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ــا پيروزي )3ـ1(  ــد )31 مي( مرحله نيمه نهايي ب ــغالگر را برد تا يك روز بع ــوان هم )2ـ0( رژيم اش داد. تاي
ــزي خاتمه يابد. ديدارهاي رده بندي و فينال نيز در روز اول ژوئن  كره جنوبي بر هند و برد )1ـ0( مقابل اندون
ــد و اندونزي با برتري )4ـ1( در  ــد و تايوان با برد )3ـ2( در وقت اضافي مقابل كره جنوبي قهرمان ش برگزار ش

برابر هند به عنوان سوم دست يافت.
ايران در حالی در مسابقات مقام آخر را كسب كرد كه هفت سال قبل نايب قهرمان آسيا شده بود اما پس از آن 

هرگز در تورنمنتی مهم حضور نيافته بود. 

خبر غلطی که رسانه های کشورمان را شاد کرد!
ــکار و همراه اعزامی ايران به بازی های آسيايی، پنج نفر زن بودند. سودابه حسنی و مهوش  از بين 112 ورزش
ــركت می كردند. عطيه درخشان و  ــتين بار در رقابتی بين المللی ش آگاه دونده های زنی بودند كه برای نخس
اعظم خطيب زنجانی نيز عضو تيم ملی پينگ پنگ بودند. سرپرستی اين ورزشکاران به عهده "ماه خورشيد 

پارينه" بود.
ــدند. اما  ــای دونفره مغلوب ژاپن و چين ملی )تايوان( ش ــگ بازان ايران در رقابت ه ــن بازی ها پينگ پن دراي
پيروزی عطيه درخشان در بخش انفرادی در برابر رقيب كره ای سبب شد كه برای نخستين بار، عکسی از يك 
ــکار زن ايرانی در مطبوعات خارج از كشور چاپ گردد و از وی به عنوان قهرمان بزرگ ياد شود. اما به جز  ورزش

اين پيروزی، موفقيت ديگری نصيب دختران پينگ پنگ باز نشد.
ــگفتی مطبوعات روبه رو شد و حتی روزنامه ها  در دووميدانی نيز خبری به تهران مخابره گرديد كه با ش
ــب مقام دومی  ــگام چاپ اين خبر پنهان نگاه دارند و اين خبر "كس ــتند حيرت خود را به هن نيز نتوانس
ــنی در پرش طول" بود. روزنامه كيهان در ابتدا درباره اين خبر چنين نوشت: "خبر صدای  سودابه حس
ــر خوش كه به خصوص برای بانوان ايران  ــيار كوتاه و ناقص بود و اميدواريم كه درباره اين خب آمريکا بس
اهميت فراوان دارد، اخبار مفصل تری به دست آوريم." يك روز بعد اين روزنامه نوشت: "دوشيزه سودابه 
ــنی در واقع پيروزی مهمی كسب كرده است كه از نظر وضع اجتماعی بانوان ما اهميت فراوان دارد.  حس
ــه خانه آفريده شده است و برای آن ها كه  برای آن ها كه تا به حال تصور می كردند كه زن فقط برای گوش
ــته بودند. اين پيروزی درس بزرگی آموخت.  ــته "ضعيفه" را گذاش به غلط و نفهميده به زن نام ناشايس
ــود. به خوبی قادرند كه مانند برادران  ــيزه حسنی نشان داد اگر به زنان و دوشيزگان ايران توجه ش دوش
ــکار خود در برابر خارجيان قد علم كنند و عرض اندام نمايند و آبرو و حيثيت زن ايرانی را در جهان  ورزش

باال ببرند..."
ــنی تنها در مرحله مقدماتی به مقام دوم رسيده بود. درحالی كه يك دونده برای   واقعيت امر اين بود كه حس
ــا به فينال صعود  ــمار نفرات برتر قرار مي گرفت ت ــل مقدماتی و نيمه نهايی در ش ــب مدال بايد درمراح كس
مي كرد. حسنی در نيمه نهايی حذف گرديد. اما بايد توجه داشت حسنی نماينده دوو ميدانی كشوری بود كه 

ــتاديوم بزرگ آن )امجديه( را نداشتند و مسابقات دووميدانی  دختران مدارس حق تمرين دووميدانی در اس
ــابقاتی غير رسمی بود و پيشرفت حسنی درساير تمرين دركنار كريم زندیـ  ملی  دختران نيز به صورت مس
ــده بود. در ادامه درباره اين مسابقات بيشتر  ــك پسرانـ  كه پسرخاله سودابه بودـ  ميسر ش پوش پرتاب ديس

خواهيم گفت.


