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私も三  ,. טסַייג רעדָא ַא  שיכיסּפ  זַא  ןגָאז  רימ  ןענעק   。心霊、あるいは幽霊といってもいい
טינ טאה  טסַייג  םעד  ךיוא 34 , ךיא   。十四、五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 . טלַא ראי  ףניפ  זיב  עלַא  ַייב  ןענַיישרעד 
סָאוו ןיא  ןעזעג  ןעוועג  זיא  סָאוו   Forgot ךיא לַייוו  אקווד   。の歳かは、はっきりしないのだが

とにかく、子供の頃より幽霊の話 . ראלק טינ  ןָאט  ךיא  רעבָא  רעטלע , יד  ןופ  סָאוו  זיא  שדוח ,
ןסיוו רימ  זַא  סעּפע  זיא  סע  ַייס , יוו  ַייס   。なんて誰でも見聞きするし知っているものである

それで、私も幽霊が見えな . טפַאשדניק ןופ  עטכישעג  טסַייג  עטנַאנ  זי  סע  רעוו  ןרעה  רעדָא  ןעז  וצ 
קנַאדעג ךיוא  טאה  ךיא  יוזַא ,  。いかなと思っていたが、何処でも全く見ることはなかった

それで、幽霊なんて存在 . ץעגרע עלַא  ןיא  ןקוק  טשינ  טאה  טסַייג , יד  ןעז  טשינ  ןענעק  רענייא  זַא 
קנַאדעג ךיא  סוָאג , עטנַאנ  ןריטסיסקע  ריא  ןָאט  יוזַא ,  。するのか、と思ったりした事もあった

でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろ . טרָאד ךיוא  זיא  סע  זיא  רעדָא 
ביוא רעבא ,  。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
רעכיז עקַאט  טלָאוו  זַא  ןטכַארט  טשינ  ןעוועג  זיא  ךיא  רעבָא  זיסנַאיריּפסקי , ןופ  טסַייג  עטנַאנ  ןייש  סע 

. סע ןעזעג  ילַאווַאשטקַא  ןייק  טינ  ןעוועג  זיא  סע  ךָאנ  רעבָא  ןופ ,
טלַא ראי  ףניפ  ןרעוו ַא  טאה  ךיוא 34 , ךיא  ןוא   。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向かう .
טאה ןגרָאמ  רעד  סערּפסקע , גנוטַייצ  ןעוועג ַא  זיא  סע  לַייוו  לָאמ , זַא  ןיא   。毎日を送っていた

私生活では心霊 .03:00 וצ שינעעשעג  לקיצָאטָאמ  ףיוא ַא  טנעגַאסווענ  רעד  וצ  גָאט  רעדעי  טקישעג 
שיכיסּפ יוו  ַאזַא  גנישטַאוו , ןעוועג  זיא  יז  ןבעל  טַאווירּפ  ןיא   。写真の本など見ていたのである

. םעד ןופ  עיפַארגָאטָאפ 
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

וצ ַייב 03:00  גָאטרַאפ  רעדייא  טַייצ  לקנוט  יד  ןיא  ןוא  ןגרָאמ , רענייא   。売店に向かっていた
住宅地の家が多い . ףיוא יוזַא  ןוא  קייב  יד  רָאפ  רעלדנעה  קידנעטש  וצ  גנידעכ  ןעוועג  זיא  ךיא  ןגָאז ,
ןעוו ַא  。小さな道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ
סע ייסָאש , עלאנאיצאנ  יד  ןרעֿפטנע  וצ  קידנסילפ  טפָא  זיא  זיוה  יד  ןופ  טנגעג  לַאשטנעדיזער  געוו  ןיילק 

ןעוועג זיא  ןָאזעס   。季節は冬だった . טנופ טיירדעגסיוא  וצ ַא  ןעמוקעג  סע  ןעוו  ןיא  ןעוועג  זיא 
それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い女性みたいな人が立って . רעטניוו

ןיד סַייוו  יד  ןיא  קידנעייטש  ןעוועג  זיא  יורפ  גנוי  דמערפ  יוו ַא  סעּפע  ןעמ  סע  רעבא   。いたのだ
. סיוא ףָאסעל  ןעוועג  זיא  ךיא  קנַאדעג  ךיא   。私は、ついに出たと思った . דווילס - ץרוק םויטסָאק 

רעטיול סעּפע  ןיא  שיילפ  יוו  ןליפ  טינ   。何か透けそうな感じで肉体といった感じではない
神秘 . לסיב גניייווס ַא  ןגיווואב  יורֿפ , יד   。少しその女性は、ゆらりと動いた . ןליפ וצ  אמּתסמ 
だが、仕事に行っているので停 . ליפעג זעירעטסימ  ןעוועג ַא  זיא  סע   。的な感じではあった
ייז לַייוו  ןטלַאה  לופ  ןעניימ  וצ  וזַאקי  רעבא ,  。まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった

