One small boat — One vast ocean
Một chiếc thuyền nhỏ bé —Một đại dương bao la

Kamome is capturing hearts on both sides of the Pacific!
Kamome làm rung động trái tim dân chúng dọc hai bờ biển Thái
bình dương!

The true story of a small boat set adrift by the
2011 Japan tsunami and the friendships it forges
between high school students in Japan and
America.
Câu chuyện thật đã xảy ra về một chiếc thuyền
con bị trôi dạt trong trận sóng thần tại Nhật năm
2011 và tình thân hữu do chiếc thuyền mang lại
giữa học sinh hai trường trung học Mỹ và Nhật.
“I had the great honor of befriending the wonderful and resilient
people of Rikuzentakata after the disaster in 2011. The amazing
story of Kamome is the story of the genuine friendship between
Japan and the United States — particularly between our young
people — that became even stronger after the tsunami.””
John V. Roos, Former United States Ambassador to Japan
“The Extraordinary Voyage of Kamome not only represents an
extraordinary story of survival, it tells us how the caring from
total strangers can bring repair and healing to hopelessness and
despair, and how children can model for us a path to world
peace.”
Dr. Satsuki Ina, therapist and specialist with trauma victims
“Through the trials of disaster, this is an amazing story of how
the journey of one small boat built huge and lasting bonds of
international respect and friendship.”		
Rocky Lopes, NOAA/NWS Tsunami Program Deputy
“The Extraordinary Voyage of Kamome has all the ingredients
of an epic odyssey - born of tragedy, sustained by suffering, that
ends with love and friendship. I highly recommend this book for
all ages, as it will become an ageless classic.”
Dr. Eddie Bernard, Emeritus Director NOAA Pacific
Marine Environmental Science Laboratory

A Tsunami Boat Comes Home

“Tôi có cái vinh hạnh được làm quen với người dân đáng phục và kiên trì
của thành phố Rikuzentakata sau tai biến năm 2011. Câu chuyện của
Kamome là câu chuyện kể lại tình thân hữu giữa hai nước Mỹ và Nhật
— nhất là giữa giới trẻ — đã trở thành khắng khít hơn sau trận sóng thần.”
John V. Roos, cựu Đại sứ Mỹ tại Nhật
“Cuộc Du Hành Vĩ Đại của Kamome không những chỉ kể lại một câu
chuyện khác thường về sự sống còn, nó cũng tường thuật rằng mối quan
tâm từ những người xa lạ có thể hàn gắn những vết thương do tuyệt vọng
và đau khổ gây ra và trẻ con có khả năng tạo ra một mô hình cho chúng ta
thấy con đường hướng đến hoà bình thế giới.”
Bác sĩ Satsuki Ina, một nhà trị liệu và chuyên gia chữa các nạn
nhân bị chấn thương
“Cuộc Du Hành Vĩ Đại của Kamome có đầy đủ các yếu tố của một thiên
sử thi - bắt đầu bằng một bi kịch, trải qua một chuỗi đau khổ, và được
chấm dứt bằng tình thương và tình bạn. Tôi đặc biệt giới thiệu cuốn sách
này cho mọi lứa tuổi, nó có thể sẽ trở thành một cuốn sách cổ điển.”
Dr. Eddie Bernard, cựu Giám Đốc chương trình NOAA Biển
đông Phòng thí nghiệm Khoa học Môi trường Hàng Hải

“Đây là một quyển sách cần đọc về một đại họa không riêng gì của một
quốc gia nhưng cũng là một câu chuyện phi thường của một chiếc thuyền
vượt biển Thái bình dương và làm cho hai dân tộc có hai nền văn hoá
khác nhau thấy rằng họ giống nhau hơn họ tưởng… Tôi mê cuốn sách này!”
Ron Gastineau, Thị trưởng thành phố Crescent City

“This story floats on a sea of kindness.”
Malcolm Margolin, Publisher, HeyDay Books

“Câu chuyện này nổi lên trên một đại dương đầy lòng nhân ái.”
Malcolm Margolin, Nhà Xuất bản HeyDay Books

humboldt.edu/kamome

Cuộc du hành vĩ đại của Kamome
Một chiếc thuyền bị sóng thần trôi dạt ra biển đã trở về bến cũ
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“Qua mọi thử thách trong cuộc đại nạn, đây là một câu chuyện phi thường
làm sao một chiếc thuyền con có thể tạo ra những mối liên hệ lớn lao và
bền bỉ quốc tế dựa trên sự tôn trọng và tình bạn.”
Rocky Lopes, Đại diện Cơ Quan NOAA, ngành thời tiết, 		
chuyên về sóng thần

“This is a must-read story about how a shared disaster and one
boat’s incredible journey across the Pacific brought together two
different cultures who found out they had more in common than
they thought... Loved it!”		
Ron Gastineau, Crescent City Mayor

Humboldt State University Press Library
1 Harpst St., Arcata, CA 95521-8299
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To all of the children in Japan and
by the 2011 Japan tsunami.
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the Rikuzentakata City Hall employees without whose support
the exchange between the two high schools would not be possible.
We thank Malcolm Margolin and Robin Renshaw for their editorial
suggestions, Cyril Oberlander, Robert Arena, and Kyle Morgan for
their invaluable advice regarding this publication. We acknowledge
all of the people in Rikuzentakata, Japan and Crescent City,
California who eagerly embraced the story of Kamome and have
supported the connections between these two cities. We thank our
friends and family members whose encouragement and suggestions have been invaluable.

Dengler, Lori and Miller, Amya
The Extraordinary Voyage of Kamome
A Tsunami Boat Comes Home
50 p.
ISBN 978-1-947112-53-7
Summary: A tsunami boat brings hope and friendship to
two communities on opposite sides of the ocean
Tsunamis–Japan–Juvenile non-fiction
Earthquakes–Juvenile non-fiction
Cultural exchange–Juvenile non-fiction
With historical references, guide to talking to children about
disaster preparedness

Việc trả lại Kamome về Nhật, việc trao đổi giữa hai trường trung
học Del Norte và Takata và sự ra đời của cuốn sách này có lẽ đã
không thể thực hiện được nếu không có sự ủng hộ của nhiều người
và nhiều hội đoàn. Chúng tôi cám ơn The Desert Community
Foundation, the Mia-Bo Fund và chương trình California State
California Tsunami Program đã giúp chúng tôi hoàn thành cuốn
sách này.

The return of Kamome, the exchanges between Del Norte and
Takata High Schools, and this book would not be possible without
the support of many individuals and agencies. We thank Mary
O’Reilly, R.N., the Desert Community Foundation, the Mia-Bo
Fund of the Humboldt Area Foundation, and the California Office
of Emergency Services Tsunami Program for providing funding to
complete this book.
The initial retrieval and identification of the boat was made by the
efforts of the Del Norte County Sheriff’s Department, the Redwood
Coast Tsunami Work Group, the U.S. National Oceanographic
and Atmospheric Administration (NOAA), Troy Nicolini, Sherry
Lippiatt, Keeley Belva, and Kumi Watanabe-Shock. Marine species
were identified by HSU Biology Professor Sean Craig. The return
of the boat was initiated by Del Norte students, teacher Joyce Ruiz,
Principal Coleen Parker and Del Norte Sheriff’s Deputy Bill Stevens. Nippon Yusen Kaisha provided resources to return Kamome
to Japan.
We extend our gratitude to Her Excellency former Ambassador
Caroline Kennedy of the U.S. Embassy in Japan, Acting Consul
General Nobuhiro Watanabe and the Consulate-General of Japan
in San Francisco, His Excellency former Ambassador John Roos,
the TOMODACHI Initiative, the U.S.-Japan Council, and all of
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Chú thích: Bản dịch tiếng Việt này không phải dịch từ bản tiếng
Nhật mà dựa trên bản tiếng Anh dưới nhan đề là The Extraordinary
Voyage of Kamome.

