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コロナで八ヶ岳合宿も中止 
Ne okazos la kunsido en Jacugatake 

 

 コロナウイルスの蔓延の第 4 波が起こりつつあるうえに、変異種も現れ、

すべてがどうなるかわからない状態になっています。八ヶ岳エスペラント館

は、4 月 24 日に開館委員会を開き、開館の方向で議論を進めますが、一般に

広く開放するようになるのか、はっきりしません。囲碁の八ヶ岳合宿は、通

例 5 月の第 3 土日あたりに開いてきましたが、参加者は遠方から来なければ

ならずその途中での感染も心配、それにいつもやっと 6 人くらいの参加なの

で、不参加者が出れば、対局自身も難しくなります。そんなことで、今回も

開催を見合わせることにしました。 

   Ni decidis, ke la Go-kunsido en Jacugatake-Esperanto-Domo planita 
en majo ne okazu pro la epidemio de la koronaviruso. Nun en Japanio 
venis aŭ venos la kvara ondo de la epidemio. La komitato de la Domo 
havos kunsidon fine de aprilo kaj diskutos la planon en tiu ĉi jaro. Ĝi 
volas malfermi la Domon, sed laŭ la situacio tio ne eblos. 

Por la Go-kunsido partoprenontoj devos veturi longan vojon, kaj 
dume estos danĝero. Kutime partoprenantoj estas nur 6, do se iuj ne 
venos, mankos homoj por matĉoj. Multaj estas maljunaj, do ni devas 
unue prizorgi nian sanon. Ni esperu la venontan okazon. 
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El_Finu_Polion_Nun_Go_turniro_2021 

 
Ekde januaro ĝis marto de ĉi jaro 2021, okaziĝis karitata GO-turniro, nomata “Finu 

Polion Nun” (angle “End Polio Now”). Pli la tuta turniro eble aperos raporton aparte. Jene 
prezentiĝos ludo el la turniro, inter K. Klawe kaj mi, H. Mori. 

 

 Kiel kutime mi, Blanko elektis 

la zeniton (K10) kiel la unua 
meto. 

Kontraŭ B-8 trans-kovrado 

(Q14), Nigro kuraĝe el-iris kaj 
tranĉis. Laŭ la takso de AI 

(Leela-ZERO), tiu ĉi strategio 

estas iomete malavantaĝa, sed 
por ni amatoroj tio devus esti 

ne-grava kaj ni ĝuu la streĉan 

batalon;+) 

La AI rekomendis, ke anstataŭ 
B-27 (L17) Nigro devus singardi 

la SupraDekstran angulo ĉe Q18. 

Kaj laŭ la AI, B-46 estas 
malbona, kaj Blanko devus efike 

interŝanĝi B-O14 kaj N-N14, kaj 

sinligu ĉe N8 (anstataŭ N-47). 
 

 
Kiam Blanko glitis al R18 

(B-74), Blanko povis morigi la 

nigran ŝtonaron ek de el-iri sur 

R75 punkton; Bonvole vidu la 
procedon montritan de AI sur la 

sekva paĝo diagramo A. 

Mi Blanko nur pensis ataku kaj 
supran kaj maldekstran nigrajn 

ŝtonarojn, sed AI montras ke jam 

grava estas Nigran grandan 
teritorion; Vidu diagramon B sur 

la sekva paĝo. 

Verdire mi Blanko erare klakis 

la najbaran punkton kiam 
ŝtonmeti la 88an meton (F15); 

Mi intencis ŝtonmeti sur E14. 

Sed antaŭ ol peti remetadon, mi 
sentis ke la erara ŝtonmeto estus 

ne malbona kaj lasis la eraron. 
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Diagramo A. 

 Pli bona estas la el-iro ol 
la glito. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
    Diagramo B. 

      Jam grava estas 

    la MalSupra rando. 
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AI montras ke anstataŭ B30 

(H7), Blanko devus kaj povus 
invadi la Nigran teritorion. Sed 

ne montris la konkretan 

procedon; Vidu la diagramo C. 

