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seorang pegawai Jepang, tetapi ia harus praktek kerja untuk 
meningkatkan keterampilannya di perusahaan yang sama 
dengan tempat ia menjalankan training, dan pada dasarnya
tidak diperbolehkan untuk pindah kerja. 
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<Panorama Jepang> 

~ Kanazawa ~ 
     Kota Kanazawa di Provinsi Ishikawa berlokasi di bagian 
barat pedalaman Hokuriku, yaitu kira-kira  di tengah pulau 
Honshu yang mengarah ke Laut Jepang.  Di zaman Edo, daerah 
sekitar Provinsi Ishikawa dan Provinsi Toyama disebut sebagai 
Kaga-han.  [Han] merupakan sebutan di zaman tersebut untuk 
wilayah yang diberikan Pemerintah Edo kepada samurainya.  Di 
zaman itu, Kaga-han merupakan [han] yang sangat besar, 
pemimpinnya yang bernama Maeda bertempat tinggal di Istana 
Kanazawa,  daerah di sekelilingnya kemudian berkembang 
makmur menjadi sebuah kota dengan istana sebagai pusatnya. 
Sampai sekarang pun, di dalam kota tersebut masih ada 
peninggalan rumah bekas samurai, misalnya dinding tanah di 
atas susunan batu-batu dan sebagainya. 
     Kanazawa merupakan daerah yang banyak dituruni salju, 
sehingga di musim dingin pemandangannya sangat indah, 
menyebabkan banyak wisatawan yang mendatangi Kanazawa di 
musim dingin.  Di halaman Istana Kanazawa yang maha luas, 
terdapat taman Kenrokuen, di dalamnya terdapat kolam dan 
gunung buatan yang dibuat dengan teknik khusus di mana kita 
bisa menikmati pemandangan di dalam kebun tersebut dari 
pondok-pondok beratap jerami maupun dari ruangan tempat 
upacara minum teh, ini disebut  : [Kaiyuushiki=menikmati 
pemandangan di sekeliling].  Kadang banyak wisatawan yang 
mengunjungi Kanazawa untuk menikmati pemandangan 4 
musim, tetapi pemandangan musim dingin yang mewakili 
Kanazawa adalah keindahan khas yang disebut [Yukitsuri] yaitu 
persiapan membungkus cabang-cabang pohon dengan 
menggunakan jerami agar pohon tidak tumbang di musim dingin.
     Di Kanazawa juga terdapat budaya kuliner yang khas 
seperti [Kaga Ryouri = masakan Kaga], atau [Kaga Yasai = 
sayuran Kaga], di mana kita bisa menikmati kurnia yang 
diberikan alam 4 musim.  Pada musim dingin, makanan yang 
bisa dinikmati adalah kepiting atau ikan buri yang didapatkan di 
Laut Jepang, atau [Jibuni] yaitu sejenis masakan semur yang 
terbuat dari daging itik. 
 
 
 
 
 
 
 
<Peribahasa Jepang> 

- Keberuntungan akan datang di tempat yang ada tawanya -  
Peribahasa ini mempunyai arti [Keberuntungan akan 

datang berkunjung ke rumah yang suara tertawanya tidak 
berhenti].  [Tertawa] akan membuat kita merasa segar dan hati 
menjadi terhibur, di samping itu juga membuat kesan yang 
ramah dan suasana disekeliling menjadi ceria.  Akhir-akhir ini, 
bahkan mulai ada pendapat bahwa [tertawa] juga baik untuk 
kesehatan, yang telah dibuktikan secara medis.  Seperti yang 
diartikan oleh pepatah [tertawa ampuh bagaikan 100 obat], orang 
Jepang sejak dahulu mempunyai perhatian terhadap tawa ini, 
bahkan sampai sekarang pun banyak orang yang berkumpul di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月のミニ情報  
 
