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مروارید سیاه ابدی شد
بهرام حیدری رامشــه: او طغیان کرد و تمام مسئولیت زندگی اش را گردن گرفت و 
مانند ستاره ای شروع به درخشیدن کرد . او زندگی توأم با رنج و سختی را با جوهر 
عشــق، به شــکوه و زیبایی ابدی تبدیل کرد و به کمال شکوفایی رسید و جاودانه 
شــد . او یک فرد معمولی نبود، بلکه یک انســان توانمند و متعالی بود که قطعه 
موســیقی زندگی اش را به زیبایی هر چه تمام تر نواخــت و همگان را متحیر کرد . 
او بــا ورزش و فوتبال، به جهانیــان درس زندگی داد . در دنیا خداگونه عمل کرد و 
دست به خلق و آفرینش زیبایی و عشق زد. او کسی نبود جز ادسون آرانتس دونا 

سیمونتس ملقب به پله ؛ همان «پروال نگرا» یا مروارید سیاه .
پله بــرای فوتبال بازی کردن به این دنیا آمده بــود . البته آمده بود به ورزش و 
فوتبال معنی ببخشــد. به قول نیمار که نوشــته بود فوتبال قبل از پله یک ورزش 
بــود و او بود کــه فوتبال را به هنر تبدیل کرد . دقیقــا کاری که پله کرد، کیمیاگری 
فوتبــال بــود. او بود که با آن حرکات دیدنی، چشــم نواز و خیره کننده باعث شــد 
مردم به فوتبال عالقه مند شــوند. او یک استعداد ذاتی خالص در فوتبال بود. اگر 
کلیپ های کوتاهی را که از او به جا مانده است، دیده باشید، متوجه می شوید همه 
فوتبالیســت های بزرگ حال حاضر، تقلید کننده حرکات او هستند. مارادونا، مسی، 

رونالدو، رونالدینیو، زیدان و... تنها بخشی از حرکات او را به نمایش گذاشته اند.
هم اکنون که مســی در فوتبــال دنیا آقایی می کند و کلکســیون افتخاراتش را 
تــازه تکمیل کرده، به خوبی می داند که هیچ گاه دســتش برای دومین و ســومین 
بار به عنوان بازیکن به جام نمی رســد؛ افتخاری که ســال ها قبل نصیب پله شده 
بود، سه بار در ســال های ۱۹۵۸، ۱۹۶۲ و ۱۹۷۰. پله که متولد ۲۳ اکتبر ۱۹۴۰ بود، 

جوان ترین گل زن برزیل در فینال جام جهانی نیز هست.
در ســال ۲۰۰۰ از ســوی فدراســیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال به عنوان 
بازیکن برتر جهان انتخاب شــد و همچنین یکی از دو برنده مشــترک بازیکن قرن 
فیفا بود. مجله فرانس فوتبال در ســال ۱۹۹۹ در رأی گیری از برندگان توپ طال تا 
آن ســال، پله را با ۱۷ رأی به عنوان برترین بازیکن قرن ۲۰ فوتبال انتخاب کرد. پله 
از طرف کمیته بین المللی المپیک برترین ورزشکار قرن ۲۰ هم شناخته شده است. 

پله یک گل زن بالفطره بود و هزارو ۲۶۳ گل در هزارو ۳۶۳ بازی زد.
پله بزرگ تریــن و محبوب ترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان بــود. او تا اندازه ای 
محبوب بــود که هنــگام برگزاری جــام جهانــی ۱۹۷۰، اطالعیــه ای در یکی از 
خیابان های مکزیک نصب شــد با این متن: «امروز کار نمی کنیم چون می خواهیم 

برویم و پله را ببینیم».
او چنــان محبوب بــود که ســال ۱۹۶۷ دو طرف در جنگ داخلــی نیجریه، با 
آتش بســی کوتاه موافقت کردند تا پله بتواند یک مســابقه نمایشی در این کشور 

برگزار کند.
چند اظهارنظر از بزرگان فوتبال درباره او اینجا جمع آوری شده است:

فرانس پوشــکاش: «بزرگ ترین بازیکن تاریخ، آلفردو دیاستفانو بود. پله را بین 
بازیکن ها دسته بندی نمی کنم، او چیزی فراتر از اینها بود».