Mi ne povis trovi la rimedon 
por invadi, kaj malvenkis per 

fuŝoj. 

 

MORI Hitosi 
 

 
 

 

 
 

 

    Diagramo C. 

      AI taksas ke Blanko 
    povas invadi, sed ne  

montris la procedon… 
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人は様々なゲームで楽しむ 12 

Homoj ĝuas diversajn ludojn 12 

将棋崩し（Mikado） 

子供の時、夏休み中など、近所の大きなケヤキの木の

木陰で、皆で遊んでいたが、将棋の駒を使った遊びに「将

棋崩し」があった。ウィキぺディアにはなんでも載って

いると感心するが、将棋崩しもちゃんと載っている。 

Kiam mi estis knabo mi ludis per pecoj de ŝoogi, 

japana ŝako. 

 

次に示すのは基本的なルールである。 

１．じゃんけんなどの手段によって順番を決める。  Decidu la vicon. 

２．将棋の駒を箱に詰め、そのあと箱を静かに引き上げ、将棋の駒で「山」を作る。 

   Fari monteton per la pecoj. 

３．駒を 1 本の指のみで盤の外まで滑らせていく。盤の外まで運ぶとそれを得られる。

駒を倒したり、積み重なっている駒を崩したりして音を立てたときは、次の参加者

に順番を交代する。全ての駒が無くなった時点で終了。 

   Prenu pecon per unu fingro sen brueto. Se aŭdiĝas brueto, venas vico de alia 

homo. Kiam ĉiuj pecoj estis forprenitaj, la ludo finiĝas. Kalkulo okazas laŭ la 

nombro de la akiritaj pecoj aŭ laŭ la valoroj de la pecoj. 

 

 計算方法もそれぞれで、数だけを競う場合、王を取ったら高い点が付く、など。私の

子どものころは単純に数で決めていたように思う。 

 

 2010 年前後に 6 年間フランスを講演して回ったが、そんなときに、おもちゃ屋がある

と必ず寄った。フランスのおもちゃは、日本とは違う色合いがあり、それが楽しみで、

日本での何かの集まりで見せたり一緒に楽しんだりした。そんな時に、Mikado という、

将棋崩しに似たような遊びを見つけた。Mikado は「みかど＝帝」である。 

En Francio mi trovis la ludon nomatan Mikado. Mi tuj komprenis, ke la ludo 

similas al tiu de ŝoogi. Mikado signifas Imperiestron. 
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１．プレーヤーはじゃんけんなどで順番を決め、最初のプレイヤーは竹ひごを机の上に

垂直に立てて持ち、手を離してばらけさせる。Disĵetu la stangetojn. 

２．その後、1 本ずつ、ほかの棒を動かさないように注意しながら竹ひごを取り出す。

ほかの棒を動かしてしまった場合は次の人に移る。 

Forprenu stangeton per unu fingro. Se vi movis aliajn stangeton, jen la vico de 

alia ludanto. 

棒の配点と名前、および本数は次の通りである。Nomoj de la stangetoj kaj la valoroj. 

ミカド Mikado - 20 点 (20 poentoj)、1本 (unu stango)  

マンダリン  Mandarino- 10 点、5本 ボウズ Bonzo - 3 点、5 本  

サムライ Samurajo - 3 点、15 本 クーリー Laboristo - 2 点、15 本 

 

竹ひごは上の写真のように図柄があり、それぞれに名前が付いている。ミカド、ボウ

ズ、サムライは日本語だが、マンダリンは「中国の役人」、クーリーは中国の「苦力」

（労働者）であり、日中の混合だ。この原稿を書くので初めて良く見てみた。私のは竹

ではなくて木製である。ウィキペディアのこのページには「日本から来たテーブルゲー

ム」とあるだけで、それ以上の歴史などについては記載がない。 

Mikado, Boozu (Bonzo) kaj Samurajo estas japanaj vortoj, sed Mandarino 

(ministro) kaj Kuurii (laboristo) estas ĉinaj vortoj. Laŭ Wikipedio, tiu ĉu ludo 

Mikado estas japandevena, sed mi neniam vidis Mikado-n en Japanio. 
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Go-ekzercaro por Komencantoj (25) 
Per kiu meto Nigro povas eviti kaptiĝon? 

