
2022/03/27 8:25 حرف ھای جذاب سفیر ژاپن درباره ایران | سماق، سبزه و سنجد را نمی شناختم | سبزی پلوی عید را از دست نمی دھم | کوبیده در بین ژاپنی ھا محبوب ترین است - ھمشھری آنالین

https://www.hamshahrionline.ir/news/664639/حرف-ھای-جذاب-سفیر-ژاپن-درباره-ایران-سماق-سبزه-و-سنجد-را-نمی-شناختم 1/5

https://hamshahrionline.ir/x7FQ5

۵ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۴

کد خبر 664639

محله

در گفت وگ� با همشهری آنالین مطرح شد:

حرف های جذاب سفیر ژاپن درباره ایران | سماق، سبزه و سنجد را نم� شناختم | سبزی پل�ی عید را از
دست نم� دهم | ک�بیده در بین ژاپن� ها محبوب ترین است

چند بهار را در ایران سپری کرده و اینجا را خ�ب م� شناسد و اطالعات متن�ع� از غذاها و فرهنگ ایران دارد. «آیکاوا کازوت�ش�» سفیر فعل� ژاپن در کش�ر ماست
که کباب را از جمله غذاهای لذیذ ایران� م� داند، برای ن�روز امسال برنامه ریزی کرده در تهران بماند و نسیم باد بهاری را حس کند و از طبی�ت زیبا لذت ببرد.

گفت وگ�ی خ�دمان� ما را با سفیر ژاپن از دست ندهید.

همشهری آنالین - پروانه بهرام نژاد:

جناب سفیر! بات�جه به سابقه حض�ر در تهران، چقدر از ن�روز ایرانیان شناخت دارید؟

حدود ۱۰ سال پیش نیز در ایران بودم و این دومین حض�رم در اینجاست. البته که ن�روز را به خ�بی م� شناسم. در ایران و برخ� از کش�رهای اطراف ن�روز یک
سنت دیرینه و یک� از مهم ترین رویدادهای ساالنه برای مردم است. مردم در اینجا زمان� که خ�رشید از دایره البروج عبور م� کند با چیدمان هفت سین فرا

رسیدن سال ن� را در کنار خان�اده و نزدیکان جشن م� گیرند. در ژاپن روز اول فروردین (۲۱ مارس) ت�طیل رسم� است و روز «ش�نبون ن�ه�» یا همان
«اعتدال بهاری» نامگذاری شده و در این روز از طبی�ت، قدردان� و م�ج�دات زنده مراقبت م� ش�د. در ن�روز رویدادهای مفرح زیادی وج�د دارد اما این بار

قصد دارم در تهران نسیم باد بهاری را حس کنم و از طبی�ت زیبا لذت ببرم.

 کدام بخش از آیین ن�روز ایرانیان برای شما جذاب تر است؟

نوروز برای ما ژاپن� ها بسیار تازگ� دارد و جذاب است. به خص�ص تزیین هفت سین برای شخص من جذابیت خاص� دارد. از سرکه، سیب و سیر که ژاپن� ها
با آن آشنایی دارند تا سماق، سبزه و سنجد که تا وقت� به ایران نیامده بودم، نم� شناختم و زمان� که برای نخستین بار آنها را دیدم بسیار مت�جب شدم.
همچنین با نزدیک شدن به ن�روز در مکان های مختلف شاهد تزیینات هفت سین هستیم که همگ� با ظروف و چیدمان منحصربه فرد تزیین شده اند و از

دیدن آنها خسته نم� ش�یم. با دیدن یک صحنه از زندگ� روزمره مردم ایران م� ت�ان به غنای خالقیت و حس هنری آنان که من همیشه احترام زیادی برایش
قائل هستم، پی برد. ضمناً اشتراکات فرهنگ� مختلف� بین ژاپن و ایران در زمینه رویدادهای سال ن� وج�د دارد.

 از این اشتراکات بگ�یید.

 ژاپن� ها مانند ایران� ها در پایان سال خانه تکان� اساس� انجام م� دهند. همچنین ما هم با خان�اده و اق�ام جمع م� ش�یم تا فرارسیدن سال ن� را جشن
بگیریم و به ک�دکان عیدی م� دهیم. سال ن� در ژاپن اول ژان�یه آغاز م� ش�د و آن را «شین ش�ن» به معنای «ن�بهار» م� نامیم. به دلیل همین اشتراکات

فرهنگ�، احساس نزدیک� زیادی به جشن ن�روز م� کنیم.