سر الکس فرگوسن: «از همان بچگی طرفدار پله بودم. بعدها مارادونا و پله را 
زیاد مقایسه می کردند. همیشه پله را ترجیح می دادم».

کارل هاینز رومنیگه: «از نظر فنی او بهترین بازیکن تاریخ اســت. نه تنها بهترین 
بازیکن دنیا بود، بلکه ســفیر فوتبال هم به حســاب می آمد. هیچ کس به اندازه او 

به فوتبال خدمت نکرد».
روماریو: «طبیعی است که پله الگویم باشد. پله برای ما مثل خداست».

میشل پالتینی: «برای اینکه مثل پله فوتبال بازی کنید، باید مثل خدایان فوتبال 
بازی کنید».

آلفردو دیاستفانو: «مسی و رونالدو هر دو بازیکنان بزرگی هستند که ویژگی های 
خاصی دارند، اما پله بازیکن بهتری بود».

یوهــان کرویف: «پله تنها بازیکنی بود کــه از مرزهای عقل و منطق عبور کرد» 
(نقل ها از ۳۶۰).

پله عالوه بر فوتبال، در اخالق و منش و رفتار هم رهبری بزرگ و تأثیرگذار بود . 
بلــه، او رهبری قدرتمند و محترم بود که برایش «رقیب» معنایی نداشــت و همه 
را به چشم «رفیق» می دید. پیام های منتشر شده از او درباره افراد مختلف، سرشار 
از احترام و انسان دوستی بود. اسطوره ای که صدای بینوایان و سیاه پوستان بود. او 
نلســون ماندالی فوتبال بود و حتی فراتر. اون بدون هیچ مبارزه ای، نهایت احترام 
را برای قشــر ضعیف جامعه به ارمغان آورد. هفته نخست مسابقات جام جهانی 
۲۰۲۲ در پیامی به جهانیان نوشــت «به فکر من نباشید، فقط از جام جهانی لذت 
ببرید»؛ همین جمله به تنهایی نشان دهنده تواضع و بزرگ منشی او است. او رایحه 
عطر خود را به همه جهان بخشــیده؛ به طوری که تا قرن ها باقی خواهد ماند . پله 
فقط در فوتبال اســطوره و قهرمان نبود بلکه در همــه جنبه های زندگی قهرمان 

بود ؛ انسانی بزرگ، متعالی و شایان احترام.
در ایــن بخش، بــه پنج توصیه جالبی که پله در دیدار بــا مارادونا مطرح کرد، 

می پردازیم ؛ توصیه هایی که اگر نیک بنگریم، درس هایی از زندگی است .
۱. هرگــز به اینکه به تو بگویند بهترین هســتی توجه نکن. روزی که حس کنی 

بهترین هستی، برای همیشه دست از بهترین بودن خواهی کشید.
۲. تشویق ها را بپذیر اما بر اساس آنها زندگی نکن. فقط سه بازی بد کافی است 

که هواداران بر سرت داد بکشند و دست از دوست داشتنت بردارند.
۳. در قراردادها همیشه احترام خودت را حفظ کن. باید برای ارزش واقعی ات 
بجنگــی. هرگز خودت را ارزان نفروش اما وقتی قراردادی را امضا کردی، اعتراض 

نکن و زیاده خواه نباش. امضا مانند حرفی که می زنی ارزشمند است.
۴. درباره انتقال به کشــورهای دیگر باید تصمیمــت را پس از اینکه همه چیز 
را به خوبی تحلیل کردی بگیری. همیشــه خانواده ات را هم مدنظر قرار بده. باید 
این را در نظر داشــته باشی که وظیفه پر کردن شکم خانواده پر جمعیتت بر عهده 

