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Nhật Bản ngày nay
～ Máy ảnh kỹ thuật số ～

日本のいま
～ デジタルカメラ ～

Từ cuối tháng tư đến đầu tháng 5, Nhật Bản có một kỳ
nghỉ dài gọi là “Tuần lễ vàng”. Nhiều người dùng ngày lễ
này để đi chơi, những dịp này nếu có chiếc máy ảnh kỹ
thuật số, bạn sẽ rất vui vì có thể chụp được hình dễ dàng.
Trong năm 2010, máy ảnh kỹ thuật số đã xuất xưởng
199 triệu chiếc trên toàn thế giới, trong đó gần 70% là của
các công ty Nhật Bản. Máy có nhiều loại, từ những loại
được trang bị tính năng có thể chụp được ảnh đẹp trong
những nơi tối, hay tự động nắm bắt được chuyển động
của vật chụp, đến những chiếc máy thật gọn nhỏ và nhẹ.
Giá cả cũng phải chăng. Có lẽ vì thế mà trên đường phố
chúng ta dễ dàng bắt gặp những người đi đường với chiếc
máy ảnh trên tay, đưa vào ống kính những hình ảnh mà họ
muốn ghi lại.
Gần đây máy ảnh có những gam màu tươi sáng mà
trước đây không có như màu hồng, màu cam, hay những
chiếc túi, những sợi dây đeo vốn rất giản dị nay cũng
mang nhiều tính thời trang hơn. Tất cả đang giúp cho máy
ảnh kỹ thuật số tiến đến gần mọi người hơn.

4月末から5月初頭にかけて、日本には「ゴー
ルデンウィーク」と呼ばれる大型連休がありま
す。連休を利用しどこかに出掛ける人もたくさ
んいますが、そのような時デジタルカメラがあ
ると写真が手軽に撮れて楽しいものです。
デジタルカメラは2010年には1億990万台が世
界に出荷されましたが、その7割近くが日本の
メーカーの製品だそうです。暗所でもきれいに
撮れたり被写体の動きを自動的に捉えて上手く
撮れたりといった機能が装備されたものや、小
型で軽量なものが様々発売されています。一方
価格は比較的手頃になり、そのせいかデジタル
カメラ片手に街を歩き、気軽に写真を楽しむ
人々が増えています。
最近はカメラのデザインもピンクやオレンジ
等今までになかったような色のものが増え、ま
た地味なものが多かったカメラバッグやスト
ラップもデザイン性の高いものが登場して、こ
れらがデジタルカメラを一層親しみ易いものに
しているようです。

Khí hậu Nhật Bản
～ “Hanabie” (Giá lạnh mùa xuân) ～

日本の気象
～ 『花冷え』ほか ～

Nhật Bản có bốn mùa. Theo cách nhìn chung của xã
hội và khí tượng học thì mùa xuân vào các tháng 3, 4, 5,
mùa hè vào các tháng 6, 7, 8, mùa thu vào các tháng 9,
10, 11, và mùa đông vào các tháng 12, 1, 2.
Tháng 3 trời ấm dần sau mùa đông lạnh giá, là mùa
thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Ở Nhật, tháng 3
là tháng cuối niên khóa, tháng tốt nghiệp, và tháng 4 là
tháng nhập học, nhập hãng, thuyên chuyển, v.v..
Tháng 4 hoa anh đào mãn khai, nhưng vẫn có những
hôm trời trở lạnh gọi là “Hanabie”, dự báo thời tiết thường
nhắc nhở “Khi đi xem hoa, nhớ mặc áo ấm”. Đó là lúc có
những đợt mưa nhỏ kéo dài liên tục từ khoảng cuối tháng
3 đến tháng 4 khi hoa cải Nanohana nở, gọi là
“Natane-zuyu” (mưa hoa cải), hay “Kisetsu hazure no yuki”
(tuyết trái mùa), hoặc “Kan no modori” (rét quay đầu), v.v..
Dù mùa xuân đã về, nhưng vẫn còn đâu đấy cái cảm
giác xuân hãy còn xa. Nếu không cẩn thận các bạn sẽ dễ
bị cảm. Xin hãy chú ý.

日本には四季があります。社会通念・気象学
では、春は3月・4月・5月、夏は6月・7月・8月、
秋は9月・10月・11月、冬は12月・1月・2月です。
3月は寒い冬からしだいに暖かくなり、自然が
息を吹き返す季節です。日本では3月が年度がわ
りとされ卒業式、4月には入学式・始業式、入社
式、人事異動など節目の時期でもあります。
4月、桜の花も満開なのに『花冷え』といって
一時的に寒くなることがあり、天気予報で、
「お
花見に出かける時は、厚着をしてお出かけくだ
さい」などと言っているのを、よく耳にします。
『菜種梅雨（なたねづゆ）』といって、ちょうど
菜の花が咲く頃に冷たい小雨が降り続いたり、
『季節外れの雪』や『寒の戻り』などで、震え
あがったりします。
春がそこまで来ているのを感じながらも、ま
だまだ春は遠い思いを抱くこともあります。油
断して風邪を引かないように気を付けてくださ
い。
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