
 تأثیر الفراشة �� الجزء العاشر

 
 
 

 من ال شيء إلى شيء قد انضموا اآلن معا بشكل موحد،كانت رحلتهم عبر األراضي وكل عملیات البحث قد تمت.كل ما تعلموه وكل
 ما رأوه،واجتمعو معا بتناغم وجعلو العالم هادئا

 
 
 
 

  السطر71 (أ) ابدا في اي زاویة في هذا السطر حاول اال تشتغل الغرز الثامنیة ضیقة
 (كالسترعامودین،سلسلة،كالستر عامودین،سلسلتین،كالسترعامودین،سلسلة،كالستر عامودین)،[8 سالسل،تجاوز11غرزة،(كالستر

 عامودین،سلسلة،كالستر عامودین)]×3، 8سالسل،تجاوز11غرزة،(كالستر عامودین،سلسلة،كالسترعامودین،سلسلة،كالستر
 عامودین)،[8سالسل،تجاوز11غرزة،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین)]×3، 8سالسل،تجاوز11غرزة،(كالستر
عامودین،سلسلة،كالستر عامودین بلفتین)،سلسلتین،(كالستر عامودین بلفتین،سلسلة،كالستر عامودین)،[8سالسل،تجاوز11

 غرزة،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین)]×3، 8سالسل،تجاوز11غرزة،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین
 ،سلسلة،كالستر عامودین)،[8سالسل،تجاوز11غرزة،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین). اعد ذالك في كل الجهات.

 في الجهة:(36 كالستر عامودان،2كالستر عامودین بلفتین،20فراغ سلسلة،2فراغ سلسلتین،16فراغ 8سالسل)
 

 السطر72(ب) ابدا في اي زاویة (عامودین،سلسلتین،عامودین)،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي
 حول الكالستر،(4عامود،4نصف عامود،حشو في فراغ 8سالسل)،[(حشو امامیحول الكالستر،حشو،بیكو بسلستین،حشو في فراغ

 السلسلة،حشو امامي حول الكالستر)،9حشو في فراغ8سالسل]×3،(نصف عامود امامي حول الكالستر،عامود،بیكو
بسلسلتین،عامود،حشو امامي حول الكالستر،عامود،بیكو بسلسلتین،عامود،نصف عامود امامي حول الكالستر)،[9حشو في فراغ8

سالسل،(حشو امامي حول الكالستر،حشو،بیكوبسلسلتین،حشو،حشو امامي)]×3،(حشو،4نصف عامود،4عامود في فراغ 8
 سالسل)،(حشو امامي حول الكالستر،عامودین في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،عامودین،سلسلتین،عامودین في فراغ

 السلسلتین،عامود امامي حول الكالستر،عامودین في فراغ السلسلة،حشو امامي حول الكالستر)،(4اعمدة،4نصف
 عامود،حشو)،[(حشو امامي حول الكالستر،حشو،بیكسو بسلسلتین ،حشو في فراغ السلسلتین،حشو امامي حول الكالستر)،9حشو في

 فراغ8سالسل]×3،(نصف عامود امامي حول الكالستر،عامود،بیكو بسلسلتین،عامود،حشو امامي حول الكالستر،عامود،بیكو
 بسلسلتین،عامود،نصف عامود امامي حول الكالستر)،[9حشو في فراغ8سالسل،(حشو امامي حول

 الكالستر،حشو،بیكوبسلسلتین،حشو،حشو امامي)]×3،(حشو،4نصف عامود،4عامود في فراغ 8سالسل)،عامود امامي حول
  الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر. اعد ذالك في كل الجهات

 
في الجهة:(38عامود،6عامود امامي،16نصف عامود،4نصف عامود امامي،136حشو،28حشو امامي،16بیكو،1فراغ سلسلة،1

 فراغ سلسلتین)
 

 السطر73(د) في اي زاویة(عامودین،سلسلتین،عامودین)،2حشو خلفي،نصف عامود خلفي،7عامود خلفي،5حشو،[سلسلتین،تجاوز
 حشو،بیكو،حشو،حشو في 11غرزة ابتداء من الحشو االمامي]×3،سلسلتین،تجاوالعامود،بیكو،العامود،حشو خلفي حول الحشو