تو است.
۵. بدنت ابراز کار تو اســت، از آن مراقبــت کن. برای همه چیز در زندگی وقت 
هســت، حتی اگر بازیکن خوبی باشــی. وقت داری بیرون بروی، بنوشــی، سیگار 
بکشــی، دیروقت بخوابی، هرچــه می خواهی بخوری، اما ایــن کارها را با تعادل 
انجام بده، بدون اینکه به جســمت آسیب بزنی؛ چون در این صورت همه چیز به 

پایان خواهد رسید.

ســجاد فیروزی: پله، تنها بشری که توانسته ســه بار عنوان قهرمانی جام جهانی 
را به دست بیاورد، در ۸۲ ســالگی درگذشت تا دنیای فوتبال را در این روزها بیش 
از آنچــه که باید، به بهت فرو  برد. درباره افتخــارات پله و یکه تازی اش در دنیای 
فوتبال به ســیاه کردن صفحات زیادی نیاز نیســت. او در زمین فوتبال اگر نگوییم 
بی همتا، کم نظیر بود. رکوردهایی که «پادشــاه فوتبال» در مســتطیل ســبز به جا 
گذاشت، به خوبی گواه بهترین بودنش در این رشته ورزشی است؛ آن قدر خوب که 
هنوز هم بســیاری در جهان، او را با اختالف بهترین بازیکن تاریخ می دانند. هرچند 
«پادشــاه» روی تاریکی هم در زندگی اش داشــت؛ او برخالف «دکتر سوکراتس» 
برزیلی هــا یا رقیب همیشــگی اش در دنیای فوتبــال، «دیگو مارادونــا» که هنوز 
هم جدال هوادارانشــان برای عنوان بهترین بازیکن تاریخ در جریان اســت، هرگز 
موضع گیری سیاســی علیه دولت  نداشــت و به واســطه ابهاماتی که در زندگی 

سیاسی و اجتماعی اش داشت، زیر ذره بین رفته است.
مســیری که پلــه در طول زندگــی اجتماعی  اش انتخاب و طی کرد، نشــان 
از آن داشــت که او تصمیــم گرفته با همه دولت های برزیل فارغ از خاســتگاه 
سیاسی شان کنار بیاید. هرچند این موضوع همواره برایش نقدهای تندوتیزی در 
پی داشــت. یکی از تندترین نقدهایی که به سیاست های پله وارد است، مربوط 
به منفعل بودن او درباره نژادپرســتی در برزیل اســت. در شــرایطی که فعاالن 
سیاســی برزیل انتظار داشــتند پله به عنوان بازیکنی سیه چرده تبدیل به نمادی 
برای مبارزه علیه نژادپرســتی شود، او هرگز خودش را وارد چنین ماجرایی نکرد 
تــا چنین انتقــادی را به جان بخرد که تبدیل بــه ورژن محلی کتاب «کلبه عمو 
تام» شــده و یکی از شخصیت هایی اســت که سلطه نژاد سفید به سیاه پوستان 

را پذیرفته است.
درباره انفعال سیاســی و اجتماعی پله می توان به ســکوت و بی تفاوتی او به 
اتفاقاتی که قریب به دو دهه یعنی از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ در عصر دیکتاتور نظامی 
برزیلی رخ داد، اشــاره کرد. در طول این ۲۰ سال که دولت ژنرال امیلیو گاراستازو 
مدیســی قدرت را در برزیل به دســت گرفته بود، پله هرگز کوچک ترین اعتراضی 
نســبت به شــکنجه مخالفان سیاسی، ســخت گیری های فردی و قتل هایی که به 

