Chuyến đi trải nghiệm thành phố Nihonmatsu.
Vũ Quan Diệu Hương
Nimonmatsu là một thành phố nằm ở phía Bắc tỉnh Fukushima, nổi tiếng với núi lửa
Adatara và dọc theo con sông dài bắc ngang qua các tỉnh phía Bắc Abukuma.Sau trận
động đất sóng thần tháng 3 năm 2011, thành phố này đã hứng chịu những thiệt hại vô
cùng lớn như bị nhiễm phóng xạ gây ra việc người dân di cư đi khắp mọi nơi và
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng trải qua 4 năm chống chọi và cố gắng,
tỉnh Fukushima đã dần khôi phục lại. Chỉ số phóng xạ ở Fukushima có thể cao hơn
những tỉnh khác nhưng hiện nay nó đã quay về mức an toàn cho người dân. Vấn đề
vệ sinh, thực phẩm cũng được giải quyết, tỉnh Fukushima đang dần khôi phục lại
niềm tin của người dân vào chất lượng cuộc sống. Gần đây tại Fukushima các hoạt
động giao lưu , lễ hội được tổ chức tích cực và sôi động để làm sôi động lên thành phố
có tỷ lệ dân số già.Tách xa với chốn phồn hoa đô thị như Tokyo, Osaka, nếu bạn là
một người yêu thiên nhiên và thích những nơi thanh bình yên tĩnh, hãy bước chân
đến Fukushima một lần, để trải nghiệm không khí yên bình, con người hiền hòa dễ
chịu, ngắm những ngọn núi hùng vĩ, chiêm ngưỡng màu sắc thiên nhiên của bốn mùa,
trầm mình trong dòng nước nóng onsen đầy dưỡng chất, bạn sẽ thấy: văn hóa, cảnh
sắc và con người Fukushima thật tuyệt.
Dù sống ở Fukushima đã ba năm nhưng tôi chưa từng đi du lịch nhiều ở xung quanh
nơi đây. Vừa qua trong một chương trình truyền hình tổ chức tour cho người nước
ngoài tham quan thành phố Nihonmatsu, tôi mới được dịp biết được những cái hay
và cái đẹp cũng như sự ngọt ngào của thành phố nơi đây.
Đầu tiên, tôi được tham quan buổi triển lãm 菊菊菊 (Kikuningyo)-búp bê làm bằng
hoa cúc tại một công viên ở Nihonmatsu. Tại đây hằng năm đều được trưng bày các
tác phẩm khắc họa những giai đoạn lịch sử của tỉnh Nihonmatsu và tất cả đều làm
bằng hoa cúc. Ở Nhật có rất nhiều loại hoa cúc và đặc biệt tại Nihonmatsu này, hoa
cúc được yêu thích từ thời đại Edo nên mỗi năm đều có cuộc triển lãm này. Cửa vào
công viên trông như lối dẫn vào hoàng cung, cảm giác như được lạc vào giai đoạn lịch
sử cổ xưa. Cảnh sắc xung quanh nhìn đẹp tựa như một Bon-sai (cây cảnh Nhật
Bản)thu nhỏ.

Hoa cúc được trình bày với vô vàn màu sắc và kiểu dáng, hòa cùng với dòng nhạc
piano du dương, nhẹ nhàng, sâu lắng. Hoa cúc ở nhật tượng trưng cho sự thanh tao,
thanh khiết và quý phái, thường được trang trí ở hoàng cung. Màu đỏ tượng trưng
cho tình yêu, màu trắng tượng trưng cho sự chân thật và màu vàng tượng trưng cho
mối tình đã đổ vỡ.

Tham quan tại đây có rất nhiều những người đã lớn tuổi, họ đến cùng gia đình để
thưởng ngoạn, nếu để ý kỹ sẽ thấy trên nét mặt , cử chỉ và sắc thái của người Nhật,
bạn sẽ thấy sự hòa nhã, thân thiện, yêu hòa bình toát lên ở mọi nơi. Trong Hán tự
Nhật, chữ 菊菊菊菊 (Hòa) thể hiện đặc trưng của nước Nhật, tinh thần hòa bình, hòa nhã
toát lên ở mọi nơi, trong nét mặt lời ăn lẫn tiếng nói. Hòa cùng sắc thái ấy và cảnh sắc
ấy, bạn sẽ chợt quên đi những giá trị vật chất hàng ngày, để tận hưởng những gì
thanh bình nhất.
Nơi thứ hai tôi được tham quan là khu tắm nước nóng Osen Da-te. Tại đây tôi đượ
đưa đi tham gian khu nhà nghỉ dành cho khác trọ lại. Trong mỗi gian phòng theo
kiến trúc cổ xưa của Nhật Bản có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt, và khoảng không
gian ngoài sân là hồ nước nóng tự nhiên, với thành đá. Cảm giác được trầm mình

trong không gian như vậy chắc chắn sẽ rất tuyệt vời như được hòa quyện cùng thiên
nhiên. Gian nhà hoàn toàn làm bằng gỗ, cảm giác "tĩnh" trong mọi không gian và mọi
vật. Sự hoàn hảo trong phong cách phục vụ của người Nhật góp phần làm cho không
gian ấy trở nên lắng đọng và tuyệt vời. Nếu bạn muốn đi du lịch cho đêm tân hôn và
trọ lại, đây chắc hẳn là một điểm đến lý tưởng. Các gia đình muốn xum vầy cũng có
thể chọn nơi đây, bạn có thể đặt phòng trước, một phòng thường dành cho 2-6 người.

Sau khi tham quan khu nhà nghỉ tôi đượct trải nghiệm tắm suối nước nóng. Khi trầm
mình vào dòng nước thiên niên, cảm giác như tất cả những sự mệt mỏi của một tuần
làm việc và học tập đều tan biến, thay vào đó là cảm giác thư giãn tuyệt diệu và sự
hòa quyện cùng tự nhiên. Sẽ là một điều đáng tiếc nếu bạn không thử đi tắm onsen
khi có dịp đặt chân đến nước Nhật.
Nihonmatsu chỉ là một tỉnh nhỏ và không có nhiều khu vui chơi nhưng nếu bạn thật
sự muốn cảm nhận sự sâu sắc trong truyền thống và cảnh sắc nước Nhật, hãy đặt
chân đến đây, để một lần tâm hồn được lắng xuống, để có năng lượng cho những
ngày tiếp theo. Nihonmatsu thật sự để lại trong lòng tôi ấn tượng như vậy, còn bạn,
bạn có muốn thử không ?
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