشت: قبل از پله، ۱۰ فقط یک عدد بود. 
من می گویم قبل از پله، فوتبال فقط یک ورزش بود. پله همه چیز را تغییر داده است. او 
فوتبال را به هنر تبدیل کرد، به سرگرمی ای برای فقرا و سیاه پوستان. فوتبال و برزیل به 
لطف پادشاه جایگاه خود را باال برده اند! او رفته است اما جادویش باقی است. پله برای 

همیشه هست!
کیلیان ام باپه فرانسوی در پست خود در شبکه های اجتماعی پله را پادشاه فوتبال 

خواند.
سر جف هرست نیز در واکنش به این اتفاق نوشت: من خاطرات زیادی از پله دارم، 
بدون شک بهترین فوتبالیستی که در مقابلش بازی کردم. برای من پله بهترین بازیکن 

تمام دوران است و به حضور در زمین با او افتخار می کردم. در آرامش بخواب پله.
گری لینه کر، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس در توییتر پستی را برای ادای احترام به پله 
منتشر کرد. در این پیام آمده است: یک فوتبالیست بزرگ. او ۳ بار با آن پیراهن زیبای 
زرد، طالیی ترین جام را باالی سر برد. او ممکن است ما را ترک کرده باشد اما همیشه 

جاودانه خواهد بود.
فرانتس بکن باوئر )هم تیمی سابق پله و اسطوره فوتبال آلمان(: فوتبال امروز بزرگترین 
مرد تاریخ خود را از دست داد -و من یک دوست منحصر به فرد را از دست دادم. پله سه 
قلب داشت: برای فوتبال، برای خانواده و برای همه مردم. من در سال ۱۹۷۷ به ایاالت 
متحده رفتم زیرا واقعاً می خواستم در تیمی با پله بازی کنم. ما بالفاصله با هم قهرمان 
ایاالت متحده شدیم و پله من را برادرش خواند. این افتخاری غیرقابل تصور برای من بود. 

فوتبال برای همیشه از آن تو خواهد بود!
را  تلویزیون در جام جهانی ۱۹۷۰  )آلمان(: من هرگز نشستن مقابل  اولی هوینس 
فراموش نمی کنم و تمام جهان این بازیکن منحصر به فرد را تحسین می کردند. پله یک 

هدیه بود، یک هدیه برای همه خانواده فوتبال.
کافو )برزیل(: امروز برادرم را از دست دادم. به عنوان یک مسیحی کاتولیک می دانم که 

با مردن، انسان برای زندگی ابدی متولد می شود. به امید دیدن دوباره تو.
روبرت لواندوفسکی )لهستان(: در آرامش باش. بهشت یک ستاره جدید دارد و فوتبال 

یک قهرمان را از دست داد.

سرخیو راموس )اسپانیا(: صحبت کردن در مورد یک اسطوره یا یک شخصیت تاریخی 
راحت نیست.  پله ما را ترک کرد. فوتبال همیشه شما را به یاد خواهد آورد. در آرامش 

باشید.
ریو فردیناند )انگلیس(: افسانه ای که در میان اسطوره ها سرآمد بود. همیشه برای همه 

وقت داشت. بازیکن، مرد، اسطوره.
ارلینگ هالند )نروژ(: هر کاری که یک بازیکن انجام دهد، پله اول آن را انجام داده است.
آندری شوچنکو )اوکراین(: میراث شما همیشه در یادها خواهد ماند. تسلیت من به 

خانواده شما پادشاه.
سپ بالتر )رئیس سابق فیفا(: خبر بسیار ناراحت کننده است. پله ما را ترک کرد. جهان 
عزادار بزرگترین فوتبالیست تاریخ و شخصیتی فوق العاده است. دنیای فوتبال در غم از 

