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日本のいま 
～花粉症～ 

スギは日本特産の樹木ですが、山に多く植林されており建築用材として重用されています。またお寺の参道などにもよく植

えられ、真っ直ぐに高く伸びた杉が並ぶその様には荘厳ささえ感じられます。 
しかし、スギはいまや日本人を苦しめる存在にもなっています。それは春になると風に乗って大量に飛ぶスギの花粉が人々

にひどいくしゃみや鼻水、目のかゆみといったアレルギー症状を引き起こさせるからです。植物の花粉が原因となるアレルギ

ーを「花粉症」と言いますが、日本ではこと花粉症と言えば多くの場合「スギ花粉症」のことを指し、なんと国民の 20％もが

これに罹患しているという統計も…… 
スギの木は昔からあるのに、この 20 年ほどの間に患者が急激に増えたことから、花粉症はある種の現代病とも考えられて

います。 
最近は花粉症の治療法が多様化するとともに機能的なマスクも次々登場しました。様々な形のマスクをして歩いている人を

やたらと目にする、この頃の日本の春です。 
 

Jepang Saat Ini 
Kafunsho (Alergi Musim Semi) 

 
     Sugi merupakan pepohonan khas Jepang.  Pohon ini banyak ditanam di gunung-gunung, untuk dipergunakan 
sebagai bahan bangunan.  Selain itu juga banyak ditanam di jalan menuju kuil, bentuk jejeran pohon sugi yang tinggi 
lurus mempunyai efek menimbulkan keagungan. 
     Tetapi, sekarang sugi juga menjadi penyebab kesengsaraan orang Jepang.  Ini karena ketika musim semi tiba, 
serbuk-serbuk sari pohon sugi banyak diterbangkan oleh angin, yang membuat orang-orang menderita alergi ; bersin 
terus menerus, pilek, dan mata gatal luar biasa.  Sebenarnya istilah [kafunsho] artinya adalah alergi yang disebabkan 
serbuk sari tumbuh-tumbuhan. Tetapi di Jepang, [kafunsho] kebanyakan berarti [sugi kafunsho = alergi serbuk sari 
sugi], menurut sebuah data, sebanyak 20% penduduk Jepang menderita alergi ini.  Pohon sugi sudah ada sejak zaman 
dulu, tetapi jumlah penderita alerginya meningkat pesat dalam kurun waktu 20 tahun ini, sehingga kafunsho bisa juga 
dikatakan merupakan penyakit masa kini. 
     Akhir-akhir ini cara pengobatan kafunsho semakin beraneka ragam, di samping itu juga muncul masker-masker 
yang semakin canggih.  Seringkali kita lihat orang-orang yang berjalan dengan mengenakan masker yang bentuknya 
beraneka ragam, itulah pemandangan khas musim semi di Jepang sekarang ini 
 
 

 
ことばの歳時記 
～そわそわ～ 

日本の 3 月は、出会いと別れの季節といわれています。卒業、就職、転居などによって、慣れ親しんだ環境に別れを告げる

ことは、新しい人との出会いが楽しみな一方、なぜか不安で心が落ち着かないことも多いものです。 
このように、何かに気を取られて目前のことに集中できないさまや、これといった確かな理由もないのに、ある感情や心理

がわき起こり、心が定まらないさまを擬態語で「そわそわ（する）」と表現します。 
昔流行った歌謡曲の中に「春なのにお別れですか」という歌詞があります。「春」は、「満開の桜」や「希望に満ちた未来」

と、どこまでも明るく美しいものを連想させる反面、旅立ちの寂寥感や巣立ちの喪失感も同時に味わうことの多い季節ですが、

それを乗り越えたところに、今までの自分と違う成長があると信じ、前向きに歩いていきたいものです。 
 

 
Bahasa dalam Berbagai Musim 

Sowa-sowa 
     Bulan Maret di Jepang disebut sebagai musim pertemuan dan perpisahan.  Berpisah dengan lingkungan yang 
telah terbiasa dikarenakan lulus sekolah, bekerja, pindah, dan sebagainya, selain rasa senang akan bertemu dengan 
teman-teman baru, juga entah mengapa, terasa banyak keresahan yang membuat hati kita tak tenang. 
     Pada saat seperti ini, di mana kita tidak bisa berkonsentrasi dengan hal di depan mata, padahal tidak ada alasan 
apa pun sebagai penyebabnya, menimbulkan perasaan dan jiwa yang resah, dalam bahasa isyarat ungkapan, dilukiskan 
sebagai [sowa-sowa]. 
     Dalam syair lagu yang pernah populer dahulu, terdapat perkataan [Apakah kita berpisah? Padahal ini musim 
semi].  Bayangan musim semi adalah kecerahan dan keindahan, misalnya [bunga sakura yang mekar penuh], atau 
[masa depan yang penuh harapan].  Sebaliknya, juga merupakan musim yang beraneka perasaan, misalnya rasa sepi 
dan kehilangan karena ada yang meninggalkan kita.  Dengan melewati masa sedih ini, kita akan bertambah dewasa, 
langkah pun semakin mantap dan optimis. 
 
  