دست دولت وقت انجام شد، نداشت.
در ســال ۱۹۷۰ و در حالی که پله برای دومین بار عنوان قهرمانی جام جهانی 
را به دســت آورد و بسیاری اعتقاد داشتند «از پاپ هم سرشناس تر شده» خیلی 
بی تفاوت با شعارهای دیکتاتور وقت کنار آمد. آن زمان امیلیو گاراستازو مدیسی 
برای تشــریح افکارش شعار بسیار روشنی را ساخته و مشغول تبلیغ آن بود: «یا 
برزیل را دوســت داری یا باید ترکش کنی». شــاید تصویــر بحث برانگیزی که از 
پله در دنیای سیاســت منتشر شده، مربوط به جشن سومین قهرمانی او در جام 
جهانی است. او برگشــت و کاپ قهرمانی را به همراه امیلیو گاراستازو مدیسی 
باالی سر برد و با او جشن گرفت؛ اتفاقی که مجله معروف «ورلدساکر» در سال 
۲۰۱۳ از آن به عنــوان «موفق ترین عملیــات تبلیغاتی در تاریخ ورزش» یاد کرد؛ 
ولی همان تصاویر بالی جان پله معروف شــد. بسیاری با انتشار عکس های پله 

در کنار گاراســتازو مدیســی با طعنه و کنایه به او نوشتند: «هیچ گلی نمی تواند 
چنین عکسی را پاک کند؛ پله و گاراستازو مدیسی، دیکتاتور برزیلی که دست کم 
۴۳۱ نفر در آن زمان به دســت دولتش کشــته شــده بودند، در یــک قاب کنار 

همدیگر».
امــا در کنار انفعال سیاســی پله، دیگر چهره های مطرح فوتبال در این کشــور 
تصمیم گرفته بودند از این ورزش به عنوان ســالحی سیاسی استفاده کنند. نمونه 
بارز این اتفاق را باید در «دموکراســی کورینتیانســی» جســت. ابتدای دهه ۱۹۸۰، 
باشــگاه معروف کورینتیانس که ستاره و هافبک سرشناسی به اسم سوکراتس در 
ترکیب داشت، به طور بســیار واضحی از شرایط فوتبال استفاده و با به کار گرفتن 
سیستم دموکراسی در باشــگاه، به مخالفت علنی با دولت وقت پرداخت. تجربه 
موفق تمرین دموکراســی در آنجا با موفقیت های این باشگاه در دنیای فوتبال هم 
همراه شــد تا دنیا ببینــد چطور یک عده بازیکن فوتبال تبدیــل به الگوهایی برای 

موفقیت شده اند.
همین فاکتور را می شــود نزد دیگو مارادونا کــه تبدیل به صدای مردم مظلوم 
شــده بود، هم دید. دیگو چه زمانی که در بندر ناپل، اسطوره ای برای مبارزه علیه 
ثروت اندوزان ایتالیایی شــده بود و چه زمانی که با تحقیر انگلیس در جام جهانی 
درســت چهار سال بعد از جنگ جزایر فالکلند دســت به کار شد، نگاه متفاوتش 
به دنیای سیاســت را به رخ کشید. البته خالکوبی کردن عکس «چگوارا» بر بازوی 
دیگــو هم نشــان دهنده آن بود که چطــور این بازیکن فوتبــال تبدیل به چهره ای 

سیاسی و نمادی برای جهان سومی ها شده است.
ناگفتــه نماند که پله برعکس انفعال سیاســی و اجتماعی اش و شــاید هنوز 
پیش از شــکل گیری واژگانی مانند «جهانی شــدن» و «کاالیی  شدن» در تالش بود 

تــا این دو اتفاق را وارد دنیای فوتبال کند. او اولین بازیکنی اســت که قراردادهای 
اسپانسری بی شــماری با برندهای بین المللی بست و حتی در ۸۰ سالگی، دو سال 
قبــل از مرگش، در کنار کیلیان امباپه، ســتاره نوظهور دنیای فوتبال، به تبلیغ برند 
ساعت های لوکس پرداخت. خیلی سال ها پیش از این، یعنی در یکی از صبح های 
دهه ۱۹۷۰ و درست بعد از سردادن شعارهای وطن پرستی از سوی پله، او تصمیم 
گرفــت به جای رفتن به فوتبال اروپا و بازی کردن در کنار ســتاره های مشــهور به 
تیم آمریکایی «کوســموس» بــرود و یکی از ســنگین ترین قراردادهای فوتبالی در 