Công cuộc cứu vớt và xác nhận Kamome lúc đầu được điều hành
bởi cảnh sát quận Del Norte, cọng tác với chương trình Redwood
Coast Tsunami, với viện U.S. National Oceanographic and Atmospheric Aministration (NOAA), cùng quí vị Troy Nicolini, Sherry
Lippiatt, Keeley Belva và Kumi Watanabe-Shock. Các sinh vật bám
vào thuyền được xác định bởi Giáo Sư Sinh học Sean Craig thuộc
Đại học Humboldt State University. Học sinh, giáo viên Joyce Ruiz,
và hiệu trưởng Coleen Parker thuộc trường trung học Del Norte
cùng với Cảnh sát trưởng quận Del Norte đã khởi xướng việc trả lại
Kamome về Nhật.
Chúng tôi cám ơn Cựu Đại Sứ Caroline Kennedy thuộc toà
Đại Sứ Mỹ tại Nhật, Lãnh sự Nobuhiro Watanabe và toà Đại Sứ
Nhật bản tại San Francisco, cựu Đại sứ John Roos, chương trình
Tomodashi, Uỷ ban Mỹ-Nhật và các nhân viên toà thị chính thành
phố Rikuzentakata. Nếu không có sự giúp đỡ của các tổ chức này
sự trao đổi giữa hai trường trung học đã không thể thực hiện được.
Chúng tôi cám ơn quý vị Malcolm Margolin và Robin Renshaw
đã đọc bản thảo của chúng tôi, Ciryl Oberlander, Kyle Morgan và
Robert Arena đã góp những ý kiến quý báu trong việc xuất bản
cuốn sách này. Chúng tôi cũng rất cảm tạ dân chúng thành phố
Rikuzentakata, Nhật bản và Crescent City, California đã rất nhiệt
tình đón nhận câu chuyện của Kamome và đã thắt chặt mối liên
hệ giữa hai thành phố. Cuối cùng chúng tôi cũng không quên cám
ơn bạn bè và gia đình đã khích lệ chúng tôi rất nhiều
trong công tác này.
Humboldt State University Press Library
1 Harpst St.
Arcata, CA 95521-8299
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Có một nơi tên là Rikuzentakata, thuộc nước Nhật bản, gần biển Thái bình dương. Dân chúng
vùng này yêu quý những ngọn núi cao, những bãi biển và những cây thông cao của họ.

There is a place called Rikuzentakata in Japan near the beautiful Pacific Ocean. The people love
their high mountains, beaches, and tall pine trees.

クレセントシティー

Có một nơi tên là Crescent City, thuộc nước Mỹ, ở bên kia biển Thái bình dương. Dân chúng vùng
này yêu quý những bãi biển xinh đẹp, những ngọn núi và những cây redwood to tướng của họ.

There is a place called Crescent City in America on the other side of the Pacific Ocean.
The people love their beautiful beaches, mountains, and giant redwood trees.

Dân cư thành phố Rikuzentakata là những ai? Họ là những ông bà, cha mẹ, thanh thiếu niên và
trẻ em. Người lớn có nhiều nghề khác nhau. Có người là nhà giáo, có người là cảnh sát, nhân
viên cứu hỏa, hoặc đầu bếp trong các tiệm ăn. Có người làm việc trên thuyền đánh cá và nhiều
việc khác trong thành phố.
Who lives in Rikuzentakata? There are grandparents, mothers, fathers, teenagers, and young
children. The grownups have many different jobs. Some are teachers, police officers, firefighters,
and chefs. Some work on boats and fish and others have jobs that help their city.

Nhiều gia đình cũng định cư tại Crescent City. Tại đây cũng có trẻ em, thanh thiếu niên, cha mẹ
và ông bà. Cũng có người lớn làm nghề đánh cá, thầy giáo, đầu bếp, cảnh sát, cứu hỏa và nhiều
công việc khác.
Families live in Crescent City, too. There are small children and teenagers and mothers and fathers
and grandparents. People work as fishermen, teachers, chefs, police officers, firefighters and at many
other jobs.

Thành phố Rikuzentakata có một trường trung học tên là Takata High School. Ở đây thanh thiếu
niên Nhật biết rằng nước Mỹ cách đây rất xa và người dân ở nước đó có một thứ ngôn ngữ
khác và ăn những món ăn khác. Nhưng học sinh trường này chưa bao giờ nghe tên thành phố
Crescent City.
There is a school in Rikuzentakata called Takata High School. Here, Japanese teenagers know
that America is very far away and that the people speak a different language and eat different
foods. The students had never heard of Crescent City.
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Tại thành phố Crescent City có một trường trung học tên là Del Norte High School. Học sinh
trường này biết nước Nhật ở bên kia bờ biển Thái bình dương, họ có một ngôn ngữ khác và ăn
những món ăn khác. Các học sinh trường này chưa bao giờ nghe tên Rikuzentakata và không thể
tưởng tượng mình có thể đi đến một nơi xa lạ như vậy.
There is a school in Crescent City called Del Norte High School. American teenagers there know that Japan
is on the other side of the ocean, and that the people speak another language and eat different food.
They had never heard of Rikuzentakata and couldn’t imagine going to such a far away place.
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Trường trung học Takata có một chiếc thuyền nhỏ để giúp học sinh học về biển và học cách câu
cá. Chiếc thuyền này có tên là Kamome, tiếng Nhật có nghĩa là chim Hải âu. Trên thuyền có hàng
chữ “Trường trung học Takata” để mọi người biết đây là thuyền của trường.
Takata High School had a little boat to help students learn about the ocean and how to fish.
It was named “Kamome,” the Japanese word for seagull. They painted “Takata High School” on
the side so that everyone would know it was their boat.
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Chữ Nhật viết như thế này:

The characters looked like this:
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Một ngày kia có một trận động đất thật lớn. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Động đất gây ra
những làn sóng khổng lồ gọi là sóng thần và sóng thần tràn vào thành phố Rikuzentakata, cuốn
theo nhà cửa, xe cộ, thuyền bè đổ ra biển cả. Dân chúng khiếp sợ, giận dữ và đau buồn.
One day there was a very big earthquake. The ground shook and shook and shook. The earthquake
caused big waves called a tsunami. The tsunami swept over the city of Rikuzentakata and washed
many buildings, cars, and boats into the ocean. The people were frightened and angry and sad.
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Sóng thần đi từ thành phố Rikuzentakata sang đến bên kia bờ biển Thái bình dương và khi đến
thành phố Crescent City thì nhỏ lại, nhưng cũng đủ để tấn công hải cảng thuộc thành phố và
đánh đắm một số thuyền bè.
The tsunami traveled all the way across the Pacific Ocean to America. By the time it reached
Crescent City, it was much smaller, but was still big enough to sweep over the harbor in Crescent
City and sink many boats.
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Kamome và một số thuyền bè khác bị sóng thần dạt ra biển. Ai cũng tưởng Kamome, cũng như
mọi thứ khác bị sóng thần kéo ra biển sẽ không bao giờ tìm lại được.

Kamome and the other boats were washed out into the ocean by the big tsunami waves.
Kamome was carried far, far off the coast. The people thought the little boat and all the other
things caught in the tsunami were lost forever.
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Sóng thần đánh lật úp Kamome và chỉ cái đáy màu xanh của Kamome còn nhô trên mặt nước.
Sóng và gió tiếp tục đẩy Kamome xa dần nước Nhật và từ từ đi đến nước Mỹ.

The big tsunami waves flipped Kamome upside down. The only part of the little boat above the
water was her blue bottom. The winds and the ocean slowly pushed Kamome away from Japan
and towards America.
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Kamome một mình lênh đênh trên biển Thái bình dương.