 االمامي،سلسلتین،[11حشو،سلسلتین،تجاوز حشو،بیكو،حشو،]×3، 3حشو،نصف عامود خلفي في الغرزتین التالیة،عامود خلفي في
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4غرز التالیة،نصف عامود خلفي،3سالسل،حشو من خلف العمل في السطر71، 3سالسل،نصف عامود خلفي،عامود خلفي في 4
غرز التالیة،نصف عامود خلفي في الغرزتین التالیة،3حشو،[سلسلتین،تجاوز حشو،بیكو،حشو،حشو في 11 غرزة]×3

 ،سلسلتسن،حشو خلفي،سلسلتین،[11حشو،سلسلتین،تجاوز حشو،بیكو،حشو]×3،حشو في5غرز التالیة،عامود خلفي في 7غرز
 التالیة،نصف عامود خلفي،حشو خلفي في الغرزتین التالیة.اعد ذالك في كل الجهات

 في الجهة(4اعمدة،17فراغ سلسلتین،6حشو خلفي،8نصف عامود خلفي،22عامود خلفي،149حشو،2فراغ3سالسل)
 

 السطر74(ف)  في اي زاویة(3اعمدة،عامود بلفتین،بیكو،عامود بلفتین،3اعمدة)،نصف عامود في الغرزتین التالیة،حشو في3الغرز
 التالیة،نصف عامود في الغرزتین التالیة،عامود في االربع غرز التالیة،نصف عامود،حشو في 3غرز التالیة،حشو خلفي،تجاوز

 غرزة،[(3اعمدة،بیكو بسلسلتین،3اعمدة)،تجاوز غرزة،حشو خلفي في 9غرز التالیة،تجاوز غرزة]×3،(3اعمدة،بیكو
بلسلستین،عامودین،2نصف عامود)،نصف عامود امامي حول الحشو الخلفي،(2نصف عامو،عامودین،بیكو بسلسلتین،3

 اعمدة)،[تجاوز غرزة،حشو خلفي في9غرز التالیة،تجاوز غرزة،(3اعمدة،بیكو بسلسلتین،3اعمدة)]×3،تجاوز غرزة،نصف
 عامود،عامودین في الخمس الغرز التالیة،3اعمدة في فراغ السالسل،حشو امامي حول الحشو،3اعمدة في فراغ السالسل،عامودین

في الخمس غرز التالیة،تجاوز غرزة،[(3اعمدة،بیكو بسلسلتین،3اعمدة)،تجاوز غرزة،حشو خلفي في 9غرز التالیة،تجاوز غرزة]×
 3،(3اعمدة،بیكو بلسلستین،عامودین،2نصف عامود)،نصف عامود امامي حول الحشو الخلفي،(2نصف عامو،عامودین،بیكو

 بسلسلتین،3اعمدة)،[تجاوز غرزة،حشو خلفي في9غرز التالیة،تجاوز غرزة،(3اعمدة،بیكو بسلسلتین،3اعمدة)]×3،تجاوز
 غرزة،حشو خلفي،حشو في 3غرز التالیة،نصف عامود،عامود في 4غرز التالیة،نصف عامود في الغرزتین التالیة،حشو في الثالث

 الغرز التالیة،نصف عامود في الغرزتین التالیة.اعد ذالك في كل الجهات
 في الجهة(132عامود،2عامود بلفتین،17بیكو،20نصف عامود،12حشو،114حشو خلفي،2نصف عامود امامي،حشو امامي)

 
 

 تأثیر الفراشة
 كان هدفهم الجمع بین: الماضي والحاضر والمستقبل واالتحاد ، وفي هذا الوقت الذي یحتاج إلى مساعدة الناس على إخماد سیوفهم
 وإنهاء القتال. لفتح جمیع العقول ومن خالل اإلبداع إعطاء شيء ال یتوقعه أحد؟ وكان هذا األصدقاء األعزاء الغرض ومعنى تأثیر

 الفراشة.
 

 حقوق الترجمة محفوظة ل:سارة معاش
 

 لمزید من المعلومات زورو
http://www.sistersinstitch.com 
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