 
 
 
 
 
 
 

Respondo A: malbona 
 
 
 
 
 
 
 

 
N-1 ŝtopas ‘komunan spir- 

punkton’. Per tiu meto Nigro 
malmultiĝas sian spir-punkton 
samtempe blankan spir-punkton. 

Post B-4 klara estas ke Nigro 
malvenkas la kapto-konkuron. 

Respondo B: bona 
 
 
 
 
 
 
 
 

N-1 estas necesa por Nigro 
ŝtopi blankan spir-punkton ĉe N-5. 
Post la fino de ŝtopado, ambaŭ 
Blanko kaj Nigro ne povas ŝtopi 
la komunan spir-punkton. Fariĝas 
‘kunvivo’. 

La problemo  
271-a 

Nigro havas 
meton. 

 
 

La problemo 272-a 
Nigro 

havas 
meton. 
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La solvo 271-a 
 Nigro povas sinvivigi. 
Fig. 1-a: Sukceso. Esenca estas la punkto de N-1. Blanko ne povas 

ligi la ŝtonon B-4. 
Fig. 2-a: Malsukceso. Kontraŭ nigra sin-larĝigo per N-1, Blanko 

stringi la nigrajn du ŝtonojn, kaj mallarĝigi nigran teritorion per B-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig. 1-a                      Fig. 2-a 

Fig. 1-a 
 

La solvo 272-a 
 Nigro povas mortigi la blankan ŝtonaron. 
Fig. 1-a: Sukceso. Esenca estas N-1 kaj N-3. Sekve de N-5 Blanko ne 

povas ŝtopi la komunan spir-punkton. 
Fig. 2-a: Malsukceso. Malatentema estas N-3, Blanko povas forkapti 

nigran ŝtonon N-1. Se Nigro sin-ligas ĝin, Blanko kaptos kune 
ŝton-metante dekstren de N-3. 

 
 
 
 
 
           Fig. 1-a                      Fig. 2-a 
(cititaj el ĵurnalo “Semajna GOo” 週刊 碁 datita je la 5-a de aprilo) 

Fig. 2-a 
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Meditoj 3 
verkitaj de Sakurai Nobuo 

49. Preĝi estas komisii la ĉagrenon al Dio. 
 
50. Inter la homoj troviĝas tiuj, kiuj produktas la fruktojn, kaj la aliaj, 

kiuj rikoltas kaj konsumas la fruktojn. Grave estas rimarkigi al la 
konsumantoj ne forkonsumi la fruktojn provizotajn por la estonta 
semado. 

 
51. Laŭ mia konsidero, la saĝeco de la nuntempaj homoj ne superas tiun 

de la simioj ĉe multaj punktoj. 
 
52. Tiu, kiu estas dankema al ĉio kaj kontenta ricevinte malmulton, estas 

la feliĉulo. 
 
53. La muzikoj de Mozarto estas trankviligiloj kaj la muziko de 

Beethoven estas stimuliloj. 
 
54. Oni lernas multon ĝuste el tiuj, kiuj havas kontraŭan opinion. 
 
55. Estas homo, kiu asertas, ke ŝpari monon estas lia ŝatata okupo. Kia 

admirinda ŝatokupo! Dum li vivas, li estas feliĉa ŝparante, kaj kiam 
li mortis, la parencoj estas feliĉaj ricevinte la ŝparaĵojn. 

 
56. Kiam oni perdis la esperon pro sia senkapablo, tiam oni ekhavas la 

kredon. 
 