Kamome was alone in the big Pacific Ocean.
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Có khi Kamome bị vùi dập trong mưa bão, trồi lên, tụt xuống, chao qua chao lại. Có khi những
làn sóng lớn nuốt trủng Kamome một hồi rồi nhả ra, tuy nhiên Kamome rất mạnh và vẫn giữ
mình trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Sometimes Kamome was caught in big storms that tossed the little boat back and forth, up and
down. Great waves splashed completely over her. But the little boat was very strong and kept
on floating.
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Bạn bè của Kamome bây giờ là chim biển, cá voi, cá heo, đủ mọi thứ cá và sinh vật sống trong biển.

The little boat’s only companions were sea birds, whales, dolphins, fish, and other sea
creatures.
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Vô số hàu bám trên Kamome vào phần còn ngập trong nước. Chúng giương cổ ra bên dưới.
Bây giờ các chú cá heo và các sinh vật bơi lội quanh Kamome trông thấy Kamome lạ lắm và
không biết Kamome là cái quái gì.
Sea animals called barnacles stuck to every part of Kamome that was beneath the water.
Their long necks floated beneath the little boat. Kamome must have looked very strange to
the dolphins and other creatures that swam beneath her.
21

Các con hàu lớn lên dần dần, có con dài hơn bàn chân người, lòng thòng dưới Kamome như
những sợi bún. Tháng này sang tháng khác. Tết đến, rồi đi, rồi lại đến.

The barnacles grew and grew until they were more than a foot long, dangling beneath the boat
like big noodles. Months and months went by. The New Year came and went and came again.
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Making mochi (rice cakes) for
New Year’s Day in Japan

Dân chúng thành phố Rikuzentakata không buồn ăn Tết, không buồn làm bánh mochi như họ vẫn
thường làm để đón Xuân mỗi năm. Thành phố của họ không còn đẹp như trước và không ngày
nào họ không nghĩ đến trận sóng thần dữ dội đã qua. Phía nước Mỹ, nhiều người đã quên trận
sóng thần và những gì xảy ra bên kia biển Thái bình dương.
It was hard for the people in Rikuzentakata to enjoy New Year’s celebrations like making mochi.
Most of their beautiful town was gone and they were reminded of the terrible tsunami every day .
In America, many people had forgotten about the tsunami and what had happened in Japan.
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Một ngày kia, hai năm sau ngày trận sóng thần xảy ra, một chiếc thuyền lạ trôi dạt vào bờ gần
thành phố Crescent City. Người Mỹ chưa bao giờ thấy một chiếc thuyền lạ như chiếc thuyền này.
Hai mạn thuyền đều được phủ kín bởi các con hàu.
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One day more than two years after the tsunami, a strange little boat washed ashore near
Crescent City. The Americans had never seen a boat like this before. The long barnacles
completely covered the sides.

Nhiều người tò mò đến xem chiếc thuyền. Họ gỡ một ít hàu và nhìn thấy một hàng chữ Nhật.
Họ không biết hàng chữ này nghĩa là gì.

Many people came to look at the boat. They scraped some of the barnacles off the boat and
saw the Japanese writing. They wondered what it said.
25

Một người Nhật đọc hàng chữ và nhận ra đây là chiếc thuyền của trường Trung học Takata. Người
dân thành phố Crescent City bây giờ biết Trường trung học Takata thuộc về thành phố Rikuzentakata
của nước Nhật và chiếc thuyền này đã bị mất tích từ ngày sóng thần tấn công nước Nhật.
A Japanese person read the characters which said “Takata High School.“ The people in
Crescent City learned that Takata High School was in Rikuzentakata, Japan and that the boat had
been lost in the tsunami.
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Học sinh trường Trung học Del Norte cũng đến xem chiếc thuyền. Họ rất ngạc nhiên khi thấy chiếc
thuyền đã không bị đắm. Họ thích tên Kamome vì vùng họ ở cũng có rất nhiều chim hải âu.

The students from Del Norte High School saw the boat, too. They were amazed that the little
boat hadn’t sunk. They liked the name, Kamome, because there were a lot of seagulls in
Crescent City.
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Không ai biết sẽ nên làm gì với chiếc thuyền này. Tuần này đến tuần khác, chiếc thuyền nằm một
mình cô độc. Rồi một ngày kia, học sinh Del Norte nói, “Sao ta không gởi chiếc thuyền này trả lại
cho những người đã mất nó.”
No one knew what to do with the little boat. For weeks and weeks the little boat sat alone.
One day the Del Norte High School students said, “Maybe we could send this boat back to the
people who lost it.”
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Học sinh chùi rửa chiếc thuyền. Họ bàn bạc với các giáo sư của họ làm thế nào để gởi chiếc
thuyền này.

The students cleaned the boat.
They talked to their teachers about how to send the boat home.
29

Giáo sư trường Del Norte liên lạc với các viên chức hai chính phủ Mỹ và Nhật. Nhiều người muốn
giúp đem chiếc thuyền này về Nhật.

The teachers talked to officials in America and Japan. Many people wanted to help return the
little boat.
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Cuối cùng Kamome được gởi trả về bằng tàu thủy. Chuyến đi của Kamome từ Nhật sang Mỹ mất
hơn hai năm. Chuyến trở về từ Mỹ chỉ mất chưa đầy một tuần.
Finally, Kamome was put on a ship to return to Japan.
It had taken the little boat two years to travel to America. The big ship took less than a week to
take Kamome back to Japan!
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Học sinh trường Trung học Takata đón chào sự trở về của Kamome khi Kamome đến thành phố
Rikuzentakata. Họ vui mừng thấy lại chiếc thuyền của họ.

Takata High School students came out to see the little boat when she arrived in Rikuzentakata.
It made the students smile to see their boat again.
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Học sinh và giáo viên Trung học Takata rất biết ơn học sinh Mỹ đã nỗ lực gởi trả lại chiếc thuyền.
Họ gởi lời mời học sinh Mỹ đến thăm họ tại Nhật.

Takata High School students and teachers were very thankful that the American students had
worked so hard to send their boat back. They invited the American students to visit them in
Japan.
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Học sinh Mỹ hơi sợ chuyện đi Nhật. Họ chưa bao giờ đi du lịch xa như vậy. Họ không biết nói
tiếng Nhật, không biết mình có thích đồ ăn Nhật hay không và học sinh Nhật có thích họ không.

The American teenagers were a little scared to go to Japan. They had never traveled so far away
before. They didn’t speak Japanese and wondered what it would be like to eat Japanese food
and if the Japanese students would like them.
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Họ đi bằng máy bay, vượt qua biển Thái bình Dương và khi đến nước Nhật họ đi đến Rikuzentakata
bằng tàu lửa tốc hành. Họ đến thăm trường trung học Takata và gặp học sinh Nhật. Học sinh Mỹ
vui mừng thấy lại Kamome tại Nhật.
They flew in an airplane across the Pacific Ocean and took a bullet train to Rikuzentakata.
They visited Takata High School and met the Japanese teenagers. The American students were
happy to see Kamome in Japan.
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Học sinh Mỹ học cách nấu các món ăn Nhật và thấy thích món ăn Nhật. Họ học một bài ca Nhật
và viết tên của họ bằng chữ Nhật. Mọi người cười đùa vui vẻ.
The American students learned to cook Japanese food and discovered it tasted good. They
learned to sing a folk song and write their names in Japanese characters.
Everyone smiled and laughed.
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Dân thành phố Rikuzentakata vui mừng thấy học sinh hai trường thân thiện với nhau. Nhưng học
sinh Mỹ phải trở về và trước khi từ giã họ mời những người bạn mới của họ đến thăm Crescent City.

The people in Rikuzentakata were happy to see the students having fun. When it was time for
the American students to leave, they asked their new friends to visit them in Crescent City.
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Năm sau, học sinh trường Takata đáp máy bay, vượt biển Thái bình dương và đến nước Mỹ. Họ
đi thăm thành phố Crescent City và học sinh trường Del Norte.

