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اطلق دونادينيو وسيليستي عىل ابنهام االول اسم اديسون تيمنا باملخرتع الشهري توماس اديسون. ورغم ان افراد االرسة اطلقوا 
عليه لقب ديكو، اال ان اصدقاءه يف املدرسة فضلوا اسم بيليه بسبب عدم لفظه يف شكل صحيح اسم حارس املرمى الربازييل يف 

حينه بيليه. ظل هذا االسم مرافقا له رغم حصوله عىل لقب آخر يف االيام االوىل من تدريباته مع فريق نادي سانتوس

"وصل  جواريش:  جيريمي  النادي  مؤرخ  يروي 
فتى نحيل من بوارو يف عام 1956. ال اصدق ان 
بيليه، ذلك الفتى النحيل وابن 15 سنة متكن من 
املشاركة يف الحصة التدريبية مع الفريق االول 
فورا. كان اولئك الالعبون ابطاال يف عام 1955 
الجميع،  يراوغ  كان  الوالية.  بطولة  قمة  ويف 
انهم منحوه  والكل يتساءل عن هويته، حتى 
لقب غازولني. انضم اىل الفريق بالقميص رقم 

10، وبقية القصة اصبحت جزءا من التاريخ".

قوته  كسب  عىل  يركز  وجعله  اللعب،  عن 
االحذية  ومسح  الدراسة  خالل  من  اليومي 
النهاية  يف  خضع  لكنه  الفراغ،  اوقات  خالل 
كشايف  باحد  واتصل  االستثنائية  ابنه  ملوهبة 
فكان  مبوهبته.  اعجب  الذي  سانتوس  اندية 
ابرز االندية  انضاممه اىل نادي سانتوس احد 
عامل  لولوج  اوىل  خطوة  والعاملية،  الربازيلية 

كرة القدم من الباب الواسع.
متسمرين  واصدقاؤه  دونادينيو  االب  كان 
بالغة.  الراديو ويشعرون بسعادة  قرب جهاز 
رد  دون  من  بهدف  متقدمة  كانت  فالربازيل 
حاجة  يف  الفريق  يكن  ومل  االوروغواي،  عىل 
سوى اىل تعادل يف تلك املباراة التي استضافها 
باول  الفوز  اجل  من  الشهري،  ماراكانا  ملعب 
عندها  العامل.  كأس  يف  لـ"السيليساو"  لقب 
انذاك،  التاسعة  ابن  بيليه،  او  اديسون  غادر 
منزل والديه ليلعب كرة القدم مع اصدقائه. 
مجريات  ملكا  اصبح  الذي  الولد  ويستحرض 
املنزل  اىل  عدت  "عندما  قائال:  اليوم،  ذلك 
االوىل  املرة  كانت  فقد  بالذهول.  اصبت 
ولكني  مدمرا،  كان  يبيك.  ايب  فيها  ارى  التي 
تعهدت له بأنني سافوز يوما ما بكأس العامل 
اللحظة نقطة تحول  تلك  اجله". فكانت  من 
اساسية بالنسبة اىل بيليه الذي اراد قبلها ان 
يصبح ربان طائرة، ولكنه عدل عن ذلك واراد 
العامل  كأس  يحرز  قدم  كرة  العب  يصبح  ان 

لوالده ولبلده.
واجه املدرب فيسنتي فيوال اعرتاضات شديدة 
االتحاد  لصالح  يعمل  نفيس  طبيب  من 
كرة  اتحاد  تأسيس  )قبل  الربازييل  الريايض 
القدم الربازييل( عىل اصطحاب بيليه لخوض 
 ،1958 عام  السويد  يف  العامل  كأس  منافسات 

املستديرة الساحرة فقدت ملكها بيليه
أسطورة غّيرت تاريخ كرة القدم

احدى  يف  فقرية  عائلة  كنف  يف  "امللك"  ولد 
مقاطعة  يف  وتحديدا  الربازيل،  مدن  كربى 
الكرة  لكن  كان العبا جيدا  والده  باولو.  ساو 
مصري  يكون  ان  يريد  يكن  مل  لذا  تنصفه،  مل 
لعبة  الربازيل  يف  القدم  فكرة  كمصريه.  ابنه 
من  وليس  والشباب،  االطفال  ماليني  ميارسها 
تشكيلة  يف  مكان  وحجز  الربوز  ابدا  السهل 
من تشكيالت االندية الربازيلية املهمة. لذلك 
حاول دونادينيو ان يحّيد ابنه قدر املستطاع 

معتربا "ان الفتى مل ينضج بعد". لكن املدرب 
الربازييل رد قائال: "قد تكون عىل صواب. اال 
انك ال تعرف شيئا عن كرة القدم، وانا رأيته 

كيف يلعب".
مقعد  من  البطولة  وغارينشيا  بيليه  استهل 

مع  املفاجئ  التعادل  بعد  لكن  االحتياط، 
انكلرتا من دون اهداف، والذي كان اول تعادل 
الثنايئ  العامل، ظهر هذا  تاريخ كأس  سلبي يف 
الثالثة  املباراة  لخوض  الرئيسية  التشكيلة  يف 

للربازيل امام منتخب االتحاد السوفيايت.

