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日本のいま 

～マラソン～ 

オリンピック競技の一つとして、また誰もが気軽に挑戦できる人気のスポーツとしても注目されているマラソン。モデルの

長谷川理恵さんの美しい走りが女性ファッション誌やテレビなど各メディアで報じられる中、ダイエットや健康志向の女性た

ちの間でマラソン人気は高まりつつあります。 
国内外で行われる主要なマラソン大会では、日本の芸能人たちも参加するハワイのホノルルマラソンが有名ですが、日本で

は市民参加型の大規模シティマラソンとして都心をコースとした東京マラソンが 2007 年から開催されており、今年は 3 月 22
日に開催されました。 
ヨガやコアリズム、ビリーズ・ブートキャンプなど数々のエクササイズがダイエットやストレス発散に効果があると女性た

ちの間でもてはやされていますが、マラソンもその一つ。また、おしゃれなスポーツウェアやシューズにとどまらず、好きな

音楽を聞きながら走るというファッショナブルなスタイルも、流行に敏感な日本の女性たちの心をつかんだ理由の一つなのか

もしれませんね。 
 

Nhật Bản ngày nay 
Maratông 

Maratông là một môn tranh tài ở Olympic, là môn thể thao ai cũng có thể chơi được nên đang được nhiều người chú ý. 
Gần đây một số tạp chí thời trang và các đài truyền hình đã đưa hình ảnh cô người mẫu Hasegawa Rie trong những 
bước chạy xinh đẹp làm cho môn thể thao này thu hút sự quan tâm của những bạn gái thích ăn kiêng, chú ý giữ gìn sức 
khỏe. 

 Trong các cuộc thi maratông lớn, ở hải ngoại có cuộc thi Maratong Honolulu ở Hawai mà giới nghệ sĩ Nhật thường 
tham gia là nổi tiếng, còn ở trong nước thì có các cuộc thi maratông thành phố được đông đảo người dân tham dự như 
cuộc thi Maratong Tokyo bắt đầu thực hiện từ năm 2007, năm nay cũng đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 3. 

 Trong phụ nữ đang nở rộ các bài tập để giảm cân, giải tỏa stress như yoga, core rhythms, Billy’s bootcamp, maratông 
cũng là một trong số đó. Maratông được ưa thích không chỉ vì quần áo và giày chạy đẹp mà còn vì vừa chạy vừa nghe 
nhạc, một mốt mới đang được lòng các bạn gái nhậy cảm với thời trang. 
 
 

ことばの歳時記 
～4 月の季語～ 

 

日本には春夏秋冬という四季があります。一般的に 3～5 月を春、6～8 月を夏、9～11 月を秋、12～2 月を冬と区切ります

が、気候の変化とは必ずしも一致していません。日本の気候は緩やかに移行し変化していくため、そもそも季節を 4 つに区切

るのは難しく、二十四節気や古代中国で考案された季節を表す方式のひとつである七十二候を用いて表現することもあります。

さて 4 月のことを、日本では卯月（うづき）と呼びます。卯月の由来は、卯（ウツギ）の花が咲く月「卯の花月（うのはな

づき）」を略したものというのが定説となっています。日本では 4 月は、新年度や新学期のはじまる節目の月であり、学校・会

社などでは入学式・入社式が行われます。 
4 月の季語には、花にまつわるものが多いのが特徴です。「桜」はもちろんのこと、「花曇」（桜の花の咲くころの、薄くぼん

やりと曇った空模様）、「花冷え」（桜の花の咲くころ、急に寒くなること）、「花吹雪」（桜の花の散ること）などがあり、どの

言葉も日本語の奥深さと優美さを感じることができるのではないでしょうか。 
 

Từ điển tiếng Nhật 
Những từ ngữ chỉ tháng tư trong thi ca 

 
Nhật Bản có bốn mùa xuân hạ thu đông. Thông thường người ta chia mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hè từ 

tháng 6 đến tháng 8, mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 và mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2, nhưng trên thực tế diễn 
biến mùa phức tạp hơn. Thời tiết biến đổi dần dần nên cách chia bốn mùa khó thể hiện, vì thế từ xưa đã có nhiều cách 
chia khác như chia thành 24 tiết hay 72 hầu theo Trung Hoa thời cổ. 

 Tháng tư tiếng Nhật gọi là tháng “uzuki”. Người ta cho rằng cách gọi này là do tháng 4 là tháng hoa “utsugi” nở nhiều. 
Ở Nhật tháng tư là tháng bắt đầu niên khóa nên tại các trường học và công ty những buổi lễ nhập học, nhập hãng được 
tổ chức khắp nơi.  

Từ ngữ trong thi ca của tháng tư thường có đặc trưng liên quan đến hoa. Tất nhiên đó là hoa anh đào “sakura”, từ 
“hanagumori” chỉ bầu trời bàng bạc mây vào mùa hoa anh đào, hay “hanabie” là cái lạnh đến đột ngột trong thời gian hoa 
anh đào nở, “hanafubuki” là cảnh cánh hoa anh đào rơi lả tả theo gió. Những từ ngữ này đều cho một cảm nhận rất riêng 
và rất đẹp về tháng tư.   
 
 




