


بحلا ةسنآ  مجنم  ىلع  فارعلا  تايركذ 

占星術師のマドモアゼル愛に会って鑑定してもらったのは今から二十九年前位 前の

事だ。 بحلا مجنم  ةسنآ  ىقتلا  مييقتل  نآلا  نم  لبق  تعقو  اماع  نيرشعو  ةعست  لبق  ءيشلا  بلطو  .

当時、私は熊本にいて福岡に行った時にある占い師を見て、その人を通して福岡市の天

神コアビルで占い師のチャリティに行ってみた。 يف فارعلا  ىلإ  رظنأ  انأ  تقولا ، كلذ  يف 
نم نيجنيت  ةاونلا  ءانب  يف  ةيريخلا  فارعلا  ىلإ  تبهذ  وتوماموك ، يف  يه  اكوكوف  ىلا  تبهذ  نيح 
اهبعش لالخ  نم  اكوكوف  ةنيدم  .
يف ويكوط  نم  يتأت  دق   。その時に東京から来ていたのがマドモアゼル愛と紅有里だった

نأ دقتعأ   。もう一人は福岡市の占い師だったと思う . رمحألا لمنلاو  بحلا  ةسنآ  ناك  تقولا  كلذ 
يف تيأر  دق  تنك   。マドモアゼル愛と紅有里にみてもらった . اكوكوف ةنيدم  نم  فارعلا  رخآلا 
كيدل نكي  مل  نآلا  يلع  ينب   。紅有里は今はすでにこの世にいない . ةسنآ يروي  رمحألاو  بحلا 

. ملاعلا اذه  يف  لعفلاب 
さて、 . لعفلاب تيسن  دقل  رمحألا ، يرآ  نإ  لاقو   。紅有里が言った事は、もう忘れてしまった
その頃、炎愛という名前でどこかに書いていたのを . ةسنآ بحلا  انسح ،  。マドモアゼル愛
実 . ام ناكم  يف  همسا  بهل  بحلا  بتك  ناك  تيأر  كانه  ناك  تقولا ، كلذ  يف   。見たことがあった

。際に見ると今の顔とは少し違って、もちろん若いし、髪の毛もまだ普通にあった
チ . ةعئاش تلاز  يف  اضيأ  رعشلاو  بابشلا ، عبطلابل  ههجو ، نم  نآلاو  ةيلعفلا  ةرظن  نم  اليلق  ةفلتخم 

نم ةيادب  ةيريخلا ، عبرم  ىلإ   500 عضو ¥   。ャリティ箱に五百円入れて、占いの始まり
. ةناهكلا

، بحلا ةسنآ   、マドモアゼル愛は
." نييداعلا لالتحا  يف  ةيدجم  ريغ  تنأو  "  。「 あなたはふつうの職業ではだめですね」

. ءيش وأ  كلذ  تلق   。とかいう事を言った
." نآلا لعفن  انك  له  " 。「 今は何をされていますか」

". يتاذلا عافدلا  تاوق  يضرألا  اهنا   " فاضاو  。「 陸上自衛隊です」
 ...." لعفت اضيأ usually'm ال  وه  لب  معن ، " ・・・。「 うん、それも普通じゃないな」

." ةيفلخلل ةكرش  يف  لمعأ  تنك  ذنم  انأ  " 。「 前は壁紙の会社で働いていたんですけど」
". ىودج 」。 "ال  それは、だめです」

. لوقيو هسأر  بحلا  ةسنآ  تزهو   。とマドモアゼル愛は言うと首を横に振った
". ساحنلا ائيش  ائيش  لعفت  نأ  ديج  رمأل  هنإ  " 。「 何か金管楽器なんかやるといいですよ」

. حصن يل   。とアドバイスしてくれた
." فولأملا نع  هنم  لئاط  ةنهملا ال  لاح  يأ  ىلع  " 。「 とにかく職業はふつうではだめです」

مث  。それから私は普通のサラリーマンをやった事がない . ناك ايأ  وأ  ىتح   。とか何とかも
朝、通勤電車に乗って会社に行ったのも合計 . رجأب يداعلا  لماعلل  هب  تمق  ءيش  يأ  دجوي  ال 

ةكرشلل اضيأ  عومجملا  يف  رهشأ  ةتس  نع  لقت  نل  بهذ  حابصلا ،  。で半年にも満たないだろう
. باكر راطق  بوكر  ىلع 

اذه يف  ةسنآ  بحلا  ةناهكلا  نم  برض   。そういう意味ではマドモアゼル愛の占いは当たった
もしかして、そのアドバイスを実行したのかも、とも思えるが、やはり自衛隊 . هاجتالا
امبر دصقت ، له   。をやめても普通といえる職業にはつかなかったので占星術は当たるのだ

نكمي يتلا  ةنهملا  كسمتلا  نكأ  مل  تارايزلا  ميجنتلا  ملع  هنكل  ودبي ، ام  ىلع  ةروشملا ، ليغشتب  تمق 
。まあ、楽器は何もしませんでした . يتاذلا عافدلا  تاوق  فقو  ىتح  لازي  ةداع ال  نأ  لوقلا 
ىتح  。だからアドバイスは実行していないわけだが . ءيش يأ  لعفت  كصلا ال  مل  انسح ،

. لمعي ينعي ال  انأ  نكلو  ةحيصنلا 
 

فقي مث   それから十二年くらいたって、あるところにあったマドモアゼル愛の通信鑑定に
نيعم ناكم  يف  تناك  يتلا  ةسنآ  بحلا  نم  تالاصتالا  مييقت  ىلإ  اماع ، رشع  ينثا  يلاوح 

مييقتلا لاسرا  مت   郵便で鑑定は送られてきたが、その中に . تعقو لواح   。申し込んでみた
يف نكلو  ديربلا ، قيرط  نع 

". رينويلم ىلإ  مكنم  دحاو  مجن  كانه   " لاقو  。「 あなたには億万長者の星があります」



". رينويلم ىلإ  مكنم  دحاو  مجن  كانه   " لاقو  。「 あなたには億万長者の星があります」
その時も、現在も億万長者という状態には程遠いのだが . هعم بتك  دقو   。と書いてあった
هنكل ال تقولا ، كلذ  يف  اضيأ   。、私も少しは占星術はわかるので、その占断はわかります
ملع نم  ليلقلا  هيلإ  رظني  نأ  نكمي  اضيأ  انأ  يننأل  اضيأ ، يلاحلا  ريدرايلملا  يتلا  ةلودلا  نع  اديعب  لازي 
Uranaidan. دجت فوسو  ميجنتلا ،  が、時期は特定してなかったし、私もいつかはわから

. مايألا نم  موي  يف  ىتح  فرعأ  انأو ال  ددحي ، مل  يذلا  تقولا  ىلإ  نكلو ،  。ない
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