＜日本の風景＞ －金沢（かなざわ）－ 
 
石川県金沢市は、本州の日本海側のほぼ中央、北陸地方

の西部に位置します。現在の石川県とその隣の富山県一帯

は江戸時代には加賀藩（かがはん）と呼ばれました。江戸

幕府（政府）から武士に与えられていた領土をこの時代「藩

（はん）」と言いましたが、加賀藩は当時最大規模の藩であ

り、藩主・前田氏の居城である金沢城を中心として金沢は

城下町として繁栄しました。今でも市内には石畳に土塀な

どの武家屋敷の跡が残ります。 
金沢は豪雪地帯ですが、その冬の景色は素晴らしく、多

くの観光者が冬の金沢を訪れます。金沢城の広大な庭であ

った兼六園（けんろくえん）は、庭の中に池や山をつくり

点在させたあずまやや茶屋からその景色を眺めるという

「回遊式」と呼ばれる手法で作られた庭園。四季折々の景

色が楽しめるところとして、多くの観光客が訪れています

が、ことに枝を縄で支え冬の雪で木が倒れないように備え

る「雪吊（ゆきつり）」の情緒ある美しさは金沢を代表する

冬の景色といえるでしょう。 
また金沢は「加賀料理」や「加賀野菜」といった独自の

食文化を有し、四季の自然の恵み堪能できます。冬には日

本海で獲れたカニやブリ、鴨肉を使った煮込み料理である

「治部煮（じぶに）」などが楽しめ、金沢のこの季節を更に

味わい深いものにします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜日本のことわざ＞ －笑う門には福来たる－ 
 

「笑い声が絶えない家には必ず幸福が訪れる」という意

味のことわざです。「笑い」には、笑ったあと気分がすっき

りと晴れて、気持ちが癒されると同時に、周囲にも好印象

を与え、和やかな雰囲気を作り出してくれるといった効果

もあります。最近では「笑い」は健康にも効果があること

が医学的に証明され始めています。「笑いは百薬の長」とい

ったことわざもあるように、日本人は昔から笑いの効用に

ついて心得ていたものと思われ、今でも笑いの場を求めて、

寄席や演芸場に多くの人が集まっているのもうなずけま
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tempat khusus untuk tertawa, misalnya panggung jenaka atau 
gedung sandiwara 
     Seorang filsuf dari Yunani bernama Aristoteles pernah 
mengatakan [yang tertawa hanyalah manusia].  Tetapi 
sebenarnya yang tertawa bukan hanya manusia, melainkan juga 
satwa primata seperti simpanse atau gorila. Ini seperti 
komunikasi atau pesan isi hati terhadap lawan yang akan 
menyerang, yang mempunyai arti [saya tidak punya rasa 
permusuhan padamu].  Bagi manusia sendiri, tertawa 
merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan isi hati secara 
cepat, misalnya [tertawa terbahak-bahak = tertawa dengan suara 
keras karena ada sesuatu hal yang lucu sekali], [tertawa dengan 
nada tinggi = tertawa dengan suara besar yang mengandung rasa 
bangga], [tertawa ramah = tertawa yang dibuat untuk mengambil 
hati], dan sebagainya. 
     Secara psikologis, tertawa juga merupakan cara yang sangat 
ampuh untuk menghancurkan stress yang terkumpul.  Dengan 
tertawa, kita bisa mengendurkan rasa resah dan tegang, 
kekebalan tubuh pun meningkat sehingga bisa mengatasi rasa 
stress.  Jadi bisa juga dikatakan bahwa tertawa adalah suatu 
jalan penting yang diberikan oleh Tuhan agar kita dapat hidup 
dengan senang dan ceria memandang ke masa depan. 

Yang manapun juga, tertawa yang tidak pada tempatnya 
adalah pantangan, sebaliknya tertawa juga bisa melancarkan 
hubungan dalam pergaulan.  Dan seandainya pergaulan menjadi 
lancar, maka efisiensi kerja pun akan meningkat.  Bergaul 
dengan orang yang berpandangan ceria akan membuat kita ikut 
ceria. 

Semoga Anda semua mendapatkan tahun yang penuh 
dengan tawa di tahun yang baru ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

す。 
 さて、古代ギリシャの哲学者アリストテレスは「笑う者

は人間だけである」と言ったそうですが、実は人間だけで

はなく、「笑い」はチンパンジーやゴリラなどの霊長類にも

あり、これは「あなたに敵意はありません」というように、

攻撃してくる相手に対する意志伝達やコミュニケーション

に使われます。それに比べると人間の笑いは、「大笑い＝あ

まりのおかしさに大きな声で笑うこと」、「高笑い＝あたり

かまわず、また得意になって、大きな声で笑うこと」や「愛

想笑い＝相手の機嫌をとろうとしてする作り笑い」などの

言葉にあるように、極めて高度な感情の表現方法なのです。

 特に心理的なストレスがたまっている時には「笑い」は

大変有効な発散法です。笑うことで不安や緊張をほぐし、

免疫力も高まってストレスにより強く対応できるようにな

ります。つまり笑うことは、前向きに明るく生きていくた

めに神さまから与えられた大切な手段なのかもしれませ

ん。 
いずれにしても、場違いな笑いは禁物ですが、笑いは人

間関係をスムーズにしてくれます。そして人間関係が円滑

だと、仕事の効率が上がりますし、楽しそうな人と接する

と、自分も楽しくなります。 
新しい年が、みなさまにとって笑いに満ちた一年でありま

すように。 

 
 