 از عید ن�روز سال های حض�رتان در ایران، خاطره ای به یاد دارید؟

آخرین باری که در ایران ن�روز را جشن گرفتم حدود ۱۱، ۱۲ سال پیش بود. به خاطر دارم چند روز مانده به عید، شهر پر از هفت سین و ماه� قرمز و مردم�
م� شد که منتظر سال ن� و مشغ�ل خرید آخر سال بودند. ن�روز آن سال به خانه یک� از دوستان ایران� دع�ت شدم تا فرارسیدن سال ن� را با هم جشن

بگیریم. یادم است ن�روز یک� از سالها اتفاق� از میدان انقالب م� گذشتم که منظره شگفت انگیزی دیدم. در آن میدان همیشه شل�غ، ماشین و رهگذری نبود.
در آن هنگام تنها یک گربه با وقار خاص� از آنجا عبور کرد. از ظاهر آرام گربه خیابان� غافلگیر شدم. شنیده بودم تهران در ن�روز خل�ت است اما فکر نم� کردم

تا این حد.
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 حتماً در این مدت جشن چهارشنبه ســـوری را هـــم تجربه کرده اید.

بله. برای تجربه این مراسم، یکبار به خانه دوست ایران� ام رفتم. تجربه بسیار جذابی بود. در حال� که صدای آتش بازی و ترقه در کل شهر پیچیده بود، ما در
ک�چه، روبه روی خانه دوستم آتش برپا کردیم و با خان�اده اش از روی آن پریدیم. به من گفتند که هنگام پریدن باید بگ�یم: «زردی من از ت�، سرخ� ت� از

من!» من چندین بار سع� کردم این جمله را بگ�یم اما بدون اینکه بت�انم آن را درست ادا کنم، باالخره از روی آتش پریدم. در ژاپن عبارت «شیچ� تِنهاک�»
وج�د دارد به معنای «مهم نیست که چند بار شکست بخ�ریم؛ بلکه باید بایستیم و دوباره تالش کنیم.» خ�شبختانه از آن زمان تا امروز بیماری خاص�

نداشتم. اما این بار به نیت شکست ناپذیری در برابر کرونا این جمله را خ�ب تمرین م� کنم و قبل از پریدن از روی آتش، آن را کامل و درست بیان خ�اهم
کرد.

 درباره غذاهای شب عید و سبزی پل� و ماه� اطالعات دارید؟

شنیده ام براساس رسم سنت� ایرانیان در سال ن� سبزی پل� و ماه� میل م� کنند. اما متأسفانه هن�ز در ایام ن�روز م�ف� به خ�ردن آن نشده ام. البته به
خ�بی از لذیذ بودن غذاهای دریایی ایران اطالع دارم. بنابراین در ن�روز قصد دارم حتماً این غذا را امتحان کنم و فرارسیدن بهار را جشن بگیرم. بی صبرانه

منتظرم.

 کدام غذای ایران� را بیشتر م� پسندید؟

غذاهای ایران� مختلف� خ�رده ام. اما همچنان کباب را بیشتر از همه دوست دارم. احتماالً در بین ژاپن� ها ک�بیده محبوب ترین است. اما چند هفته پیش برای
نخستین بار جگرکبابی را هم امتحان کردم. کباب های پخته شده آبدار همراه نان داغ تازه از تن�ر آمده در رست�ران، همه ف�ق العاده بودند. اطراف سفارت

جگرک� ندیده ام. اما دوست دارم، دوباره آن را امتحان کنم. قصد دارم از این به ب�د همچنان از غذاهای مختلف ایران� لذت ببرم.
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 در صحبت هایتان از شل�غ� شهر در نزدیک� های عید گفتید. تاکن�ن در این روزها به بازارهایی مثل بازار تجریش و... سر زده اید؟

