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私も三十四、五 ،. حبش وأ  ةيسفن  نأ  لوقن  نأ  نكمي   。心霊、あるいは幽霊といってもいい
ىلع رهظت  حبشلا ال  اذه  نيثالثو ، ةعبرأ  اضيأ  انأ   。歳まではこの幽霊が全く見えなかった

正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは . تاونس سمخ  ىتح  قالطإلا 
، رمعلا نم  يتلاو  رهش ، يأ  يف  هيلع  تناك  ام  تيسن  يننأل  طبضلاب   。、はっきりしないのだが

とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知って . حوضوب انأ ال  نكلو 
ةصق تنان  صخش  يأ  عمسن  وأ  ىرن  نأ  ملعن  نحنو  ءيش  وه  لاح ، يأ  ىلع   。いるものである

それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが、何処でも全く . ةلوفطلا ةلحرم  نم  حبش 
يف ودبت  حابشألا ،ال  ةيؤر  عيطتسي  ءرملا ال  نأ  اضيأ  تركف  دق  تنك  كلذل ،  。見ることはなかった
دوجو له  كلذل ،  。それで、幽霊なんて存在するのか、と思ったりした事もあった . ناكم لك 

でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当に . كانه اضيأ  ناك  هنأ  مأ  تدقتعا  تنان ، حابشأ 
。あるのだろうとは思っていたのだが、それでも実際に見たことはなかったのである

نكلو ال اقح ، نيعم  هنأش  نم  نأ  دقتعأ  نكأ  مل  نكلو  تاربخلا ، حبش  تنان  ةليمج  كانه  ناك  اذإ  نكلو ،
. العف هيلإ ال  رظني  ناك  لازي 

سمخ اهرمع  حبصأ  نيثالثو ، ةعبرأ  اضيأ  انأو   。そして私も三十四、五歳になってしまった
その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新聞販売店へ . تاونس

موي لك  تلسرأ  دق  حابصلا  ةفيحص ، ميلست  ناك  هنأل  تقولا ، كلذ  يف   。向かう毎日を送っていた
私生活では心霊写真の本など見ていたので .03:00 ثدحي ةيران  ةجارد  ىلع  دئارج  عئاب  وحن 

. اذه نم  ةيسفن  ةروص  لثم  بقارت ، تناك  اهنا  تلاقو  ةصاخلا  ةايحلا  يف   。ある
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販

انأو لوقأل ، يف 03:00  رجفلا  لبق  مالظلا  تقو  يفو  مايألا ، دحأ  حابص  يف   。売店に向かっていた
住宅地の家が多い小さな道を国道に出る . ارج ملهو  ةجاردلا  بوكر  رجات  امئاد  ىلإ  ةهجتم  تناك 

ريغص قيرط  ةقطنم  امدنع   。まで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ
ىلإ رمألا  لصو  امدنع  يف  ناك  ىنطولا ، عيرسلا  قيرطلا  ىلع  درلل  لمعي  ام  ابلاغ  لزنملا  نم  ةينكسلا 

それなのに半そでの白い薄い衣装で何か . ءاتشلا لصف  ناك   。季節は冬だった . لوحت ةطقن 
ةباش ةأرما  لثم  ائيش  سانلا  كلذ  عمو   。外国人の若い女性みたいな人が立っていたのだ

يف يننأ  تننظ   。私は、ついに出たと思った . ةريصق مامكأب  ءاضيب  ةقيقر  يزلا  يف  افقاو  ةيبنجأ 
يف محللا  لثم  رعشت  . 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 ال  فاطملا ةياهن 

ليامتي تلقتنا  ةأرملا ،  。少しその女性は、ゆらりと動いた . رعشي نأ  حجرملا  نم  لئاهلا  ءيش 
だが、仕事に行っているので停 . ضماغ روعش  كانه  ناك   。神秘的な感じではあった . اليلق

تبهذ اهنأل  لماك  فقوت  ينعي  نأ   Ikazu، نكلو  。まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった
. كانه يضاملا  تبهذ  لمعلل ،

私も心霊写真を多数 . حبش ةيؤرل  ةنونجم  سانلا  ضعب  ناك   。幽霊を見て発狂した人もいる
نم اريبك  اددع  ىرت  تنك ال  اذإ  اضيأ  انأ   。見ていなかったら、おかしくなったかもしれない

この世のものではない感じ、は確かに頭がおかしくなりそ . اكحضم نوكي  دق  ةيسفن ، روصلا 
. طقني ةسائر  ديكأتلاب  لمتحملا  نم  هنأ  ريغ  ملاعلا ، اذه  نم  تسيل  روعش   。うなのだ

それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
ةجارد ىلع  لمعلا  ىلإ  هجتن  سفن  امدنع  مايأ ، ةعضب  كلذ  دعب  مث   。小さな子供が何人も出てきた

私はお通夜かな、と思 . صخش يأ  نم  لزنم  ةرابعلا  نم  راغصلا  لافطألا  ءاجو  رجفلا ، لبق  ةيران 
ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出

، اناق ظقيتسا   。てくるだろうかと思うと、あれは心霊だったのでは、と思うのである
، قحال تقو  يف  ريكفتلاو  باقعأ  يف  ىتح  لفطلا  احابص  ةثلاثلا  ةعاسلا  يف  تعقو  نكلو  كلذ ، يف  تركف 

. دقتعا نمف  وه ،و  ةيسفن  كانه  ناك  لزنملا ، نم  جورخلا  نأ  دقتعأو 
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た