The next year, students from Takata High School got on an airplane and flew across the Pacific
Ocean to America. They visited Crescent City and the students from Del Norte High School.
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Trước đó các học sinh Nhật chưa bao giờ đến đất Mỹ. Họ học tiếng Anh tại trường nhưng ngỡ
ngàng phải nói chuyện bằng tiếng Anh và ăn đồ ăn Mỹ. Họ không biết học sinh Mỹ có thích họ
không.
The Japanese students had never been to America. They studied English in school but were a
little scared about talking to the Del Norte High School students and eating American food.
They wondered if the American students would like them.
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Học sinh trường Takata nhìn thấy các cây redwood to khổng lồ. Họ đến thăm nơi Kamome cập bến. Học
sinh Nhật và học sinh Mỹ cười đùa với nhau.

The Takata High School students saw the big redwood trees. They visited the spot where
Kamome had washed ashore. The Japanese students and the American students laughed
together.
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Học sinh Nhật học hát một bài ca Mỹ và viết tên họ bằng tiếng Anh. Họ đến một nhà hàng ăn
Mỹ và ăn đồ ăn Mỹ. Nhìn học sinh Nhật và Mỹ cười đùa với nhau làm cho người dân thành phố
Crescent City rất vui mừng.
The Japanese students learned to sing an American song and write their names in English.
They went to a restaurant and ate American food. Seeing the American and Japanese
students laughing together made the people in Crescent City happy.
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Kamome thật là một chiếc thuyền đặc biệt. Đây là một chiếc thuyền đã sống sót qua trận sóng thần, đã
vượt biển Thái bình dương từ đông sang tây rồi lại trở về Nhật. Đi đến đâu Kamome cũng đem lại niềm
vui cho mọi người. Học sinh hai trường Takata và Del Norte tuyên thệ, ”Hãy giữ tình bạn này mãi mãi.”
What an amazing little boat! She survived the tsunami, traveled all the way across the ocean and
then came back to Japan. Everywhere Kamome went, she made people happy. The students
from Takata High School and Del Norte High School made a pledge to each other.
“Let’s be friends forever.”
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Students at Del Norte High
School in Crescent City,
California cleaned the boat and
worked with Amya Miller to find
resources to return the boat.
On October 21, 2013, 954 days
after it was pulled away by the
tsunami, the boat returned to
Rikuzentakata.

For Parents and
Educators
On April 7, 2013, a little over two years after
a magnitude 9.0 earthquake triggered a massive tsunami off the coast of northeastern
Japan, a lone boat washed up on the shores
of Crescent City, California. Humboldt State
University Geology Professor Lori Dengler
was one of the experts called in to examine
the boat. Dr. Dengler contacted Amya Miller,
the Director of Global Public Relations for
Rikuzentakata, starting the process of linking
the boat to Takata High School.
The Japanese Consulate in San Francisco
and the National Oceanic and Atmospheric
Administration declared the boat as tsunami
debris, lost in the disaster of March 11, 2011.
At the time of the tsunami, Kamome was
tied up in a storage area. No one was in the
boat.

Kamome has become a
symbol of resilience, hope, and
dialogue. Amya Miller worked
with both Takata High School
and Del Norte High School
administrators, staff, and students to forge
a formal sister school partnership. In February 2014, Del Norte High School students
visited Rikuzentakata, and in January 2015,
Takata High School students visited Del
Norte County, California. The bonds formed
between the students and the communities
have transformed the lives of people in
Rikuzentakata and Crescent City. One boat
and its voyage across the Pacific Ocean
and back to Japan has resulted in two very
different high schools and communities
committed to friendship.
In 2014, Kamome was moved to the National
Tokyo Museum as a special exhibit on
the 2011 tsunami and Japanese recovery.
Kamome’s voyage has triggered a new wave.
It is our hope this new wave leads to happiness, awareness, and hope for all people
who read this story.
Visit humboldt.edu/kamome to learn more
about the extraordinary voyage of Kamome.
43

Học sinh trường Del Norte viết tên mình bằng chữ Nhật khi đến thăm thành phố Rikuzentakata.
ĞůEŽƌƚĞ,ŝŐŚƐƚƵĚĞŶƚƐǁƌŝƚĞƚŚĞŝƌŶĂŵĞƐŝŶ:ĂƉĂŶĞƐĞǁŚŝůĞǀŝƐŝƟŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ/ŶZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂ͕:ĂƉĂŶŽŶƚŚĞĮƌƐƚĞǆĐŚĂŶŐĞ