دنیا را ببندد.
پله همان طور که عنوان شــد، قصدی برای ناراحت کردن هیچ رئیس جمهوری 
نداشــت. او همیشه با دولت های برزیل رابطه خوب و حســنه ای داشت؛ از ژائیر 
بولسونارو و تفکرات راست افراطی اش گرفته تا لوال، رئیس جمهور و نماینده حزب 
کارگر یا حتی میانه رویی مانند فرناندو هنریکه کاردوســو که اتفاقا در عصر همین 

رئیس جمهور، پله به عنوان وزیر ورزش برزیل معرفی و مشغول به کار شد.
 چنین انفعال و البته انتقادات سیاســی به پله نهایتا تبدیل به ســوژه ای برای 
کمپانی «نتفلیکس» شــد تا در ســال ۲۰۲۱ مستندش را منتشــر کند و حرف های 
پله درباره تفکرات سیاســی این اسطوره دنیای فوتبال را از زبان خودش نقل کند. 
«معتقدم کاری که با فوتبالم برای برزیل کرده ام، ارزشــش بیش از کاری بوده که 
سیاســت مداران برای این کشور کرده اند. من نه ســوپرمن بودم، نه جادوگر. فقط 
آدمی معمولی بودم که خدا اســتعداد فوتبال بازی کردن را به او عطا کرده بود». 
اظهاراتی مشابه هم بعدها در فیلمی به اسم «پادشاه» از او نقل شد: «هیچ وقت 
تمایلی به سیاست نداشتم. فوتبال تمام وقت من را گرفته بود؛ هرچند که راستش 

را بخواهید چیزی از سیاست بلد نبودم».

وقایع نگاری سفر پله به تهران، این مطلبی است به قلم شادروان حمیدرضا صدر:
ســلطان پله. ســانتوز پس از برگزاری دیداری در استامبول راهی تهران شده. 
پــس از پیروزی یک بر ۶ برابــر فنرباغچه. هجوم جمعیت به فــرودگاه مهرآباد. 
حلقه های گل. شــعارهای کرکننــده «پله، پله». به تله افتادن ســلطان در منگنه 
مردمان از خود بی خود شــده. به بند آمدن در سیل عکس ها، کاغذ ها و خودکارها 
برای گرفتن امضا. گم شــدن ســایر برزیلی ها در انبوه طرفداران. ایستادن مهراب 
شــاهرخی - که از ساعت ســه صبح در فرودگاه انتظار کشیده - کنار پله. گرفتن 
عکســی با ســلطان. عکســی زینت بخش صفحه اول روزنامه کیهان. سیه چرده 

ایرانی کنار سیه چرده برزیلی.
پرده دوم

رخدادهای جاری پرشــمارند. ســه هفته پیش فاجعه ای رخ داده. زلزله ای 
بزرگ در جنوب استان فارس. وقوع هزار لرزه طی ۴۸ ساعت. ازدست رفتن بیش 
از پنج هزار نفر... ســه روز پیش نیروهای نظامی ایران و عراق درگیر شــده اند... 
آپولو ۱۶ هنوز در آسمان سرگردان است... شکست نیروهای آمریکایی در ویتنام. 
ســایگون در معرض سقوط... راهیابی آژاکس و اینتر به دیدار نهایی جام باشگاه 
های اروپا... شــایعه ســفر محمدعلی کلی بــه تهران. زمزمه حضــور کلی در 
اســتادیوم صد هزار نفری برابر یک حریف... ســیلی های آبدار علی عبده، رئیس 
باشــگاه پرســپولیس به گوش صفر ایرانپاک برای عکس گرفتن با یک ستاره زن 
سینما در پوســتر تبلیغاتی. اســتعفای بی دوام ایرانپاک، ابراهیم آشتیانی، علی 
پروین، اصغر ادیبی و فریدون معینی از عضویت در پرســپولیس... رفتن ســپهبد 
مصطفی امجــدی، رئیس تربیت بدنی، آمدن یک ســپهبد دیگر جای او: حجت 
کاشانی... جشنواره فیلم تهران. ساتیا جیت رأی، کلیفت رابرتسن، یوسف شاهین 
و کلودت کلبر در تهران... با این وصف ورود پله همه را تحت الشــعاع قرار داده. 

