La 11an de marto 2014
Tri jarojn post la katastrofo
La 11an de marto 2011 okazis la grandegaj tertremo, cunamo kaj poste
la nuklea akcidento. Ekde tiu tago pasis tri jaroj. Ekde la 9a ĝis la 12a de
marto mi estis en la urboj Iŝinomaki kaj Kamaiŝi detruitaj de la cunamo.
La lasta ekspozicio de la postlasitaĵoj de la cunamo
La ondegoj kaŭzitaj de la cunamo detruis ĉion en siaj vojoj, kaj poste
restis kvantego da detruitaĵoj enhavantaj ĉion uzatan en la vivo. En multaj
urboj oni kolektis tiujn aĵojn kaj fotojn por redoni al la posedantoj. En la
urbo Iŝinomaki oni rete montras tiujn kaj jam redonis multajn, sed ankoraŭ
restas 3000 aĵoj kaj 150 mil fotoj. Tamen nun malmultaj homoj kontaktas la
retejon, do la urbo decidis okazigi la lastan ekspozicion pri tiuj aĵoj kaj
poste forĵeti tiujn. Mi legis artikolon pri tiu ekspozicio kaj decidis viziti
ĝin.
Antaŭ la tagmezo de la 9a de marto mi atingis la urbon Iŝinomaki kaj
per buso mi veturis 50 minutojn al la distrikto Kahoku. En la dua etaĝo de
la distrika domo estis granda salono, kie laŭ la muroj kaj fenestroj oni
montris diversajn aĵojn kiel lernantajn sakojn, trofeojn, budhajn statuojn,
funebraj tabuletoj ktp. kaj meze multajn fotoalbumojn.
Eble pro tio, ke tiu ekspozicio estis la lasta kaj estis dimanĉo, ĉirkaŭ 30
homoj troviĝis. Ĉiuj sidis senvorte ĉe la tabloj kaj foliumadis la
fotoalbumojn por serĉi fotojn de siaj familianoj. Ankaŭ mi sidis kaj
foliumis. Duono de la fotoj estis difektitaj. Mi trovis fotojn fotitajn okaze
de la sporta tago en la elementa lernejo Ookaŭa. Ĝia konstruaĵo estas tre
originala, do mi povis tuj rekoni ĝin. En tiu lernejo pli ol 80 lernantoj kaj
instruistoj mortis pro la cunamo, do la fotoj, kvankam en tiuj aperis viglaj
lernantoj, donis al mi grandan malĝojon.

Nun en la detruitaj urboj nur etendiĝas herbejoj. Oni jam malkonstruis
preskaŭ ĉiujn konstruaĵojn postvivintajn la cunamon. Do estas jam
malfacile imagi, kia estis la teruro de la cunamo, kaj nun oni intencas
forĵeti ankaŭ tiujn postlasitaĵojn. Ĉu ni ne povas utiligi tiujn? Estas
bedaŭrinde, ke mi neniam aŭdas pri la ideo fondi muzeon pri la katastrofo.
Mi
rememoris
la
Nazian
Koncentrejon Auschwitz, kiun mi
vizitis okaze de la UK en Varsovio en
1987. En apartaj ĉambroj mi vidis
monteton da valizoj, monteton da
okulvitroj, monteton da artefaritaj
kruroj, monteton da razbrosoj, kiujn
transportitaj judoj uzis en sia ĉiutaga
vivo. Se oni montrus tiujn po unu, tio
ne impresus nin, sed montoj da tiuj
aĵoj klare montris la kruelajn agojn de
nazianoj.
Ĉu oni ne povos montri tiujn
postlasitaĵojn de la cunamo same kiel
en Auschwitz ? Montoj da fotoj,
montoj da lernantaj sakoj, montoj da funebraj tabuletoj certe donos grandan

impreson al la vizitantoj. Mi sendis mian opinion al la ĵurnalo Asahi kaj al
la urbo Iŝinomaki. Mi elkore esperas, ke tiuj postlasitaĵoj ne estos bruligitaj,
sed utiligitaj por la posta generacio.

La Ceremonio por la mortintoj
La 11an de marto en multaj lokoj oni okazigis la ceremonion por la
mortintoj en la katastrofo. Ankaŭ en la urbo Kamaiŝi okazis la ceremonio,
do mi partoprenis.

La ceremonio komenciĝis je la 14 :00
en la gimnastikejo de la supera
mezlernejo Kamaiŝi. Je la sama tempo
komenciĝis en Tokio la ceremonio
organizita de la registaro. Ni, ĉeestantoj,
vidis ĝin en la granda ekrano. Kaj venis la
14 :46, kiam okazis tiu tertremego en
2011, kaj ĉiuj starante preĝis por la
mortintoj kun la imperiestro kaj
ĉefministro en televido. Kaj poste
komenciĝis propra ceremonio de la urbo.
Ĝi estis ŝablona kun salutoj de gravuloj de
la urbo kaj koruso. Kio impresis min
multege, tio estis listo de mortintoj en la
urbo Kamaiŝi. En ses paĝoj estis preskaŭ
mil nomoj. La supre montrita estas la unua paĝo de la listo de la mortintoj.
Nur en unu urbo nekredeble multaj homoj mortis.
La kursfina ceremonio de la mezlernejo Tooni
La ĉefa celo de mia vojaĝo estis ĉeesti la kursfinan ceremonion de la
mezlernejo Tooni. Ĝi okazis la 12an de marto en la gimnastikejo de la
lernejo. La kursfinintoj estis 14.

En la saluto la lernejestro diris : « Kiam ili eniris en la mezlernejon en
aprilo 2011, unu monaton post la cunama atako, ĉiuj estis malviglaj kaj iliaj
rigardoj vagis en la aero, sed nun ili paŝas per la firmaj paŝoj. Mi deziras,
ke ili sukcesu en sia vivo kaj kontribuu al la restariĝo de la urbo Kamaiŝi
kaj de la urbeto Tooni”.
Tamen sur la podio estis nur 11 lernantoj. Tri seĝoj estis vakaj. Ŝajnis,
ke du estis en la partero, sed kie estis la alia? Kial ili ne estis sur la podio
por ricevi la diplomon ?
Kiam mi atingis la lernejon, unu maljunulino, avino de iu lernanto,
alproksimiĝis kaj diris: “Mia filino ne fartas bone, tial mi venis anstataŭ ŝi.
Post la cunamo, ŝi estas malsana, kaj kiam proksimiĝas la 11a de marto, ŝi
pli malsaniĝas”.
En ĵurnaloj aperadas bonaj novaĵoj pri restariĝintoj el la sufero de la
cunamo, sed certe troviĝas multaj, kiuj daŭre kaj pli suferas. Mi supozas,
ke tiuj tri forestantoj suferas pro mensa malsano kaj ne povas ĉeesti.
La ceremonio estis plena de kantoj. La lernantoj en la unua kaj dua
lernojaroj kantis gratulan kanton, responde al ili, la kursfinantoj dankante
kantis, poste ĉiuj lernantoj kune kantis kaj fine ĉiuj ĉeestantoj kantis la
lernejan himnon. Duono de tiuj kursfinintoj perdis sian domon kaj ĉiuj
pasigis tri tre malfacilajn jarojn en la mezlernejo. Mi esperas, ke ili paŝos
antaŭen surbaze de amikeco kaj solidareco nutritajn dum tiuj tri jaroj.
HORI JASUO