السويد،  يف  امللعب  عىل  ظهوره  بيليه  واصل 
وسجل الهدف الوحيد لبالده يف مباراة الدور 
هاتريك يف  ثم  ويلز، ومن  امام  النهايئ  الربع 
شباك منتخب فرنسا يف الدور النصف النهايئ، 
الحسم.  السويد يف موقعة  ودوبليه يف شباك 
وروى بيليه عن تلك املشاركة: "عندما اتجهت 
اىل كأس العامل 1958 اعتقد الناس انها ستكون 
عىل  تنطوي  وانها  تحملها،  يصعب  تجربة 
مسؤولية اكرب من الالزم، اال ان االمر مل يكن 
عىل هذا الشكل. مل اشعر بالقلق. اول هدف 
سجلته يف شباك ويلز كان مثابة لحظة مهمة، 

فقد كان الهدف الذي فتح الباب ملسرييت".
الربازيل يف  منتخب  بيليه  االيام وساعد  مرت 
عىل   1962 عام  العامل  كأس  بلقب  االحتفاظ 
كام  النهائية.  املباراة  عن  غيابه  من  الرغم 
عرش  عىل  الرتبع  عىل  سانتوس  فريقه  ساعد 
الكرة االمريكية الجنوبية والعاملية عرب اسهامه 
البطولة  ليربتادوريس"،  بـ"كأس  الفوز  يف 
امريكا  يف  االورويب  االبطال  لدوري  املوازية 
االنرتكونتيننتال"  "كأس  ثم  ومن  الجنوبية، 
عامي 1961 و1962، ليجمع املجد من طريف 
املنتخب والنادي الذي احبه ودافع عن الوانه 

معظم فرتات مسريته االحرتافية.
كأس  من  مصابا  خروجه  من  الرغم  عىل 
السقوط  العامل نسخة 1966 مام كلف بالده 
عاد  بيليه  ان  اال  االول،  الدور  من  والخروج 
ليفوز مع الربازيل بكأس عامل ثالثة عام 1970 
مباراة  بعد  عمره،  من  الـ29  يف  كان  عندما 
ان مل تكن االجمل  نهائية تعترب من االجمل، 

يف تاريخ كأس العامل.
مل  املنتخب  مع  ببقائه  الربازيليني  مطالبة 
متنعه من ترك الربازيل والذهاب اىل الواليات 
املتحدة لخوض تجربة مع نيويورك كوزموس 

يف مهمة لتطوير اللعبة يف بالد العم سام.
تراجع بيليه عن اعتزاله اللعب عىل املستوى 
نسخة  اكتساح  عىل  الربازيل  ليساعد  الدويل 
فقبل   .1970 عام  املكسيك  يف  العامل  كأس 
البطولة،  انطالق  عىل  شهر  ونصف  شهرين 
قاد  الذي  سالدانا،  جواو  املدرب  ارتأى 
املنتخب الربازييل يف مشوار مثايل للتصفيات، 

يف  الفريق  تشكيلة  من  بيليه  يستبعد  ان  امللك املتوج عىل عرش كرة القدم.

مع نجم املنتخب الربازييل نيامر. 

• لعب الثنايئ بيليه وغارينشيا معا 6 مباريات يف كأس العامل، كام لعبا مباريات عدة يف كأس امريكا 
الجنوبية، فواجها االرجنتني اكرث من مرة، وكذلك منتخبات اوروبية عريقة مثل انكلرتا، فرنسا، 

الربتغال، االتحاد السوفيايت، اسبانيا واملانيا الغربية، من دون ان يخرسا ايا من تلك املباريات.
انكلرتا، وريال  يونايتد يف  ايطاليا، ومانشسرت  انرت ميالن وجوفنتوس يف  نوادي  • عندما حاولت 
حكم  ظل  يف  الربازيلية  الحكومة  اعلنت   ،1960 عام  صفوفها  اىل  بيليه  ضم  اسبانيا  يف  مدريد 