57. Kiam oni soifas, sufiĉas preni akvon. Se soifi al alkoholaĵo, jen 

malbonigas la sanecon. 
 
58. Trompu aliajn estas malbone, sed trompu sin mem estas pli malbone. 
 
59. La virinoj povas pruvi sian eston en la mondo, naskante la idon, sed 

la viroj kaj virinoj, kiuj ne naskas la idon, devas pruvi sian eston en 
la mondo, postlasante meritajn verkojn aŭ ajn kreaĵojn. 
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笹森桂一さんご逝去 (Forpasis s-ro Sasamori Keiiĉi) 

 

 笹森さんは、囲碁も大好きで、囲碁の合宿などにもしばしば参加されていました。先

日笹森さんの奥さんから手紙が来て、ご逝去を知りました。お手紙によると 

 

１．2月 27日、89 歳で亡くなった。（あと 10日ほどで 90歳） 

２．退職後ずっと健康で過ごしてきたが、胃の摘出手術後体重が 40 キロくらいになり、

肺炎、軽い認知症で週3日デイサービスに通っていた。施設では囲碁も楽しんでいた。 

３．今年元旦、血中の酸素濃度が低くなり、食事もできなくなった。 

４．亡くなる前の日には、訪問してきた長男と 3人で普通に会話をしていたが、翌朝反

応がなくなり、そのまま苦しむこともなく旅立った。 

 

 笹森さんは、八ヶ岳エスペラント館でも委員として働いてくれました。参加者が多く

て館で泊まり切れないときは、笹森さんの別荘（甲斐大泉）に分散宿泊したこともあり

ました。ご冥福をお祈りいたします。                   堀泰雄 

 

笹森さん、御冥福をお祈りします 

 八ヶ岳に行き始めたころからピクニックに連れて行っていただいたり、エスペラント

館が満室の時には、大泉の別荘に泊めていただいたこともありました。なかなかお会い

出来なくなり心配しておりました。とても残念です。心よりお悔み申し上げます。           

久保田 

 

笹森さんが亡くなられたとのこと、ご冥福をお祈りします。 

自分の子供が小さかったころ、八王子 E 会、調布 E会と小田急沿線支部 3グループ合同

のイベントで何度かお世話になった覚えがあります。山野裕 ＠調布エスペラント会 

 

笹森さんが亡くなられましたか、私が委員になった時以来、いろいろと大変お世話に

なった方です。ご冥福をお祈りいたします。                     大西将之 

 

本当に長い間八ヶ岳館にお世話いただきました。しばらくお会いできていなかったので

案じていましたが、お知らせを受けご冥福おお祈りします。ありがとうございました。 

                                  荒井敏允 
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西尾晴孝さんご逝去 

 (Forpasis s-ro Niŝio Harutaka) 

 

新春囲碁会、八ヶ岳囲碁会にしばしばお

顔を見せてくださった西尾晴孝さんが

お亡くなりになりました。奥様からのハ

ガキでは、自転車での転倒が原因とか。

そんな事故がなければ、あと 10 年は囲

碁を一緒に楽しめたのにととても残念

で悲しいです。 

 この 10 年ほどの間に、中井さん、神

山さんと、常連参加者を失くし、その上

西尾さんまでと、エスペラント囲碁協会

も、寂しくなってしまいました。ぜひ、

遠ざかっている方には参加していただ

きたいものだと思います。 

 

 左の写真は、2015 年 1 月の新春囲碁

大会の写真です。中央が西尾さん、その

右が神山さん、腰かけているのが中井さ

んです。いずれも鬼籍に入りました。 

西尾さんの左が桜井さん、神山さんの

右が堀さんです。一番左は、碁会所の常

連の方です。 
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Japana Esperantista Go-Asocio 

(JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会 

Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会 

UEA-konto: egli-f    Retejo： http://jega.shisyou.com/jega/index.html 

Adreso： 2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio  

Ĉe HORI Jasuo ３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方 

retadreso： hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp 電話：027-253-2524 