همه چیز را.
پرده سوم

باشــگاه تاج، میزبانی ســانتوز را بر عهده دارد. خســروانی رئیس باشگاه تاج 
گفته برای مســابقه با ســانتوز ۲۴۰ هزار تومان می پردازد (حدود ۳۰ هزار دالر). 
شرط اصلی، حضور ۹۰ دقیقه ای پله در میدان است. ولی دستان تاج خالی شده. 
ناصر حجازی، علی جباری، اکبر کارگرجم، کارو حق وردیان، غالمحسین مظلومی 
و جواد قراب در تهران نیســتند. آنها در تیم ملی طی مسابقات مقدماتی المپیک، 
کره شــمالی را در پیونگ یانگ بــا نتیجه صفر - صفر متوقف کرده اند و ســپس 
راهی مسابقات آســیایی تایلند شده اند. تغییر برنامه. برپایی تیمی مختلط. تیمی 
منتخب. فقط باشگاه پرســپولیس است که اعالم می کند بازیکنانش را در اختیار 

تاج قرار نخواهد داد.
بعد از ســفر پله به تهران مســئوالن باشــگاه تاج تصمیم گرفتند که نام یکی 
از تیم هــای زیرمجموعه خود را به نام او تغییــر دهند و در این میان قرعه به نام 
دیهیم افتاد تا پس از ۱۸ سال از این پس با نام پله در مسابقات باشگاهی حضور 
یابند! جالب اینکه محمد دادکان، رئیس مشــهور فدراســیون فوتبال ایران، عضو 

همین تیم بوده است.
پرده چهارم

بعدازظهر ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۱. بلیت های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ریالی. شهربانی 
و مقررات ویژه تردد. ورود مجانی به اتوبان. جمعه ســاعت چهار بعدازظهر. ۶۰ 

هزار تماشــاگر آغاز بازی با نیم ســاعت تأخیر. بی قراری برای تماشــای پله روی 
ســکوهای اســتادیوم صدهزار نفری، که چند مــاه پیش افتتاح شــده، بی تابی. 
زردراکو رایکف مربی باشــگاه تاج روی نیمکت. کیــوان نیک نفس درون دروازه. 
حســن حبیبی و مهدی لواسانی در قلب دفاع. عزت جان ملکی و مسعود معینی 
مدافعان کناری. همایون شــاهرخی، نصراله عبداللهــی (رودروی پله) و اصغر 
ادیبــی (بازیکنی از پرســپولیس) در خط میانی. حســین باباخانلو، غالم وفاخواه 
و پرویز میرزاحســن در خط حمله. قضاوت عبدالرضا موزون و دســتیاری محمد 