Thân tặng các bậc phụ huynh và nhà giáo
dŚąŶƚҭŶŐĐĄĐďҨĐƉŚӅŚƵǇŶŚǀăŶŚăŐŝĄŽ
Ngày 7 tháng 4 năm 2013, hai năm sau ngày trận
động đất 9.0 độ gây nên một đợt sóng thần cực kỳ
EŐăǇϳƚŚĄŶŐϰŶĉŵϮϬϭϯ͕ŚĂŝŶĉŵƐĂƵŶŐăǇƚƌҨŶ
lớn dọc bờ biển đông bắc nước Nhật, một chiếc
ĜҾŶŐĜҤƚϵ͘ϬĜҾŐąǇŶġŶŵҾƚĜӄƚƐſŶŐƚŚҥŶĐӌĐŬǈ
thuyền đơn độc dạt vào bờ thành phố Crescent City
ůӀŶĚҸĐďӁďŝҳŶĜƀŶŐďҩĐŶӇӀĐEŚҨƚ͕ŵҾƚĐŚŝұĐ
thuộc bang California. Giáo sư địa chất học Lori DenƚŚƵǇҲŶĜҿŶĜҾĐĚҢƚǀăŽďӁƚŚăŶŚƉŚҺƌĞƐĐĞŶƚŝƚǇ
gler, thuộc trường Đại học Humboldt State University,
ƚŚƵҾĐďĂŶŐĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘'ŝĄŽƐӇĜҷĂĐŚҤƚŚҸĐ>ŽƌŝĞŶͲ
là một trong các chuyên gia được gọi đến để khảo sát
ŐůĞƌ͕ƚŚƵҾĐƚƌӇӁŶŐҢŝŚҸĐ,ƵŵďŽůĚƚ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
chiếc thuyền. Giáo sư Dengler liên lạc với bà Amya
ůăŵҾƚƚƌŽŶŐĐĄĐĐŚƵǇġŶŐŝĂĜӇӄĐŐҸŝĜұŶĜҳŬŚңŽƐĄƚ
Miller, Giám đốc Uỷ ban Giao tế Thế giới của thành
ĐŚŝұĐƚŚƵǇҲŶ͘'ŝĄŽƐӇĞŶŐůĞƌůŝġŶůҢĐǀӀŝďăŵǇĂ
phố Rikuzentakata, bắt đầu công tác kết nối chiếc
DŝůůĞƌ͕'ŝĄŵĜҺĐhӏďĂŶ'ŝĂŽƚұdŚұŐŝӀŝĐӆĂƚŚăŶŚ
thuyền bị lạc với trường Trung học Takata. Toà Lãnh
ƉŚҺZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂ͕ďҩƚĜҥƵĐƀŶŐƚĄĐŬұƚŶҺŝĐŚŝұĐ
sự Nhật tại San Francisco và Cơ quan Quản trị Khí
ƚŚƵǇҲŶďҷůҢĐǀӀŝƚƌӇӁŶŐdƌƵŶŐŚҸĐdĂŶĂŬĂ͘dŽă>ĆŶŚ
quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ tuyên
ƐӌEŚҨƚƚҢŝ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽǀăҿƋƵĂŶYƵңŶƚƌҷ<Śş
bố rằng chiếc thuyền này đã bị trận sóng thần tháng
ƋƵǇҳŶǀăҢŝĚӇҿŶŐYƵҺĐŐŝĂ;EKͿĐӆĂDӎƚƵǇġŶ
3 năm 2011 cuốn từ Nhật sang Mỹ. Khi sóng thần bắt
ďҺƌҪŶŐĐŚŝұĐƚŚƵǇҲŶŶăǇĜĆďҷƚƌҨŶƐſŶŐƚŚҥŶƚŚĄŶŐ
đầu Kamome đang được gác trong một nhà kho và
ϯŶĉŵϮϬϭϭĐƵҺŶƚӉEŚҨƚƐĂŶŐDӎ͘<ŚŝƐſŶŐƚŚҥŶďҩƚ
không có ai ngồi trên thuyền.
ĜҥƵ<ĂŵŽŵĞĜĂŶŐĜӇӄĐŐĄĐƚƌŽŶŐŵҾƚŶŚăŬŚŽǀă
Học sinh trường Trung học Del Norte thuộc thành
ŬŚƀŶŐĐſĂŝŶŐһŝƚƌġŶƚŚƵǇҲŶ͘
phố Crescent City, bang California, chùi rửa chiếc
thuyền và hợp tác với bà Amya Miller để gây quỹ gởi
,ҸĐƐŝŶŚƚƌӇӁŶŐdƌƵŶŐŚҸĐĞůEŽƌƚĞƚŚƵҾĐƚŚăŶŚ
chiếc thuyền về lại Nhật. Ngày 21 tháng 10 năm 2013,
ƉŚҺƌĞƐĐĞŶƚŝƚǇ͕ďĂŶŐĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕ĐŚƶŝƌӊĂĐŚŝұĐ
954 ngày sau khi Kamome bị sóng thần kéo ra biển,
ƚŚƵǇҲŶǀăŚӄƉƚĄĐǀӀŝďăŵǇĂDŝůůĞƌĜҳŐąǇƋƵӎ
chiếc thuyền đã trở lại thành phố Rikuzentakata.
ŐӂŝĐŚŝұĐƚŚƵǇҲŶǀҲůҢŝEŚҨƚ͘EŐăǇϮϭƚŚĄŶŐϭϬŶĉŵ
ϮϬϭϯ͕ϵϱϰŶŐăǇƐĂƵŬŚŝ<ĂŵŽŵĞďҷƐſŶŐƚŚҥŶŬĠŽ
Kamome đã trở thành biểu tượng của sự kiên trì, hy
ƌĂďŝҳŶ͕ĐŚŝұĐƚŚƵǇҲŶĜĆƚƌӂůҢŝƚŚăŶŚƉŚҺZŝŬƵǌĞŶͲ
vọng và giao lưu. Bà Amya Miller đã cọng tác với ban
ƚĂŬĂƚĂ͘
quản lý, nhân viên và học sinh của hai trường Trung
Học Takata và Del Norte để lập thành hai trường kết
<ĂŵŽŵĞĜĆƚƌӂƚŚăŶŚďŝҳƵƚӇӄŶŐĐӆĂƐӌŬŝġŶƚƌŞ͕ŚǇ
nghĩa. Tháng 2 năm 2014, học sinh Del Norte đi viếng
ǀҸŶŐǀăŐŝĂŽůӇƵ͘ăŵǇĂDŝůůĞƌĜĆĐҸŶŐƚĄĐǀӀŝďĂŶ
thăm thành phố Rikuzentakata và tháng 1 năm 2015,
ƋƵңŶůǉ͕ŶŚąŶǀŝġŶǀăŚҸĐƐŝŶŚĐӆĂŚĂŝƚƌӇӁŶŐdƌƵŶŐ
học sinh trường Takata đến thăm Del Norte.
,ҸĐdĂŶĂŬĂǀăĞůEŽƌƚĞĜҳůҨƉƚŚăŶŚŚĂŝƚƌӇӁŶŐŬұƚ
ŶŐŚšĂ͘dŚĄŶŐϮŶĉŵϮϬϭϰ͕ŚҸĐƐŝŶŚĞůEŽƌƚĞĜŝǀŝұŶŐ
Mối liên hệ giữa học sinh và cộng đồng của hai
ƚŚĉŵƚŚăŶŚƉŚҺZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂǀăƚŚĄŶŐϭŶĉŵϮϬϭϱ͕
trường này đã thay đổi dân chúng trong hai thành
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phố Rikuzentakata và Crescent City. Chỉ một chiếc
thuyền con với một cuộc du hành qua biển Thái bình
ŚҸĐƐŝŶŚƚƌӇӁŶŐdĂŶĂŬĂĜұŶƚŚĉŵĞůEŽƌƚĞ͘
dương và quay lại đã làm cho hai trường trung học và
DҺŝůŝġŶŚҵŐŝӋĂŚҸĐƐŝŶŚǀăĐҾŶŐĜһŶŐĐӆĂŚĂŝ
hai cộng đồng rất khác nhau xích lại gần nhau và tạo
ƚƌӇӁŶŐŶăǇĜĆƚŚĂǇĜҼŝĚąŶĐŚƷŶŐƚƌŽŶŐŚĂŝƚŚăŶŚ
nên một tình bạn khăng khít.
ƉŚҺZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂǀăƌĞƐĐĞŶƚŝƚǇ͘ŚҶŵҾƚĐŚŝұĐ
ƚŚƵǇҲŶĐŽŶǀӀŝŵҾƚĐƵҾĐĚƵŚăŶŚƋƵĂďŝҳŶdŚĄŝ
Năm 2014, Kamome được dời vào Bảo tàng viện quốc
ďŞŶŚĚӇҿŶŐǀăƋƵĂǇůҢŝĜĆůăŵĐŚŽŚĂŝƚƌӇӁŶŐƚƌƵŶŐ
gia Nhật tại Tokyo như là một hình ảnh biểu tượng
ŚҸĐǀăŚĂŝĐҾŶŐĜһŶŐƌҤƚŬŚĄĐŶŚĂƵǆşĐŚůҢŝŐҥŶŶŚĂƵ
cho trận sóng thần năm 2011 và sự phục hồi của nước
ǀăƚҢŽŶġŶŵҾƚƠŶŚďҢŶŬŚĉŶŐŬŚşƚ͘
Nhật. Hành trình của Kamome đã gây một luồng sóng
mới. Chúng tôi hy vọng luồng sóng này sẽ mang lại
hạnh phúc, hiểu biết và hy vọng cho những ai đọc câu
chuyện này.
Xin tham khảo trang mạng humboldt.edu/kamome để
biết thêm tin tức và hình ảnh về chuyến đi vĩ đại của
Kamome.
ZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂĂŶĚĞůEŽƌƚĞ,ŝŐŚƐƚƵĚĞŶƚƐĨŽƌŵĂĨƌŝĞŶĚship ring around an old growth redwood in Del Norte
ŽƵŶƚǇ͘dŚŝƐǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵ
ZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂƚŽĞůEŽƌƚĞŽƵŶƚǇ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘

Học sinh hai trường Trung học Takata và Del Norte nắm tay
nhau thành một vòng tròn quanh một cây redwood cổ thụ
tại quận Del Norte. Đây là lần viếng thăm đầu tiên của học
sinh từ Rikuzentakata đến Del Norte.

Talking to Young Children about Disasters
Psychologists believe that children can cope more
effectively with a disaster when they know there
are things they and thei
r family can do to keep
safe. Providing age-appropriate information will
help them to understand what might happen and
lessen their anxiety if a disaster does occur. Involve
your children in the process of preparing.
•

Practice “Drop, Cover, and Hold On” drills at
home or at schools or preschools. Count out
how long your pretend earthquake lasts — a
great way to learn numbers and a help to stay
calm when a real earthquake strikes.