تقولا يف  لزنملا  نم  ةبرقم  ىلع  تئج  ةفيحص ، ميلست  طسو  وه  نآلاو  تقولا ، نم  ةرتف  دعب  مث   。
ىلا مادقالا  ىلع  اريس  ءاج  رخآلا  بناجلا  نم  ونوميك  زوجع  ةأرما  تءاج  يه  رجفلا ، ةلي  لازي  يذلا ال 
。そして右に曲がってある家の中に入って行った . ضرألاو ماخسلا  ماخسلا  ىلا  قالزنالا 



。そして右に曲がってある家の中に入って行った . ضرألاو ماخسلا  ماخسلا  ىلا  قالزنالا 
後からそこを通るときにその女性が入って行っ . قحلا ىلع  ةمزاع  وه  يذلا  تيبلا  يف  تيشمو 

ناكملا ىلإ  رظنلا  دنعو   。た場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ
لك يف  دحاو  لخدم  كيدل  نكي  مل  كانه  قحال ، تقو  يف   therethrough نيح ىلإ  ةأرما  تبهذ  يذلا 

. حبش نم  نوكيس  ديكأتلاب   。間違いなく幽霊だろう . ناردجلا
心霊というか幽 . رجفلا لبق  اضيأ  يه  ةثالث  اذه  امإ   。この三つはいずれも夜明け前である

حبش  。霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないかと思ったりする
. امبر قرشم  ناكم  ىلإ  جرخي  هنا ال ال  تدقتعا  وأ  ىرحألاب ، ةيسفن  وأ 

تاذ نوكت  نأ  اضيأ  لاقيو  انسح ،  。さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる
例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいなくなったのに . ةبوطرلاو حابشألل  ةلص 

، لاثملا ليبس  ىلع   。気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある
سلجي ناك  يتلا  ةقرولا  قحال ، تقو  يف  بهذ  تظحال  امدنع  ةأرما ، وه  ةرجأ  ةرايس  قئاس  تعضو 

私が東京都町田市のマンションで部屋の中に観葉植物など . بطرلا ائيش  ناك  وأ  ةصق  كانه 
湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時にある夜、ふっと何かが

يف ىلعأ  وه  رجشلا  قاروأو  تاتابنلا  لثم  ةبوطرلل ، يونأ  تنك   。部屋に入ってくる気配がした
ناكو ءاعو ، يف  ءاملا  عضو  عضو  مدع  ىتح  وأ  دنع  ةدحاو  ةليل  ويكوط ، اديشتام ، ةقش  يف  ةفرغ 

私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられ . ةفرغلا زيح  ىلع  ةمالع  مدقلا  ائيش 
でも、そ . هيدي اتلكب  طغض  ةأجف  ناك  يذلا  روعشلا  نكلو  ةكيرألا ، ىلع  امئان  تنك   。た感じがした
そのうち、その何者 . ءيش يأ  ىرأ  نكأ  مل  تقولا  كلذ  يف  نكلو ،  。の時は何も見えなかった

، جرخ امبر  ام  اصخش  نأ  اهنيب ، نم   。かは出て行ったのだろう、両手は自由になった
それで、湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまっ . ةرحلا هيدي  تحبصأ 

، نم ةقالعلاو  ةبوطرلا  تناك  اذإ  ام  دقتعأ  كلذل ،  。たら、二度とそういう事は起こらなかった
. كلذ ىرخأ  ةرم  ثدحي  مل  ءيشو ، ءاملا  نم  صلختتو  اليوط  ترظتنا  اذإ 

. رطمت جراخو  اذه ، بتكأ  تنك  امدنع  نآلا ،  。今、これを書いている時、外は雨が降っている
こういう時こそこんな話、実話を書 . مويلا راطمالا  نع  سمأ  ناك   。昨日は一日中雨だった

هجو ىلع  ةصقلا  هذه   。いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない
. ةبوطرلا لضفت  دق  احبش  ةيقيقح ، ةصق  ةباتكل  ليمي  حبصت  ةيسفن  ىتح  لثم ، امدنع  ديدحتلا 

نم ةيقيقح  ةصق  نم  لوأ   。最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である
ほんとに私はそ . كلذ نم  رثكأ  بتكأ  تنك  اذإ  وك ، -Sawara يف ةصق  يه  اكوكوف ، ةظفاحم  اكوكوف ،
華厳の滝に行っても何も見えなか . ىتح حبش  ىرأ  نكأ  مل  اقح   。れまで幽霊を見なかった

ءيش طقسي Kegon ،ال  ىلإ  بهذ  ىتح  ىرن  نأ  نكمي  ءيش ال  انأ ال   。ったし、何も感じなかった
. راحتنالل عفادلا  لبق  نم  اضيأ  اعوفدم  ناك   。自殺の衝動にも駆られなかった . رعشأ مل 

初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな

حورلا نوكي  دق  نيذلا  سانلا  نم  ىأرم  ىلع  وأل  اضيأ  هفييكت  مت  مث  تيأر ، ةرم  لوأ  نم   。くなった
حورلا ىرن  نأ  اضيأ  بهذ  دق  ةريخألا  ةنوآلا  يف  نكل  ةحرضألا ، يف  ةدابعلل  ةعاقو  باهذلا  يف  سدقلا 

 . حيرض ىلإ  بهذي  هنأل ال  سدقلا 
اذإ ةباتكل  ةلواحم  متيس  هنإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو   。又、機会があれば書いてみることにする

. ةصرف كانه  ناك 
 



奥付
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