Cinderella / part 1
Once upon a time, there was a girl named Cinderella. All Cinderella did all day, every day, was scrub
the floor, do the laundry, cook the meals, and wash the dishes. Cinderella lived with her stepmother and
stepsisters, Ivy and Esmerelda. They made her do all the work around the house while they did nothing at
all!
One day, an invitation arrived for a ball at the castle hosted by the prince. Every maiden in the kingdom
was invited. The stepsisters couldn’t wait! They went through their closets to find their fanciest gowns to
wear to the ball. Cinderella dreamed of going to a ball at the castle.
“May I borrow a dress to wear to the ball?” she asked her stepsisters hopefully.
“You?!” Esmerelda jeered. “You’re not invited.”
“But I thought everyone was invited!” protested Cinderella.
“Cinderella,” Ivy continued, “you have too much work to do. No ball at the castle for you!”
On the day of the ball, Cinderella desperately wanted to see the castle and get a peek at the ball, so
she followed her stepmother and stepsisters. As the stepsisters entered, Cinderella admired the castle from
afar, wishing she could go inside. She looked down at her old dress, wishing she had a fancy dress too.

1|Page

سیندرال  /بخش 1
روزی روزگاری دخترکی به نام سیندرال بود .سیندرال قصه ی ما با مادر ناتنی و دوتا خواهر ناتنی به اسم های ایوی و
اسمرالدا زندگی میکرد .مادر و خواهرهای ناتنی او را مجبور میکردند که هرروز کارکنه بدون اینکه خودشون دست به سیاه و
سفید بزنند و سیندرال مجبور بود تمام کارهای خونه از شستن ظرف ها و پخت و پز تا نظافت را به تنهایی انجام بده و هر
روز کارش همین بود.
روزی همه ی دختران انگلستان برای مجلسی که شاهزاده در قصرش برپا کرده بود دعوت شدند و کارتی نیز از همین
مجلس بدست خواهران ناتنی سیندرال رسید .آنها برای رفتن به این مجلس بی قراری میکردند .اونها حسابی بخودشون
رسیدند و قشنگترین و مجلل ترین لباس هاشون رو از کمد در آوردن و برای مجلس پوشیدند .سیندرال هم با خودش فکر
میکرد که قراره به این مجلس شادی بره بنابراین بخواهرانش گفت:
"میتونم یکی از لباس هایتان رو برای این مجلس بپوشم؟ "
اسمرالدا با عصبانیت گفت" :تو؟؟؟؟؟ توکه به این مجلس دعوت نشدی "
سیندرال گفت ":اما من فکر کردم که همه به این مجلس دعوتند "
ایوی گفت " :سیندرال تو کارهای زیادی داری که باید انجامشون بدی مجلسی در قصر برای تو نیست تو باید کارها رو
انجام بدی "
در روز جشن ،سیندرال بشدت عالقه داشت که قصر رو ببینه و دزدکی هم جشن رو نگاه کنه پس مادر و خواهران ناتنیش
رو دنبال کرد .خواهرانش وارد قصر شدن ،سیندرال از دور قصر و دید و آرزو داشت که بتونه داخل قصر و جشن برره .نگاهی
به لباس ها مندرس و کهنه خودش کرد و آرزو داشتن لباس های مجلل هم داشت...
ادامه داستان در بخش های بعد....
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