
  

 



 

  

 ريگامي وسمبل ا 

دريايي را  يعاقبت ساختن پرنده ايباشد. در ژاپن هر بچهالمللي صلح نيز ميسمبل اوريگامي است ، كه سمبل بين(crane)  دريايي يپرنده

، به اين سمبل عموميت ” دريايي كاغذي يساداكو و هزار پرنده“كسي است كه با نوشتن كتاب  )Eleanor Coerrآموزد. الينور كوئر (مي

  .بخشيد

  

كند كه در اثر تشعشعات راديواكتيو بمب باران نام ساداكو را بازگو ميه اي منتشر گرديد ، داستان دختر جواني باين كتاب كه بصورت گسترده 

كا در جنگ جهاني دوم، صدمه ديده بود. در پايان جنگ او در بيمارستاني تحت درمان قرار گرفت. چند سال بعد سرطان اتمي ژاپن توسط آمري

دريايي سمبل  يدريايي كاغذي به مالقاتش رفت. او به ساداكو گفت كه پرنده يخون او عود كرد. دوست او با در دست داشتن يك پرنده

پرنده دريايي بسازد، حالش خوب خواهد شد. دوست او ساخت پرنده دريايي را به او آموخت. كار ساده اي  سالمتي است و اگر او بتواند هزار

تاي ديگر. او دليرانه مصمم شده بود كه آنها  999نبود ، اما وقتي كه ساداكو در ساخت اولين پرنده دريايي مهارت يافت، شروع كرد به ساختن 

رفت. مصمم بودن او و كارش توجه پرسنل غول مي كرد كه بيماري از يادش ميان فكر او را بخود مشدريايي چن يرا بسازد. ساختن پرنده

رسيد ي و ديگر كاغذهايي كه بدستشان ميهاي راديوگرافهاي عكسبيمارستان و بازديدكنندگان را به خود جلب نمود و آنها نيز مجالت ، پاكت

اند او كارش را متوقف كرد و شروع مند شدهماران ديگر نيز به اين كار عالقهكامل كند. وقتي ديد كه بي آوردند تا او بتواند كارش رارا براي او مي

دريايي به ديگر بيماران نمود تا آنها هم بتوانند اين كار را انجام دهند. جنگ موجب بيماري او شده بود، ساداكو  يبه آموزش ساختن پرنده

دريايي را ساخت. حال او بهتر شده  يداد. بزودي او صد پرندهساخت، پيام صلحش را به همه جا گسترش ميدريايي را مي يهمانطور كه پرنده

 يگربود و او توانست از بيمارستان مرخص شده و به خانه برگردد. اما ، بيماري او مجدداً عود نمود. توانش به حدي كاهش يافت كه متاسفانه د

  دريايي كامل شده، ساداكو به حالت كما افتاد و سپس مرد.  يپرنده 700هاي دريايي را تمام كند. با كمتر از قادر نبود كار ساختن بقيه پرنده



  

هايش فهميدند كه او قادر نبوده روياي خودش را كامل كند ،همه تصميم گرفتند تا درست كردن پرنده دريايي را بياموزند. وقتي همكالسي

  ]6[هزار پرنده دريايي ساداكو را تمام كنند و به روياي او تحقق بخشند.بزودي آنها توانستند كار ساختن 

هايشان آوري پولا گفته و از آنها خواستند با جمعها تصميم گرفتند به تمام كودكان ديگر ژاپني نامه نوشته و داستان ساداكو را به آنهبچه 

دولت ژاپن از اين طرح مطلع شد تصميم گرفت يك پارك در هيروشيما را  بناي ياد بودي براي ساداكو و گسترش پيام صلح او بسازند. وقتي

دريايي ساداكو يك پرنده دريايي بزرگ ساخته و روي  يبنام پارك صلح تغيير نام دهد. آنها در اين پارك بناي عظيمي ساختند و شبيه پرنده

اي بر روي پايه اين بناي ياد بود ، نصب نمايند. اين ن به ساداكو نوشتهر احترام گذاشتهاي او تصميم گرفتند بخاطاين بنا قرار دادند. همكالسي

  متني است كه آنها انتخاب كردند :

  .”ي ماست ، صلح در دنيا اين فرياد ماست ، اين خواسته”  

 ساختن و كاغذ كردن تا به صلح، براي جهاني اميدي با روز، هر )زمين ي كره سراسر حتي و( ژاپن مدارس تمام در آموزاندانش امروزه

 .فرستندمي ي ساداكومقبره به را ها آن و دهندمي ادامه كاغذي درناهاي