. טרָאד טַייהנעגנַאגרַאפ  ןעגנאגעג  ךיא  ןטעברַא , וצ  ןענעז 
私も心霊写真 . טסַייג יד  ןעז  וצ  דליוו  ןענעז  ןשטנעמ  עכעלטע   。幽霊を見て発狂した人もいる
ןעז טינ  טאה  ריא  ביוא  ךיוא  ךיא   。を多数見ていなかったら、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 . ענדָאמ ןעוועג  ןבָאה  לאז  ילש , שיכיסּפ  ןופ  רעמונ  סיורג  ַא 
ּפָאק עדַאווַא  אמּתסמ  רע  זיא  טלעוו , םעד  ןופ  טינ  ליפעג   。に頭がおかしくなりそうなのだ

. גניקַאערפ
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

דַאדעכ ןענעז  יוו  עבלעז  יד  ןעוו  רעטעּפש , געט  לסיב  טלָאמעד ַא   。小さな子供が何人も出てきた
ןופ סיוא  ןעמוקעג  זיוה  עזַארפ  יד  ןוֿפ  רעדניק  ןיילק  גָאטרַאפ , רעדייא  לקיצָאטָאמ  ףיוא ַא  ןטעברַא  וצ 

私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三 . שטנעמ ןייק 
時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だったのでは、
יד 03:00 ןיא   occurred ןבָאה רעבָא  סע , ןופ  קנַאדעג  ךיא  ַאנַאק , ןקעוו  ךיא   。と思うのである

ןעמוק טעוו  ןטכַארט  ךיא  ןוא  רעטעּפש , ןטכַארט  ןוא  ןקעוו  יד  ןיא  וליֿפַא  דניק  יד  ןגרָאמ  רעד  ןיא 
. ןטכַארט זיא  סע  יד  זיא , שיכיסּפ  ןיוש ַא  ןבָאה  טרָאד  זיוה , יד  ןופ  סיוא 

 

 



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

יד וצ  טנעָאנ  ןעמוק  ריא  סערּפסקע , גנוטַייצ  ןופ ַא  לטימ  יד  זיא  טציא  תעשב , ךָאנ ַא  טלָאמעד   。
ןופ ַאנוָאמַאק  ןעמוקעג ַא  יורפ  טלַא  ןַא  זיא  גָאטרַאפ , טכַאנ  ךָאנ  זיא  טשינ  זיא  סאוו  טַייצ  ןיא  זיוה 

そして右に曲がってある家の中 . דרע יד  ןוא  טוס  טוס  וצ  קור  וצ  ןייג  ןעמוקעג  טַייז  ערעדנא  יד 
後からそこを通 . טכער יד  וצ  טנעב  זיא  סאוו  זיוה  יד  ןיא  ןעגנאגעג  ךיא  ןוא   。に入って行った

るときにその女性が入って行った場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかっ
ךיא סע  רעטעּפש , הגוָארהטערעהט  ןעוו  ןיא  ןעגנאגעג  יורפ  יד  ווו  טרָא  םעד  ןיא  טכוז  ריא   。たのだ

טלָאוו סע  טמיטשאב   。間違いなく幽霊だろう . טנעוו יד  עלַא  ןיא  גנַאגנַיירַא  ןייא  ןבָאה  טינ  טאה 
. טסַייג ןייז ַא 

心霊とい . גָאטרַאפ רעדייא  ךיוא  זיא  ַיירד  םעד  רעדָא   。この三つはいずれも夜明け前である
。うか幽霊は、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

ץַאלּפ יד  וצ  סיוא  ןעמוק  טינ  טשינ  טוט  סע  קנַאדעג  ךיא  רעדָא  זיא , שיכיסּפ  אלא  רעדָא  טסָאהג 
. רשֿפא לעה 

ןַייז וצ  טגאזעג  ךיוא  זיא  סע  ונ ,  。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 . ץענ ןוא  סוָאג  יד  רַאֿפ   Related
, לשָאמעל  。ったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある

טַאלב רעד  רעטעּפש , ָאטינ  זיא  טקרעמאב  ךיא  ןעוו  יורֿפ , זיא ַא  רעפָאש  יסקַאט  ןלעטש ַא  ךיא 
私が東京都町田市のマンシ . סַאנ זיא  סעּפע  רעדָא  גנולייצרעד  זיא ַא  טרָאד  ןציז  ןעוועג  זיא  סָאוו 