•

Do an earthquake safety hunt in your home.
Look for things that might fall or slide. Your
children might spot things you haven’t noticed.

•

Work with your child to put together a personal
kit. Talk about what items should be in the kit
and let your child choose a stuffed toy, a blanket
or a favorite book.

•

Hold family tsunami evacuation drills. After you
have done the drill a few times, let your children
lead the way. The more you practice, the more
familiar the process will become.

Let children know the steps that are being taken
by you and your community to keep them safe.

Children can sense topics you are uncomfortable
discussing — the better prepared you are and the
more willing you are to answer any questions they
may have, the more secure they will feel.
After disaster strikes, limit media coverage of the
disaster — if children are going to watch television
or video material, consider taping it and previewing the material. Then watch it with them so you
can answer questions and help them process the
information. Children (and adults) don’t benefit
from graphic details or repeated exposure to disturbing images or sounds. The aftermath of a crisis
is a good time to disconnect from all media and sit
down together and talk as a family.
This is useful advice even if you don’t live in an
earthquake or tsunami-prone area. It applies
to fires, floods or other events that could affect
where you live. And do you ever vacation at the
beach? Visitors from 153 countries, including the
United States, were affected by the 2004 Indian
Ocean tsunami. Always review safety tips with
family whether you are at home or abroad.
We hope that this book will provide a first step in
talking with your children about disasters.
For more information you can visit the
website: humboldt.edu/kamome.
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EſŝĐŚƵǇҵŶǀӀŝƚƌүĞŵǀҲƚĂŝŚҸĂ͘
ĄĐŶŚăƚąŵůǉŚҸĐƟŶƌҪŶŐƚƌүĞŵĐŚҷƵĜӌŶŐƚĂŝŚҸĂƚҺƚŚҿŶŶұƵĐĄĐĞŵďŝұƚŐŝĂĜŞŶŚǀăĐĄĐ
ĞŵĐҥŶƉŚңŝůăŵŐŞĜҳŐŝӋŵŞŶŚĜӇӄĐĂŶƚŽăŶ͘ƵŶŐĐҤƉƚŚƀŶŐƟŶĜƷŶŐůӈĂƚƵҼŝƐҰŐŝƷƉƚƌү
ĞŵƟġŶůŝҵƵĜӇӄĐŶŚӋŶŐŐŞƐҰǆңǇƌĂǀăƐҰůăŵƚƌүĞŵďӀƚůŽůҩŶŐŬŚŝƚĂŝŚҸĂǆңǇƌĂ͘
EġŶĜҳƚƌүĞŵƚŚĂŵĚӌǀăŽǀŝҵĐĜҲƉŚžŶŐ͘
•dҨƉ͞ŶҪŵǆƵҺŶŐ͕ĐŚĞĜҥƵǀăďĄŵĐŚҭƚ͟ӂŶŚăĐƹŶŐŶŚӇӂƚƌӇӁŶŐ͘ұŵƚӉŬŚŝ 



