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日本のいま 
～フリーペーパー～ 

「フリーペーパー」という言葉は和製英語ですが、広告収入を元に製作され無料で配布される印刷物のことを言います。 
新聞の戸別配達が発達している日本では、以前から新聞といっしょにフリーペーパーを配達することがさかんでした。また

それ以外に飲食店などのお店や駅などにもフリーペーパーが置かれていましたが、2000 年頃から急激にこの街角に置かれるフ

リーペーパーが増え、専用のラックをたくさん見かけるようになりました。 
この増加のきっかけには、インターネットの普及もあって有料である新聞や雑誌の購読者が減り、広告を出す側にとってた

くさんの人が手に取るフリーペーパーに広告を出した方がよりメリットが高まったことがあります。 
フリーペーパーはもちろん広告がページの殆どを占めているのですが、最近では「ホントにタダ？」と思うような立派な雑

誌タイプのフリーペーパーが増えていて、地域限定のお役立ち情報など、中身もとても充実しています。 
 

Nhật Bản ngày nay 
Free paper 

 “Free paper” là một từ tiếng Anh do người Nhật tự tạo ra. Từ này để chỉ những ấn phẩm phát không với mục đích quảng 
cáo. Ở Nhật Bản việc phát báo hàng ngày tới từng hộ gia đình vốn rất phổ biến từ trước tới nay, nên các loại “free paper” này 
vẫn được kèm theo báo hàng ngày đưa đến tận từng gia đình một. Ngoài ra, tại các nhà ga hay ở các quán ăn, đều có một chỗ 
để những ấn phẩm phát không này để mọi người có thể tự do lấy xem. Nhưng từ năm 2000 trở lại đây, những ấn phẩm này 
bỗng xuất hiện nhiều hơn trên các góc phố, thậm chí còn có cả những kệ đựng các “ free paper” này và số lượng cũng ngày 
càng nhiều hơn.  

Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là là do sự phổ biến của mạng Internet khiến cho việc đặt mua báo chí 
giảm đi, nên bên quảng cáo muốn làm sao càng có nhiều người đọc được những tờ quảng cáo này càng tốt.  

Tất nhiên là số trang của những loại ấn phẩm “free paper ” này đã được cố định, nhưng gần đây, nhiều loại “free paper” được 
in đẹp tới mức khi cầm chúng trong tay, nhiều người phân vân tự hỏi không hiểu đây có đúng là “ miễn phí “ hay không. Ngoài 
ra, còn có cả những những ấn phẩm “free paper” với nội dung rất phong phú chỉ phát hành trong phạm vi một địa phương nào 
đó thôi. 
 

 
ことばの歳時記 
～かさかさ～ 

日本では、紅葉の季節になると紅葉を見物する秋の行楽、もみじ狩りに出かける人が多くいて、春の花見と同様に日本人の

好む行楽のひとつでもあります。 
東京の神宮外苑のいちょう並木は大正１２（1923）年に造られ、現在はオシャレスポットとしてドラマなどにも登場します。

秋、左右の歩道脇に植えられた１４６本のいちょうはまるで黄金の長いアーチのようで、歩くたびに足下ではいちょうの落ち

葉が『かさかさ』と音をたて心地よく、並木のその向う正面には絵画館が見え、見事な構図を作り上げています。 
「かさかさ」とは、「落ち葉がかさかさと鳴る」など乾いた物どうしが触れ合う音を表すのと同時に、「（冬の）寒さと（空気

の）乾燥で肌がかさかさする」などとも使います。 
昼夜の温度差がだんだんと大きくなり、野の草には露がおりはじめ、色付いた葉が散りはじめると、秋も終わりに近づきま

す。 
冬服の準備、暖房の準備などなど、そろそろ冬支度の季節ですね。 
 

Từ điểm tiếng Nhật 
Kasakasa- lào xào, lạo xạo 

 Ở Nhật Bản vào mùa thu khi lá cây chuyển sang màu đỏ, màu vàng, thì người dân Nhật Bản lại nô nức rủ nhau đi ngắm lá 
vàng lá đỏ, cũng nhộn nhịp không kém gì khi đi ngắm hoa Anh đào nở vào mùa Xuân.  

Ở khu vực vườn Jingu Gaien ở Tokyo có một đoạn đường trồng cây icho xây dựng vào năm Taisho thứ 12 ( tức năm 1923), 
nay đã trở thành một địa điểm rất nổi tiếng thường xuất hịên trong các cảnh trên phim ảnh. . 146 cây Icho được trồng dọc theo 
hai bên đường làm thành một mái vòm màu vàng rực mỗi khi thu đến, và khi đi bộ trên con đường rụng đầy lá icho này, ta sẽ 
nghe thấy tiếng bước chân kasakasa- tức là lạo xạo, lạo xạo, thật êm tai. Cuối con đường này là toà nhà trưng bày tranh mỹ 
thuật, thật là một kiến trúc hoà hợp đến tuyệt vời.  

Từ “Kasakasa” dùng để chỉ âm thanh khi hai vật khô chà xát vào nhau, ví như như trong câu “ tiếng lá khô rơi nghe lạo xạo”. 
Nhưng từ này cũng được dùng để chỉ làn da bị khô hanh vào mùa đông. 

Vào thời điểm này, nhiệt độ ban đêm và ban ngày chênh nhau ngày càng nhiều, trên đồng ruộng, đã bắt đầu có sương, 
những thảm lá vàng đỏ bắt đầu rụng, báo hiệu cho ta thấy mùa thu sắp qua đi. 

 
Chúng ta cũng sắp sửa bắt đầu chuẩn bị quần áo ấm, đồ sưởi ấm cho mùa đông sắp tới, phải không các bạn. 

 
 