ョンで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりも
יוו ַאזַא  ץענ , וצ  העדב  ךיא   。した時にある夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした
ןעוו טכַאנ  ןייא  ָאיקָאט , ַאדישטַאמ , ןופ  גנוניווו  רעד  ןיא  רעמיצ  ןיא ַא  רעכעה  זיא  ןסקיוועג  עגַאילָאפ 
ןופ ןכייצ  ןעוועג ַא  זיא  סיֿפ  סעּפע  רענייטנַאק , םעד  ןיא  רעסַאוו  יד  ןגייל  ןלעטש  טינ  רעדָא  וליֿפַא 

私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じが . רעמיצ יד  ןיא  קידנעמוק 
עדייב טקירדעג  גנילצולּפ  זיא  זַא  ליפעג  רעד  רעבָא  ןָאטופ , יד  ףיוא  גניּפילס  ןעוועג  זיא  ךיא   。した

その . סעּפע ןעז  טינ  טאה  ךיא  לָאמ  זַא  ןיא  רעבא ,  。でも、その時は何も見えなかった . טנעה
רעצעמע זַא  ייז , ןשיווצ   。うち、その何者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 . רעטָאּפ ןראוועג  זיא  טנעה  ענייז  סיוא , ןעגנאגעג  עמָאטסימ  זיא 
。なと思い、水やなんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は起こらなかった

יד קעווַא  ןפרַאוו  ןוא  גנַאל  ךיוא  ןטרַאוו  ריא  ביוא  ןופ , זיא  תוכייש  יד  ןוא  ץענ  יצ  ןטכַארט  ךיא  יוזַא ,
. סָאוו רעדיוו  ןריסַאּפ  טשינ  טאה  סעּפע , יד  ןוא  רעסַאוו 

יד םעד , ןביירש  טנעז  ריא  ןעוו  טציא ,  。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 . ןגער גָאט  עלַא  ןעוועג  זיא  ןטכענ   。昨日は一日中雨だった . גנינייר זיא  סיורַא 
םעד  。こんな話、実話を書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

טסַייג ַא  גנולייצרעד , תמא  ןבַיירש ַא  וצ  דעטּפמעט  ןרעוו  שיכיסּפ  וליֿפַא  ַאזַא , ןעוו  דארג  עטכישעג 
. ץענ רעסעב  לאז 

יד ןופ  רעטשרע  רעד   。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
ריא ביוא  וק , - ַארַאווַאס ןיא  עטכישעג  זיא ַא  , Fukuoka, Fukuoka Prefecture ןופ עטכישעג  תמא 

טסַייג יד  ןעז  טינ  טאה  ךיא  עקַאט   。ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった . רעמ ןבַיירש 
ןעק טשינרָאג  ךיא   。華厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった . סע זיב 

自殺の衝動にも駆られ . ןליפ טינ  טאה  ךיא  טשינרָאג  , Falls ןָאגעק וצ  ןעגנאגעג  וליֿפַא  ןעז  טשינ 
. דרָאמטסבלעז ןופ  ּפוטש  יד  ךרוד  ןבירטעג  ךיוא  זיא  סע   。なかった

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

היאר יד  ַייב  רעדָא  וצ  טּפַאדַא  ךיוא  זיא  סע  רעבירעד , ןעזעג , לָאמ  רעטשרע  רעד  ןופ   。くなった
סנטצעל רעבָא  זניירש , יד  ןיא  ןעניד  ןופ  לַאז  ןוא  ןייג  יד  ןיא  חור  רעד  ןייז  לאז  סאוו  ןשטנעמ  ןופ 

 . ךעייבזימ יד  וצ  ןייג  טשינ  טוט  סע  לַייוו  חור  יד  ןעז  וצ  ָאטינ  ךיוא  טאה 
ביוא ןבַיירש  וצ  ןריבורּפ  ןייז  טעוו  סע  וצרעד , ןיא   。又、機会があれば書いてみることにする

. טַייהנגעלעג זיא ַא  סע 
 



奥付

עטכישעג תמא  זיא ַא  סע  זיסנַאיריּפסקי . טסַייג )  ) קישטיסּפ .

http://p.booklog.jp/book/105596

著者 : 鳥越敦司 atushi torigoe
著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/105596

ブクログ本棚へ入れる

http://booklog.jp/item/3/105596

電子書籍プラットフォーム : ブクログのパブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社ブクログ

http://p.booklog.jp/book/105596
http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile
http://p.booklog.jp/book/105596
http://booklog.jp/item/3/105596
http://p.booklog.jp/

