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Ek de la 28a ĝis la 31a de januaro mi vojaĝis al la regiono Toohoku kaj
vizitis 8 urbojn kaj vilaĝojn damaĝitajn de la cunamo, de Mijako plej norde,
Jamada, Oocuĉi, Kamaiŝi, Tooni, Oofunato, Rikuzen-Takata, kaj
Kesennuma plej sude. La stato de respektivaj urboj estas malsamaj ;
ekzemple en la urboj Jamada kaj Oocuti preskaŭ nenio komenciĝis kaj
restas betonaj bazoj de domoj, sed en la urboj Rikuzen-Takata kaj
Kesennuma komenciĝis grandskalaj ebenigo kaj plialtigo de la tero kun
multaj kurantaj ŝutkamionoj. Mi montros du tipajn fotojn:

La urbo Oocuĉi. En la foto sube estas tombejo preskaŭ detruita. En la
vaka tereno antaŭ la tombejo troviĝis granda ligna konstruaĵo de la templo
Koogan-ĵi. Fore estas maro kaj kluzo. Restas du grandaj konstruaĵoj; unu
estas hotelo kaj la alia estas konstruaĵo de iu kompanio. Antaŭe la tuta
tereno estis kovrita de domoj, sed ĉiuj jam malaperis. Post la atako de la
cunamo granda incendio okazis kaj forbruligis ĉion restantan. La urbo estis
tiel ebena, ke multaj ne povis eskapi el la atakantaj ondegoj kaj 1600 homoj
mortis.
En aliaj urboj oni jam preparis sin, konstruinte pli grandan urbodomon
kaj rifuĝejojn. Mi miras, kial la urbo Oocuĉi ne preparis sin kontraŭ la
katastrofo, kvankam oni antaŭvidis la grandan tertremon kaj cunamon.

Distrikto de Ŝiŝiori-Karakuŭa en la urbo Kesennuma. Antaŭe ĉi tie sidis
granda fiŝŝipo kaj ĉirkaŭe restis bazoj de domoj, sed ĝin oni jam
malkostruis en la lasta oktobro. Mi venis tiun ĉi lokon por vidi, kia estas la
loko, kie estis tiu ŝipo, sed elbusiĝinte, mi surpriziĝis. Nenie estis restaĵoj
de tiuj ŝipo kaj domoj, kaj nur etendiĝis ebena tereno, kaj en ĝin estis
enterigitaj multegaj hosoj. Por kio ? Tiuj hosoj estas uzataj por elsuĉi akvon
el sub la tero. La tero estas malaltiĝis je unu metro kaj la maro estas
proksima, tial la tero enhavas akvon, kaj tio malstabiligas ĝin. Por preventi
tion, oni elsuĉos akvon per tiuj hosoj. Eble post kiam la tero solidiĝos, oni
denove metos koton kaj pli kaj pli altigos la ternivelon. Eble oni faras kaj
faros samon en aliaj lokoj.

Suferintaj kaj restariĝantaj librovendejoj
Eble detalaj priskriboj de la detruitaj urboj ne multe interesos vin, do
hodiaŭ mi skribos pri librovendejoj en tiuj urboj.
Post la katastrofo mi volas multe scii pri la katastrofo, kaj multe aĉetis
librojn temantajn pri ĝi. Kiam mi vizitas damaĝitajn urbojn kaj trovas
librovendejojn, mi nepre vizitas ilin kaj aĉetas librojn, precipe eldonitajn en
la regiono Toohoku kaj malfacile aĉeteblajn en mia urbo.
Librovendejo Oote en Jamada
Dum tiu ĉi vojaĝo mi vizitis du librovendejojn. Unu estas librovendejo
Oote en la urbo Jamada. Antaŭe tiu vendejo estis antaŭ la stacidomo
Rikuĉuu Jamada, sed pro la cunamo ĝi kaj ŝia domo malaperis. Tiun
vendejon komencis s-ino Oote Kimi antaŭ 50 jaroj. Post la katastrofo ŝi
ekvendis, kion ŝi povis vendi, en tendo, sed nun ŝi havas sian malgrandan
vendejon en la provizora vendejaro en la urbo.
En Japnaio malgrandaj, lokaj librovendejoj havas malfacilon, ĉar ekster
urboj kaj en magazenegoj grandaj librovendejoj kun granda kapitalo
malfermiĝas. Tie oni povas facile trovi celitajn librojn kaj samtempe povas
aĉeti skribilojn kaj pruntepreni DVD-ojn. Krome homoj nun elspezas pli da
mono por poŝtelefono kaj malpli por libroj kaj gazetoj. En 2000 troviĝis
21495 librovendejoj en Japanio, sed en 2013 troviĝis nur 14241, do multaj
librovendistoj suferantaj en la katastrofo rezignis restarigi sian vendejon,
sed s-ino Oote ne rezignis. Dum ŝi estis en rifuĝejo, ŝi demandadis sin, kion
ŝi povos fari, daŭre loĝante en sia urbo, kaj la konkludo estis restarigo de
ŝia librovendejo.
Kiam mi vizitis ŝin, junulo, ŝia nepo, salutis min. Mi transdonis al li
n-rojn 2 kaj 3 de mia libro “Esearo de mondvojaĝanto s-ro Hori”, kaj
aŭdante niajn interparolojn, s-ino Oote aperis malantaŭ la libroŝranko. Ŝi
estas tre bela kaj afabla maljunulino. Ŝi dankis min pro la libroj. Mi aĉetis
tri librojn:
« Misio » temanta pri agadoj de la policanoj de la gubernio Iŭate post la
katastrofo.
« Provo trovi mian fratinon malaperintan en la urbo Kesennuma »
« Bildo-taglibro de enĉerkigistino » temanta pri s-ino Sasahara, kiu
revenigis eksan mienon sur la vizaĝon de 300 mortintoj.