ƚӇӂŶŐƚӇӄŶŐĜҤƚďҩƚĜҥƵƌƵŶŐĐŚƵǇҳŶĐŚŽĜұŶŬŚŝĐŚҤŵĚӈƚĜҳŐŝӋďŞŶŚƥŶŚŬŚŝ



ĐſĜҾŶŐĜҤƚƚŚҨƚ͘
•ŝŵҾƚǀžŶŐƋƵĂŶŚŶŚă͕ůăŵŵҾƚĐƵҾĐƚŚҺŶŐŬġǀҲĂŶƚŽăŶƚƌŽŶŐŶŚă͕ǆĞŵĐſǀҨƚ



ŶăŽƌҿŝǆƵҺŶŐĚҴĚăŶŐŬŚŝŵҭƚĜҤƚƌƵŶŐĐŚƵǇҳŶ͘dƌүĐŽŶŶŚŝҲƵŬŚŝƚŚҤǇŶŚӋŶŐǀҨƚ



ŵăŵŞŶŚŬŚƀŶŐĜҳǉ͘
•,ӄƉƚĄĐǀӀŝƚƌүĞŵĜҳŐŽŵůҢŝŵҾƚƚŚƶŶŐĐĄŶŚąŶ͘ŚĂŵҮďăŶůƵҨŶǀӀŝƚƌүĞŵ 



ŶġŶĜҳǀăŽĜſŶŚӋŶŐŐŞǀăĜҳĐŚŽƚƌүĞŵĐŚҸŶŵҾƚŵſŶĜһĐŚҿŝ͕ŵҾƚĐĄŝŵҲŶŶŚҹ



ŚĂǇŵҾƚƋƵǇҳŶƐĄĐŚ͘
•ңŐŝĂĜŞŶŚŶġŶŚҸƉůҢŝĜҳƚŚҺŶŐŶŚҤƚŵҾƚƋƵǇƚƌŞŶŚƚŚŽĄƚŚŝҳŵ͘dҨƉĚӇӄĐǀăŝůҥŶ

46
46



ƚŚĞŽĜƷŶŐƋƵǇƚƌŞŶŚĜſ͘<ŚŝĜĆŬŚĄƋƵĞŶƚŚƵҾĐƌһŝ͕ŶġŶĜҳƚƌүĞŵůăŵŶŐӇӁŝŚӇӀŶŐ



ĚҧŶ͘ăŶŐƚҨƉŶŚŝҲƵĐŚӉŶŐŶăŽĐăŶŐĚҴŶŚӀĐŚӉŶŐĜſ͘

ŚĂŵҮĐҥŶĐŚŽĐŽŶĐĄŝďŝұƚŵŞŶŚǀăŚăŶŐǆſŵƐҰůăŵŐŞĜҳŐŝӋĐŚŽĐŚƷŶŐĜӇӄĐĂŶƚŽăŶ͘
ŚƷŶŐůŝŶŚĐңŵĜӇӄĐŶŚӋŶŐǀҤŶĜҲŵăĐŚƷŶŐƚĂƚŚҤǇŬŚſŐŝңŝƚŚşĐŚͶǀŞǀҨǇĐăŶŐƐӊĂƐŽҢŶ
ĐŚӉŶŐŶăŽĐŚƷŶŐƚĂƐҰĐăŶŐĚҴĚăŶŐƚƌңůӁŝŶŚӋŶŐĐąƵŚҹŝǀăƚƌүĐŽŶůҢŝĐăŶŐĜӇӄĐǇġŶ
ƚąŵ͘
^ĂƵĐҿŶĐŚҤŶĜҾŶŐďҢŶŶġŶďӀƚǆĞŵƚƌƵǇҲŶŚŞŶŚŬҳůҢŝĐĄĐĚŝҴŶďŝұŶĜĆƋƵĂͶĐſƚŚҳďҢŶ
ŶġŶŐŚŝąŵĐĄĐĐŚӇҿŶŐƚƌŞŶŚŶăǇ͘^ĂƵĜſŶұƵĐſƚŚҳďҢŶŶġŶǆĞŵĐĄĐĐŚӇҿŶŐƚƌŞŶŚŐŚŝąŵ
ĐƶŶŐǀӀŝĐĄĐĐŽŶĜҳƚƌңůӁŝĐĄĐƚŚҩĐŵҩĐǀăĐƹŶŐĜҳŐŝңŝƚŚşĐŚƚŚġŵŶŚӋŶŐŐŞĐĄĐĐŽŶĐŚӇĂ
ŚŝҳƵ͘dƌүĐŽŶ;ǀăĐңŶŐӇӁŝůӀŶͿŬŚƀŶŐŐҭƚĜӇӄĐşĐŚůӄŝŐŞƚƌŽŶŐǀŝҵĐǆĞŵĜŝǆĞŵůҢŝŶŚӋŶŐ
ŚŞŶŚңŶŚǀăąŵƚŚĂŶŚĜҥǇĐŚҤŶĜҾŶŐůҨƉĜŝůҨƉůҢŝƚƌġŶŵăŶŚŞŶŚ͘<ŚŝƚĂŝŚҸĂĜĆƋƵĂĐſůҰůă
ůƷĐŶġŶĐƷƉŵĄǇƚƌƵǇҲŶŚŞŶŚĜҳŐŝĂĜŞŶŚŶŐһŝůҢŝŶſŝĐŚƵǇҵŶǀӀŝŶŚĂƵ͕
ŚƷŶŐƚƀŝŚǇǀҸŶŐĐƵҺŶƐĄĐŚŶăǇƐҰĜұŶǀӀŝƋƵǉǀҷĜҾĐŐŝңŶŚӇŵҾƚďӇӀĐĜҥƵĜҳŶſŝ
ĐŚƵǇҵŶĐƶŶŐƚƌүĐŽŶǀҲĐĄĐĜҢŝŚҸĂ͘EұƵĐҥŶƚŚġŵƚăŝůŝҵƵǆŝŶƋƵǉǀҷƚŚĂŵŬŚңŽƚƌġŶƚƌĂŶŐ
ŵҢŶŐŚƵŵďŽůĚƚ͘ĞĚƵͬŬĂŵŽŵĞ
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Lori Dengler, author ;ůĞŌͿ
>ŽƌŝĞŶŐůĞƌŝƐĂŶĞŵĞƌŝƚƵƐWƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨ'ĞŽůŽŐǇĂƚ
,ƵŵďŽůĚƚ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĂŶĞǆƉĞƌƚŝŶĞĂƌƚŚͲ
ƋƵĂŬĞĂŶĚƚƐƵŶĂŵŝŚĂǌĂƌĚƐ͘^ŚĞǁĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚĞĂŵ
ƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞh͘^͘EĂƟŽŶĂůdƐƵŶĂŵŝ,ĂǌĂƌĚ
DŝƟŐĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵĂŶĚŚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶŶƵŵĞƌŽƵƐ
ƉŽƐƚĞĂƌƚŚƋƵĂŬĞͬƚƐƵŶĂŵŝƐƵƌǀĞǇƚĞĂŵƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ϮϬϬϰ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ϮϬϭϬŚŝůĞĂŶĚϮϬϭϭ:ĂƉĂŶĂŶĚĐŽŶͲ
ƟŶƵĞƐƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞĂůŝĨŽƌŶŝĂ'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇ
ĂŶĚƚŚĞĂůŝĨŽƌŶŝĂKĸĐĞŽĨŵĞƌŐĞŶĐǇ^ĞƌǀŝĐĞƐŽŶ
ƚƐƵŶĂŵŝƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐĂŶĚŽƵƚƌĞĂĐŚĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ƌ͘
ĞŶŐůĞƌůŝǀĞƐŝŶDĐ<ŝŶůĞǇǀŝůůĞĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘
Lori
Dengler, tác giả (bên trái)
>ŽƌŝĞŶŐůĞƌ͕ƚĄĐŐŝң;ďġŶƚƌĄŝͿ
Lori
Dengler là cựu giáo sư Địa chất học tại trường
>ŽƌŝĞŶŐůĞƌůăĐӌƵŐŝĄŽƐӇҷĂĐŚҤƚŚҸĐƚҢŝƚƌӇӁŶŐҢŝ
ŚҸĐ,ƵŵďŽůĚƚ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇǀăůăŵҾƚĐŚƵǇġŶŐŝĂ
Đại
học Humboldt State University và là một chuyên
ŶŐŚŝġŶĐӈƵǀҲĐĄĐŚŝҳŵŚҸĂĚŽĜҾŶŐĜҤƚǀăƐſŶŐƚŚҥŶ
gia
nghiên cứu về các hiểm họa do động đất và sóng
ŐąǇƌĂ͘ăĜĆůăƚŚăŶŚǀŝġŶƚƌŽŶŐŵҾƚĐŚӇҿŶŐƚƌŞŶŚ
thần.
Bà đã là thành viên trong một chương trình
ƋƵҺĐŐŝĂŶŚҪŵŐŝңŵďӀƚŶŐƵǇŚŝҳŵĚŽƐſŶŐƚŚҥŶŐąǇ
quốc
gia nhằm giảm bớt nguy hiểm do sóng thần
ƌĂ;h͘^͘EĂƟŽŶĂůdƐƵŶĂŵŝ,ĂǌĂƌĚDŝƟŐĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵͿ͘
gây ra (U.S. National Tsunami Hazard Mitigation
ăĐƹŶŐĜĆƚŚĂŵŐŝĂǀăŽĐĄĐƚҼĐŚӈĐŬŚңŽƐĄƚŚҨƵƋƵң
Program).
Bà cũng đã tham gia vào các tổ chức khảo
ĐӆĂĜҾŶŐĜҤƚǀăƐſŶŐƚŚҥŶӂ/ŶĚŽŶĞƐŝĂŶĉŵϮϬϬϰ͕
sát hậu quả của động đất và sóng thần ở Indonesia
ŚŝůĞŶĉŵϮϬϭϬǀăӂEŚҨƚŶĉŵϮϬϭϭ͘ăĜĂŶŐƟұƉ
năm
2004, Chile năm 2010 và ở Nhật năm 2011. Bà
ƚӅĐůăŵǀŝҵĐǀӀŝƚҼĐŚӈĐĂůŝĨŽƌŶŝĂ^ƵƌǀĞǇǀăĂůŝĨŽƌŶŝĂ
đang tiếp tục làm việc với tổ chức California Survey
KĸĐĞŽĨŵĞƌŐĞŶĐǇ^ĞƌǀŝĐĞƐůŽǀҲƉŚžŶŐŶŐӉĂǀă
và
California Office of Emergency Services lo về
ƟұƉĐҨŶƚĂŝŚҸĂƐſŶŐƚŚҥŶ͘'ŝĄŽƐӇĞŶŐůĞƌŚŝҵŶĜĂŶŐ
phòng
ngừa và tiếp cận tai họa sóng thần. Giáo sư
ƐҺŶŐƚҢŝƚŚăŶŚƉŚҺDĐ<ŝŶůĞǇǀŝůůĞ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘
Dengler hiện đang sống tại thành phố McKinleyville,
California.
ŵǇĂDŝůůĞƌ͕ĂƵƚŚŽƌ;ĐĞŶƚĞƌͿ
ŵǇĂDŝůůĞƌǁĂƐďŽƌŶĂŶĚƌĂŝƐĞĚŝŶ:ĂƉĂŶ͕ŵŽǀŝŶŐ
ƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĨŽƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇǁŚĞŶƐŚĞǁĂƐ
ϭϴǇĞĂƌƐŽůĚ͘^ŚĞƌĞƚƵƌŶĞĚƚŽ:ĂƉĂŶĂŌĞƌϮϱǇĞĂƌƐ
ŝŶƚŚĞh^ƚŽǀŽůƵŶƚĞĞƌĂƐĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƉŽƐƚͲĚŝƐĂƐƚĞƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶůĂƚĞDĂƌĐŚϮϬϭϭ͘^ŚĞ
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ŚĂƐƐŝŶĐĞǁŽƌŬĞĚŝŶƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂĂŶĚ
KĨƵŶĂƚŽ͕ŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇĂƐ^ƉĞĐŝĂůĚǀŝƐĞƌƚŽƚŚĞŝƚǇ
ŽĨZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂ͘DƐ͘DŝůůĞƌůŝǀĞƐŝŶdŽŬǇŽ͕:ĂƉĂŶĂŶĚ
ƚƌĂǀĞůƐƚŽZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂƉĂƌƚŽĨĞǀĞƌǇŵŽŶƚŚ͘
ŵǇĂDŝůůĞƌ͕ƚĄĐŐŝң;ŐŝӋĂͿ
ŵǇĂDŝůůĞƌƐŝŶŚƌĂǀăůӀŶůġŶƚҢŝEŚҨƚǀăƋƵĂDӎ
ŶĉŵϭϴƚƵҼŝĜҳƚŚĞŽŚҸĐĜҢŝŚҸĐ͘ăƚƌӂůҢŝEŚҨƚƐĂƵ
ϮϱŶĉŵƚҢŝDӎǀăƠŶŚŶŐƵǇҵŶůăŵƚŚƀŶŐĚҷĐŚǀŝġŶ
ƐĂƵǀӅƐſŶŐƚŚҥŶƚŚĄŶŐϯ͕ŶĉŵϮϬϭϭ͘ăůăŵĐƀŶŐƚĄĐ
ƚҢŝŚĂŝƚŚăŶŚƉŚҺZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂǀăKĨƵŶĂƚŽ͕ǀăŐҥŶ
ĜąǇůăҺǀҤŶҭĐďŝҵƚĐŚŽƚŚăŶŚƉŚҺZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂ͘
ăDŝůůĞƌŚŝҵŶƐҺŶŐƚҢŝdŽŬǇŽ͕EŚҨƚďңŶǀăĜұŶĐƀŶŐ
ƚĄĐƚҢŝZŝŬƵǌĞŶƚĂŬĂƚĂŚăŶŐƚŚĄŶŐ͘
ŵǇhǇĞŬŝ͕ŝůůƵƐƚƌĂƚŽƌ;ƌŝŐŚƚͿ
ŵǇhǇĞŬŝŝƐĂŵƵůƟͲŵĞĚŝĂĂƌƟƐƚǁŚŽŚĂƐǁŽƌŬĞĚ
ŝŶǁŽŽĚĐƵƚƐ͕ƉĂƐƚĞůƐĂŶĚŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇĂŶŝŵĂƟŽŶ͘
,ĞƌďůĂĐŬĂŶĚǁŚŝƚĞĂŶŝŵĂƟŽŶǁĂƐĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶĂ
W^ŚŽƵƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇ͕͞^ĞĂƌĐŚůŝŐŚƚ^ĞƌĞŶĂĚĞ͗ŝŐ
ĂŶĚƐŝŶƚŚĞtt//:ĂƉĂŶĞƐĞŵĞƌŝĐĂŶ/ŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ
ĂŵƉƐ͟ŝŶǁŚŝĐŚƐŚĞƐĞƌǀĞĚĂƐĐŽͲƉƌŽĚƵĐĞƌ͘ŵǇ
ůŝǀĞƐŝŶƌĐĂƚĂ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘
ŵǇhǇĞŬŝ͕ŚҸĂƐšŵŝŶŚŚҸĂ;ďġŶƉŚңŝͿ
ŵǇhǇĞŬŝůăŵҾƚŚҸĂƐšĜĂƉŚӇҿŶŐƟҵŶĜĆƐĄŶŐƚĄĐ
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One small boat — One vast ocean
Một chiếc thuyền nhỏ bé —Một đại dương bao la