هر سال قبل از ن�روز از شل�غ� بازار شگفت زده م� ش�م. فروش ان�اع تزیینات هفت سین و ماه� قرمز برای مراسم ن�روز، فضای بسیار مفرح� را ایجاد
م� کند. حض�ر حاج� فیروز با م�سیق� شاد، ما را که مشتاقانه در انتظار سال ن� هستیم هیجان زده م� کند. دیدن رفت و آمد افراد، اوضاع هیجان انگیز

فروشندگان و خریداران هنگام فرارسیدن سال جدید بسیار برایم جالب است. این فضای ف�ق العاده بازار برای ما، خارج� ها هم بسیار جذاب است. از س�ی
دیگر به نظرم ط� چند سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در این زمان افراد کمتری به بازار مراجعه کردند. ن�روز یک رویداد فرخنده برای همه ایرانیان

است که متأسفانه تأثیرات ویروس کرونا از نشاط آن کاسته است. امیدواریم به زودی وضعیت بهبود پیدا کند و هیاه�ی سابق به بازار برگردد.

در عید ن�روز یا سایر اوقات فراغت به همراه خان�اده به کدام یک از مراکز تفریح� تهران م� روید؟

خان�اده ام در ژاپن هستند و من در تهران تنها هستم. زمان ت�طیالت پس از اتمام کارم از م�زه ها و سالن های کنسرت ک�چک و بزرگ بازدید م� کنم تا هنر
ایران� از جمله م�سیق� و تئاتر را از نزدیک لمس کنم. عالوه بر این پیست های اسک� ف�ق العاده ای در تهران مانند ت�چال و اطرافش مثل دیزین وج�د دارد و

من تقریباً در زمستان آخر هفته ها از اسک� و در تابستان از نقاط دیدن� و طبی�ت ایران، ک�ه ن�ردی و گلف لذت م� برم.تهران برای من شهر بسیار جذابی
است و هن�ز جاهای زیادی وج�د دارد که دوست دارم از آن دیدن کنم. مایلم از اقامتم در تهران با رعایت پروتکل های بهداشت� با ت�جه به وضعیت شیوع

کرونا همچنان لذت ببرم. همچنین اگر خان�اده ام فرصت مسافرت به تهران را داشته باشند، م� خ�اهم مکان های گردشگری و امکانات فرهنگ� را به آنها نیز
نشان دهم. سپاسگزار م� ش�م شهروندان مکان های پیشنهادی خ�د را به من معرف� کنند. این میان دولت ژاپن و آژانس همکاری های بین الملل� (جایکا) با
همکاری دولت ایران، شهرداری ها و استانداری ها در حفظ و بازسازی فضای طبی��، میراث فرهنگ� با ارزش و همچنین بهبود محیط زندگ� در نقاط مختلف

ایران مشارکت دارند.

مشارکت ژاپن در چه ح�زه ای است؟  

ژاپن در حال همکاری با شهر تهران برای بهبود آل�دگ� ه�ا است. همچنین ژاپن با همکاری برنامه ت�سعه ملل متحد (UNDP) و سازمان خ�اربار و کشاورزی
ملل متحد (FAO) از تدوین طرح جامع برای احیای دریاچه ارومیه، همکاری در زمینه تحق� مدیریت مشارکت� پسماندهای جامدصن�ت� با شهر مشهد و

ت�سعه پایدار مناط� ساحل� قشم و هرمزگان حمایت م� کند. همچنین دولت ژاپن عالوه بر حمایت از بازسازی بافت تخریب شده بم که زمان� در اثر زلزله
بزرگ آسیب دیده بود، اکن�ن با دولت ایران ت�اف� کرده است تا تجهیزات نمایشگاه� را در اختیار م�زه مل� ایران قرار دهد. از تالش های ارگان های ایران� و

سازمان های بین الملل� که باعث تحق� بخشیدن به این همکاری های دوجانبه شده اند قدردان� م� کنم.

صندوق درآمد ثابت با نماد بورس� ثبات بدون ریسکحمل حیوانات خانگ� به هر کجای دنیا با ت� اکسپرس!

خرید الیسنس اورجینال ناد 32 ارزان از دیج� ماه +دانل�د رایگان

بدون دادن اجاره مغازه، جنس هات رو بفروش! (ثبت نام دی ج� کاال)
با فروش در دیج� کاال، درآمد خ�د را چند برابر کنید! ثبت نام فروشندگان
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