Librovendejo Kuŭabata en Kamaiŝi
Kiam mi paŝis sur la ĉefa strato de la urbo Kamaiŝi, mi trovis detruitan
vedejon. Jam preskaŭ ĉiuj difektitaj domoj kaj konstruaĵoj estas
malkonstruitaj, do mi miris. Ĝi estis librovendejo Kuŭabata. Ĝi estas
du-etaĝa kaj moderna vendejo konstruita en 1995. Ĝi estis, antaŭe, kvazaŭ
kulturcentro de la urbo. En la dua etaĝo okazis kursoj de Tajĉiĉuano, hajko
kaj floraranĝo, kaj ĉiun monaton prelego de famaj verkistoj. Tamen la
cumamo detruis la vendejon kaj la domon de la posedanto s-ro Kuŭabata
Ŝiniĉi. Li perdis ĉion, kaj la perdo estis preskaŭ 100 000 000 enoj (10 000
000 eŭroj).

Nun li havas sian provizoran vendejon antaŭ la templo Sekioo-ĵi 200
metrojn for de la ĉefa strato. La loko ne estas oportuna por komercado. Post
la katastrofo li estis en malespero, opiniante, ke en tiu malfacila situacio
oni ne bezonas librojn, sed tio estis eraro. Homoj multe bezonis librojn. Pro
manko de informoj libroj pri la katastrofo fluge vendiĝis. Mapoj vendiĝis
pro praktikaj kialoj. Ricevinte gazetojn, kiujn homoj abonis, ili sentis sin
tre trankvilaj. Tamen ju pli la situacio fariĝis stabila, des malpli vendiĝis
libroj. Por venki la malfacilon, li komencis organizi leg-kunvenon por
infanoj kaj prelegojn de famaj verkistoj. Tiamaniere li klopodas reakiri la
antaŭan prosperon kaj volas rekonstrui la vendejon.

Provizoraj vendejoj. La unua en la dekstra konstruaĵo estas la librovendejo de s-ro
Kuŭabata. Malantaŭe estas templo.

Kiam mi vizitis lian vendejon, estis kelkaj klientoj. Li estis ĉe la giĉeto
kaj lia edzino purigis la vendejon. S-ro Kuŭabata humile diris al
mi: « Antaŭe la vendejo estis 220 kvadratajn metrojn granda, sed nuna
vendejo estas nur 28 kvadratajn metrojn granda. Mi rekomencis mian
novan karieron de ĉi tie ». Li donis al mi kelkajn kopiojn de artikoloj en
ĵurnaloj kaj gazetoj, kiun li verkis aŭ en kiuj li aperis.
En la vendejo la angulo pri la katastrofo estis relative granda. Li diris :
« Nun ne multe vendiĝas libroj pri la katastrofo, sed estas grave, ke homoj
ne perdu intereson pri tiu grava afero ».
Mi trovis multajn interesajn librojn en la angulo, kaj aĉetis jenajn
librojn:
« Maro de Sanriku » verkita de s-ino Cumura Secuko. Ŝia edzo Joŝimura
Akira verkis « Grandega cunamo laŭ la marbordo de Sanriku » antaŭ 40
jaroj. « Maro de Sanriku » temas pri rememoro de la forpasinta edzo.
« Raportoj de vivo kaj morto – Rakontoj de Sanriku » n-ro 1 kaj 2 verkita
de s-ro Hagio Ŝinja.
« Funebro », mangao temanta pri dentisto kaj helpantino, kiuj notadis
dent-staton de mortintoj por identigi kadavrojn.

Nun en la urbo granda vendejo estas konstruata. En ĝi malfermos
librovendejo. S-ro Kuŭabata estas tre maltrankvila pro tiu konkuranto. Mi
elkore esperas, ke li revenos al sia eksa vendejo kaj denove fariĝos
kulturcentro de la urbo Kamaiŝi.