Kamome is capturing hearts on both sides of the Pacific!
Kamome làm rung động trái tim dân chúng dọc hai bờ biển Thái
bình dương!

The true story of a small boat set adrift by the
2011 Japan tsunami and the friendships it forges
between high school students in Japan and
America.
Câu chuyện thật đã xảy ra về một chiếc thuyền
con bị trôi dạt trong trận sóng thần tại Nhật năm
2011 và tình thân hữu do chiếc thuyền mang lại
giữa học sinh hai trường trung học Mỹ và Nhật.
“I had the great honor of befriending the wonderful and resilient
people of Rikuzentakata after the disaster in 2011. The amazing
story of Kamome is the story of the genuine friendship between
Japan and the United States — particularly between our young
people — that became even stronger after the tsunami.””
John V. Roos, Former United States Ambassador to Japan
“The Extraordinary Voyage of Kamome not only represents an
extraordinary story of survival, it tells us how the caring from
total strangers can bring repair and healing to hopelessness and
despair, and how children can model for us a path to world
peace.”
Dr. Satsuki Ina, therapist and specialist with trauma victims
“Through the trials of disaster, this is an amazing story of how
the journey of one small boat built huge and lasting bonds of
international respect and friendship.”		
Rocky Lopes, NOAA/NWS Tsunami Program Deputy
“The Extraordinary Voyage of Kamome has all the ingredients
of an epic odyssey - born of tragedy, sustained by suffering, that
ends with love and friendship. I highly recommend this book for
all ages, as it will become an ageless classic.”
Dr. Eddie Bernard, Emeritus Director NOAA Pacific
Marine Environmental Science Laboratory

A Tsunami Boat Comes Home

“Tôi có cái vinh hạnh được làm quen với người dân đáng phục và kiên trì
của thành phố Rikuzentakata sau tai biến năm 2011. Câu chuyện của
Kamome là câu chuyện kể lại tình thân hữu giữa hai nước Mỹ và Nhật
— nhất là giữa giới trẻ — đã trở thành khắng khít hơn sau trận sóng thần.”
John V. Roos, cựu Đại sứ Mỹ tại Nhật
“Cuộc Du Hành Vĩ Đại của Kamome không những chỉ kể lại một câu
chuyện khác thường về sự sống còn, nó cũng tường thuật rằng mối quan
tâm từ những người xa lạ có thể hàn gắn những vết thương do tuyệt vọng
và đau khổ gây ra và trẻ con có khả năng tạo ra một mô hình cho chúng ta
thấy con đường hướng đến hoà bình thế giới.”
Bác sĩ Satsuki Ina, một nhà trị liệu và chuyên gia chữa các nạn
nhân bị chấn thương
“Cuộc Du Hành Vĩ Đại của Kamome có đầy đủ các yếu tố của một thiên
sử thi - bắt đầu bằng một bi kịch, trải qua một chuỗi đau khổ, và được
chấm dứt bằng tình thương và tình bạn. Tôi đặc biệt giới thiệu cuốn sách
này cho mọi lứa tuổi, nó có thể sẽ trở thành một cuốn sách cổ điển.”
Dr. Eddie Bernard, cựu Giám Đốc chương trình NOAA Biển
đông Phòng thí nghiệm Khoa học Môi trường Hàng Hải

“Đây là một quyển sách cần đọc về một đại họa không riêng gì của một
quốc gia nhưng cũng là một câu chuyện phi thường của một chiếc thuyền
vượt biển Thái bình dương và làm cho hai dân tộc có hai nền văn hoá
khác nhau thấy rằng họ giống nhau hơn họ tưởng… Tôi mê cuốn sách này!”
Ron Gastineau, Thị trưởng thành phố Crescent City

“This story floats on a sea of kindness.”
Malcolm Margolin, Publisher, HeyDay Books

“Câu chuyện này nổi lên trên một đại dương đầy lòng nhân ái.”
Malcolm Margolin, Nhà Xuất bản HeyDay Books

humboldt.edu/kamome

Cuộc du hành vĩ đại của Kamome
Một chiếc thuyền bị sóng thần trôi dạt ra biển đã trở về bến cũ

いつまでもともだちでいようね
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“Qua mọi thử thách trong cuộc đại nạn, đây là một câu chuyện phi thường
làm sao một chiếc thuyền con có thể tạo ra những mối liên hệ lớn lao và
bền bỉ quốc tế dựa trên sự tôn trọng và tình bạn.”
Rocky Lopes, Đại diện Cơ Quan NOAA, ngành thời tiết, 		
chuyên về sóng thần

“This is a must-read story about how a shared disaster and one
boat’s incredible journey across the Pacific brought together two
different cultures who found out they had more in common than
they thought... Loved it!”		
Ron Gastineau, Crescent City Mayor
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