صالحی و منوچهر نبوی.
گل دقیقــه ۲۱ پله. ولی پرویز میرزا حســن هشــت دقیقه بعد گل تســاوی را 
می زنــد. یک - یک. به درازا کشیده شــدن زمان اســتراحت بیــن دو نیمه به نیم 
ســاعت. مردود اعالم شدن ســه گل ســانتوز (اعتراض پله با بی انصاف خواندن 
داور). تعویض های فاجعه بار رایکف در ۱۵ دقیقه پایانی. مســعود مژدهی، علی 
رحمانی و احمد منشــی زاده جای میرزاحسن، باباخانلو و ادیبی (رایکف اعتراف 
می کرد تعویض هایش اشــتباه بوده). تساوی تا هشــت دقیقه به پایان. شادمانی 
ما. خوش بینی مفرط. خوش دلی کاغذی. ســادگی. برگشتن ورق. طوفان برزیلی. 
چهار گل در هشــت دقیقه پایانی درون دروازه. شامل دو گل دیگر از پله. پیروزی 
۵ بر یک برزیلی ها. هوشدن بازیکنان خودی توسط تماشاگران. هوراکشیدن برای 
ســلطان و همراهانش. مربی ســانتوز می پرســد «چرا تیم منتخب شما پنج گل 
دریافت کرد؟» و در پاسخ «تیم اصلی  ایران در سفر به سر می برد»، می گوید «مگر 

شما فقط یک تیم دارید؟».
پرده پنجم

حضور ســه روزه ســلطان در تهران. ادامه ذوق زدگی افراطــی. زبان به زبان 
نقل کردن زندگی پســر محله های فقیرنشین که مرد اول فوتبال جهان شده. قصه 

پریان ادســون آرانتس دوناسیمنتو. بازیکنی که در ۱۵سالگی در سانتوز به میدان 
رفته و در ۱۶ســالگی در تیم ملی برزیل. تنها بازیکنی که ســه بار قهرمان جهان 
شــده. ۱۹۵۸، ۱۹۶۲ و ۱۹۷۰. بازیکن هزار گله (۱۲۸۳ گل در ۱۳۶۳ بازی رسمی و 
غیررسمی). پسری که پیش از ۲۰سالگی «گنجینه ملی برزیل» نامیده شد. مردی 
که نامش در بیش از صد ترانه بر زبان آمد. می گفتند نیجریه و بیافرا جنگشــان را 

متوقف کردند تا بازی اش را تماشا کنند.
بازیکنی کــه آخرین آوردگاه ملــی اش در جام جهانی ۱۹۷۰ بــا پدیده جدید 
پخش تلویزیونی ماهواره ای همراه شد تا هنرنمایی اش به صورت زنده بر صفحه 
مونیتورها نقش ببندد. تا پاس اســتادانه اش به جرزینیو برابر انگلیس را تماشــا 
کنند. ضربه ســر کوبنده اش برابر گوردون بنکس را. گلش درون دروازه ایتالیا را. 
شادی کردن از نوع سلطان را. باالبردن جام زرینه بال را. هیجا ن زده شدن شیفتگان 
ســینه چاک. بی قراری رسانه ای. رقابت ورزشــی ها، سیاست پیشگان، شاهزادگان 
برای ایستادن کنار ســلطان. برای عکس گرفتن با او. تالش برای بهره گیری از نام 

و معروفیتش.
گســترش امــواج هیجان. آن قدر گســترده تا نــام باشــگاه «دیهیم»، یکی 
از تیم هــای زیرمجموعه تاج، بــه «پله» تغییر یابد. تا «اســتادیوم دیهیم» در 
شــرق تهران «اســتادیوم پله» نام بگیرد. تا پرویز ابوطالب پسر حجت االسالم 
ابوطالــب و بازیکن ســابق تاج و دیهیــم و مدرس فوتبال و مربــی تیم ملی 
جوانان - یکی از خدمت گذاران فوتبال ایران- که شــیفته ستاره برزیلی است، 
ســلطان را بر بالین پســر تازه به دنیا آمده اش در بیمارســتان آسیا ببرد تا نام 
فرزند نورسیده اش را بگذارد «پله». «پله ابوطالب» بعدها به میدان می رفت. 
مهندس مکانیک می شــد. دو پله در یک عصــر. یکی در برزیل. یکی در ایران. 

یکی سیاه. یکی سفید.

تولد پسری در تهران
به نام پله

نگاهی به نیمه تاریک پادشاه فوتبال که در ۸۲ سالگی درگذشت

پله؛ مروارید دولتی