الرئيس جانيو كوادروس ان بيليه هو مثابة كنز وطني رسمي ومنعت انتقاله اىل خارج البالد.
بولس  والبابا  لينون  جون  عىل  متقدما  العامل،  يف  شخصية  اشهر  بيليه  اختري   1970 العام  يف   •
السادس وبول مكارتني ومحمد عيل كالي وبول نيومان وامللكة اليزابيث الثانية ونيل ارمسرتونغ 
بضع  بعد  سرتايسند.  وباربرا  واين  وجون  تايلور  واليزابيث  ايستوود  وكلينت  بريسيل  والفيس 
العامل خلف كوكاكوال،  اكرب عالمة تجارية يف  بيليه كثاين  التجارية  العالمة  سنوات، تم تصنيف 
متقدمة عىل رشكات نفط وغاز ومصارف ومصانع سيارات ورشكات طريان وعاملقة اتصاالت. ويف 
العام نفسه، منحت اللجنة االوملبية الدولية بيليه جائزة "ريايض القرن"، من ضمن قامئة من 9 

رياضيني، عىل الرغم من عدم مشاركته املطلقة يف االلعاب االوملبية.

كنز وطني رسمي

نمر جبر
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هذا  ليتسبب  تشييل،  امام  ودية  مباراة 
القرار باقالته من منصبه خالل ساعات قليلة. 
فقد توجه مسؤولو االتحاد الريايض الربازييل 
اىل معسكر تدريب نادي بوتافوغو من دون 
زاغالو  ماريو  من  وطلبوا  مسبق،  تخطيط 
الصعود اىل السيارة ألنه اصبح املدرب الجديد 

للمنتخب الربازييل.
زميله  اياها  منحه  التي  الثقة  من  مستفيدا 
وطبيب  زاغالو  باقناع  بيليه  قام  السابق، 
الالعب توستاو  توليدو بارشاك  ليديو  الفريق 
يف البطولة، وهو الذي تعرض الصابة يف العني 
هددت مسريته يف عامل كرة القدم. تألق توستاو 
صاحب القميص رقم 9، كام ابهر زميله بيليه 
املستديرة  جامهري   10 رقم  القميص  صاحب 
الساحرة، لتصبح بطولة املكسيك واحدة من 
ابرز نسخ البطولة بعد سطوع نجم املواهب 
بالكأس  الربازيليني  بتتويج  ولتنتهي  الفردية، 

الذهبية.
الكرة  ويركل  يركض  العبا  بيليه  يكن  مل 

خارقة،  مبهارات  يتمتع  كان  امنا  بقدميه، 
بكلتا  وتسديد  للخصوم  ومراوغة  رسعة  من 
عىل  وصائبة  قوية  رأسية  ورضبات  القدمني 
الخصوم  املدافعني  معظم  تفوق  من  الرغم 
االهم من كل ذلك، قدرته عىل  بدنيا.  عليه 
مام  ثقة  بكل  بها  والجري  الكرة  مداعبة 
الخصوم.  واالعاقة من  للعرقلة  جعله عرضة 
ولو ان القوانني يف تلك الحقبة كانت تحمي 
املهاجمني من خشونة املدافعني املفرطة، ملا 

متكن اي مدافع من اكامل مباراة امام بيليه. 
لقد ساهم "امللك" يف تطوير اللعبة من خالل 
املشجعني  ماليني  انظار  لفتت  التي  موهبته 
اىل حد  القدم  كرة  تعشق  الشعوب  وجعلت 
الجنون. فالناس احبته، وعشقت ما كان يفعله 
من  امللعب  ارض  االسطوري عىل  النجم  هذا 
وجامعية،  فردية  والعاب  ومراوغات  فنيات 
ومنتخب  الربازييل  سانتوس  فريقه  خدمة  يف 

بالده الربازيل. 
كرة  لعبة  غرّي  من  رحل  بيليه،  "امللك"  رحل 
يف  تدخل  شعبية  لعبة  اىل  وحولها  القدم 
مسارات  تبدل  الحروب،  توقف  السياسة، 
والدول  االندية  لها  وتخصص  الدول، 
ميزانيات  والخاصة  العامة  والقطاعات 

مبليارات الدوالرات.
العامل  انظار  بيليه محط  وبقي  السنون  مرت 
كالعب مل ولن يتكرر، وكقدوة لالجيال املقبلة. 
"مات امللك"، وستمر فرتة طويلة وطويلة جدا 

قبل ان نقول "عاش امللك".

اسطورة لن تتكرر.

والده كان العبا جيدا 
لكن الكرة لم تنصفه 

لذا لم يكن يريد ان يكون 
مصير ابنه كمصيره


