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Оё мо метавонем, ки р��� ё шаба� ,. 私も三十四、五歳

まではこの幽霊が全く見えなかった。 Ман низ сию чор, ин

шаба� кард пайдо на дар �ама то пан� сол

сола. 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、はっきりしな

いのだが。 Ма�з ба хотири ман фаром�ш ч� дар

кадом мо� зо�ир шуд, ки он аз синну сол,

балки ман равшан нест. 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いるものである。 �ар сурат, он чизе,

ки мо медонем, ки ба дидан, шунидан ва касе

Nante достони �он аз к�дак� аст. それで、私も幽霊が見えな

いかなと思っていたが、何処でも全く見ることはなかった。 Пас, Ман низ

фикр буд, ки кас наметавонад �он дид, ниго�

накарданд дар �амаи макон. 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。 Пас, оё шумо ву�уд ghosts Nante,

ман фикр ё буд, онро низ дар он �о буд. でも、幽霊

の体験談なんて結構あって、本当に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。 Аммо, агар он �о зебо �он

Nante та�риба, вале ман буд, фикр намекунам,

ки мехо�анд дар �а�и�ат баъзе, вале ба �ар

�ол дар он буд, нест, дар асл ба он дида.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Ва ман низ сию чор,
табдил ёфтааст пан� сола. 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毎日を送っていた。 Дар он
ва�т, зеро он як расонидани Р�зномаи буд,
суб�и �ар р�з ба с�и newsagent дар як мотосикл
р�й ба соати се фиристода буд. 私生活では心霊写真の本
など見ていたのである。 Дар �аёти шахс� вай аст,
тамошо карда шуд монанди аксе р��� аз ин.
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
売店に向かっていた。 Яке аз суб�, ва дар замони торик
пеш аз суб�идам соати се мег�янд, ки ман
буд, �ое ба па�нкунандаи �амеша савор
дучархаи ва �айра. 住宅地の家が多い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。 Ва�те ки як ро�и
хурди майдони исти�омат� хона аст, ки
бештар барои �авоб додан ба шо�ро�и милл�,
он ки дар он го� ки ба як ну�таи кулл� ба
ву�уд омад. 季節は冬だった。 Мавсими зимистон буд.



ву�уд омад. 季節は冬だった。 Мавсими зимистон буд.
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いたのだ
。 Лекин он чизе одамон мисли як зани �авон
хори�� дар костюми сафед ло�ар sleeved к�то�-
истода буд. 私は、ついに出たと思った。 Ман фикр охир
берун шуд. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 мисли
�исм дар чизе мав�уд э�тимол �ис э�сос
намекунанд. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Зан ба �унбиш
swaying андаке. 神秘的な感じではあった。 буд, э�соси
пурасрор аст. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを
通り過ぎていった。 Аммо, Ikazu ба маънои ягона пурра,
зеро он�о рафта ба кор, ки ман рафта, дар
гузашта аст.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Баъзе одамон девона дидани
�он буданд. 私も心霊写真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもし
れない。 Ман низ Агар шумо шумораи зиёди
хабарнигори р��� намебинанд, шояд
хандовар шудааст. この世のものではない感じ、は確かに頭がおかし
くなりそうなのだ。 Э�соси на дар ин олам аст, ки �
э�тимол албатта сари freaking.
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
小さな子供が何人も出てきた。 Сипас чанд р�з баъд, ва�те
ки �амон тавре шудаанд, ро�бар� ба кор дар
як мотосикл пеш аз суб�идам, к�дакони
хурдсол аз хонаи гуфтуг�и берун аз �ама
гуна шахс омад. 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、と思うのである。 Ман бедор Кана, ки ман
аз он фикр, балки дар соати сеи шаб к�дак
�атто дар огози ва фикр дертар ба амал
омад, ва ман фикр хо�ад кард аз хона берун
омада, ву�уд доранд як р��� аст, он аст,
фикр кунед.
 

 

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
。 Он го� пас аз муддате, ки �оло дар мобайни
расондани р�зномаи аст, ки шумо биёям
наздик ба хонаи ва�т аст, ки нест, �ан�з ки
чашми шаб аст, пиразане омад kimono аз �ониби
дигар ба �адам ба �е�онда ба soot soot ва замин
аст. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 Ва ман ба хона
аст, ки камоншакл, ба тарафи рост ро�
мерафтанд. 後からそこを通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たのだ。 Нигох ба он �ое ки
зан ба �ангоми therethrough баъдтар рафта, он �о
ман як даромадго� дар тамоми девор�ои
надоранд. 間違いなく幽霊だろう。 Албатта ба он шавад,
�он дод.
この三つはいずれも夜明け前である。 Ё ин се низ пеш аз
намози суб�го�ро аст. 心霊というか幽霊は、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。 Р��улкудс ё на
р��� аст, ё ман фикр он нест, нест, берун
омада, ба �ои дурахшон шояд.



омада, ба �ои дурахшон шояд.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Хуб, он аст, низ
гуфта, ки барои ghosts ва моеъ вобаста аст. 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。 Масалан, ман гузошта
ронандаи такс� як зан аст, ва�те ки ман пай
дертар рафт, вара�и шуд, ки нишаста аст,
�иссаи �аст ё чизе тар буд. 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、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。 Ман ният
маводи моеъ пайдо мегардад, ба монанди
нер�го��ои гиё� дар як �у�ра дар
исти�оматии Machida, Токио, як шаб баландтар
аст, ва�те ки �атто ё не гузошта гузошта ба
об ба зарф, чизе пиёда аломати омадани ба
�у�раи буд. 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
がした。 Ман хоб буд дар futon, вале э�сосоте, ки
нога�он буд, ду дасти фишор медоданд. でも、その
時は何も見えなかった。 Вале, дар он ва�т ман �е� чиз
дид. そのうち、その何者かは出て行ったのだろう、両手は自由になった。 Дар
байни он�о, ки касе аст, шояд берун рафта,
даст�ои худро озод шуданд. 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たら、二度とそういう事は起こらなかった。
Пас, ман фикр мекунам, ки оё маводи моеъ
пайдо мегардад ва муносибат�ои аст, агар
шумо мунтазир хеле дароз ва мепарто� дур
об ва чизе, оё бори дигар р�й нади�ад, ки.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Акнун, ва�те ки
шумо навиштани ин, дар берун борон аст. 昨日は
一日中雨だった。 Дир�з тамоми борон р�з буд. こういう時こ
そこんな話、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。
Ин достони Ма�з чунин, �атто р��� гардад
васвасаи нависед �иссаи �а�и��, шаба�, то
рутубате бартар� меди�ам.
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。 Дар аввали
достони �а�и�� Фукуока, Фукуока
префектураи, як �иссаи дар Sawara-ku аст, ки
агар шумо менависам бештар. ほんとに私はそれまで幽霊を
見なかった。 Дар �а�и�ат ман �он то он даме ки
намебинанд. 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。
чизе ки ман дида натавонад, �атто ба Kegon
Фолс, чизе ки ман чунин фикр накард, рафт. 自
殺の衝動にも駆られなかった。 Он �амчунин аз �ониби
такони худкуш� ронда шуд.
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
くなった。 Аз бори аввал дида мешавад, он го�, он
�ам ё дар назди одамоне, ки то Р��и
Му�аддас дар Биравед ва толори ибодати дар
зиёратго��ои, вале ба наздик� низ рафт
дидани Р��ул�удс, зеро он ба оромго�
рафтан нест, мутоби� карда шуд .
又、機会があれば書いてみることにする。 Илова бар ин, шавад,
к�шиш мекунад, ки навиштан агар имконияти
нест.
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