دست دادن یکی از بهترین بازیکنان تمام دوران است.
رئال مادرید )اسپانیا(:  رئیس و هیئت مدیره  و تمام باشگاه عمیقاً از مرگ اسطوره 
فوتبال جهان متاسف هستند. پله برای همیشه در یاد همه کسانی خواهد بود که عاشق 
هستند. این ورزش و میراث او، او را به یکی از اسطوره های بزرگ فوتبال جهان تبدیل 

می کند.
بارسلونا )اسپانیا(: با اندوه زیاد از مرگ پله، یکی از برترین فوتبالیست های تمام دوران 

مطلع شدیم. او فوتبال را بزرگتر از همیشه کرد.
لیگ فوتبال آلمان: دنیای فوتبال در سوگ از دست دادن یکی از بهترین بازیکنان تمام 

دوران است.
اللیگا )اسپانیا(: اللیگا درگذشت پله را تسلیت می گوید و عمیق ترین تسلیت خود را به 

خانواده و دوستان او ابراز می کند.

Pelé
Edson Arantes do Nascimento

افتخارات پله
 برترین ورزشکار قرن بیستم به انتخاب کمیته بین المللی المپیک

 بهترین بازیکن جام جهانی ۱۹۷۰
 مرد سال فوتبال آمریکای جنوبی ۱۹۷۳

 قهرمان جام جهانی ۱۹۵۸، ۱۹۶۲ و ۱۹۷۰
 قهرمان جام بین قاره ای با سانتوس ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳

 رکورددار گلزنی در بازی های رسمی با ۱۲۸۱ گل
 ۹۲ بازی ملی، ۷۷ گل

 حضور در جام جهانی: ۴ دوره )۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۶۶ و ۱۹۷۰( - ۱۴ بازی، ۱۲ گل
ویژگی های منحصر به فرد پله

 بازی با هر دوپا
 دریبل زنی بی نظیر

 پاسوری به یاد مادندنی
 سرعت، دقت و قدرت شوت بی نظیر

القاب پله
پله در دوران درخشش خود توانسته بود لقب های زیادی را کسب کند. لقب های شاه سلطان 

و مروارید سیاه معروف ترین لقب های پله است. پله در خانواده اش به Dico شهرت داشت.
پله و بازیگری و نویسندگی

پله چندین کتاب زندگی نامه نوشته است و فیلم درباره زندگی وی ساخته شده. وی در سال 
۱۹۸۱ و در فیلم فرار به سوی پیروزی که با حضور ستاره های فوتبال جهان و بازیگر مشهور هالیوود 
سیلوستره استالونه ساخته شد حضور داشت که در آن فیلم نقش زندانی هایی را که در کمپی از 
نازی های آلمانی زندانی بودند و با برگزاری یک مسابقه فوتبال موفق به فرار شدند بازی کرد. وی 

همچنین در ۱۲ فیلم و مجموعه تلویزیونی ایفای نقش کرده است.
پله و سرطان کلیه و روده

پله در سال ۱۹۷۷ به خاطر عفونت، کلیه راستش را برداشت و بعد از سال ها زندگی سالم در 
سال ۲۰۱۹ وقتی ۷۹ ساله بود به عفونت ادراری مبتال شد. وی در سال ۲۰۲۰ دیگر توان راه رفتن 

را از دست داد و سپتامبر ۲۰۲۱ هم در یک عمل جراحی غده سرطان روده بزرگ برداشته شد.
عکس پله بر روی برج معروف قطر در جام جهانی

در جریان جام جهانی قطر پله به دلیل نارسایی قلبی راهی بیمارستان شد و پزشکان اعالم 
کردند مبارزه اش با سرطان بدون فایده است و وی باید آخرین روزهای زندگی خود را در بخش 

مراقبت های پایان عمر پشت سر بگذارد.
به همین دلیل مدیران قطری برای احترام به پله عکس های وی را در یکی از برج های این کشور 

به نمایش گذاشتند تا جام جهانی ۲۰۲۲ به طور نمادین میزبان اسطوره فوتبال برزیل باشد.


