
 

 

 سندريلا

 

 يل!يا له من حذاء زجاجي جم

 الشهير الّذي فقدته ذات ليلة حين دقت الساعة (سندريلا)إنه حذاء 

 ي عشرة دقة. دونغ! دونغ! دونغ!تاثن

 

وكن كانت )سندريلا( تعيش مع خالتها المتكبرة وابنتي خالتها. 

 . بقسوةيعاملن )سندريلا( 

 

 ت )سندريلا( كن يعاملن المسكينة )سندريلا( كأنها خادمة. وكان

متسخة لأن خالتها كانت تطلب منها تنظيف أرض المنزل  تظل

بالركوع على ركبتيها. وبينما كانت )سندريلا( تقوم بهذا العمل 

 المتعب، كانت ابنتا خالتها تمضيان اليوم في ارتداء الملابس

 .وخلعها

 

 كن وكانت خالتها وابنتا خالتها يسخرن منها طوال الوقت. وحين

سة ل( لأنها كانت تبقى جانها )سندريلايرغبن بإغضابها، كن يدعو

)سندر( ـهو ال  المدفأةورماد  . المدفأة فيطير عليها رماد  قرب المدفأة

 .الإنكليزيةاللغة ب



 ابن الملك أن يقيم حفلا راقصا لكل الأميرفي يوم من الأيام، قرر

جة له. وكان الأمير رجلا وسيما وطويل الفتيات، ليختار منهن زو

القامة. دعا الأمير كل الشابات في المملكة. تلقت ابنتا خالة 

غضبتا كثيرا لأنهما لم تعرفا ماذا ولكنهما  .)سندريلا( الدعوة

 سترتديان. 

وصرختا قائلتين لسندريلا: »يجب أن تنظفي هذا المنزل قبل أن 

 نعود.«

 

لأنها أرادت أن تذهب هي أيضا إلى الحفل. حزنت )سندريلا( كثيرا 

للحفل. وحين غادرتا المنزل مع   تستعدانخالتها شاهدت )سندريلا(

 والدتهما، راحت )سندريلا( تبكي. 

 

سمعت فجأة صوتا لكنها احمرت عينا )سندريلا( من شدة البكاء. و

الذهاب إلى الحفل، أليس ناعما جدا يقول لها: »أنت أيضا تريدين 

 خافت )سندريلا( كثيرا حين رأت امرأة .كذلك يا )سندريلا(؟«

لت أتحمل عصا وتقف قرب المدفأة. ارتبكت )سندريلا( وس اًعجوز

 العجوز: »من أنت؟«.

. وهذه العصا هي عصاي السحرية. إذا ة َّّأجابت العجوز: »أنا الجني

 عن البكاء ِّكفيففل، ب إلى الحاالذهفي كنت ترغبين حقا 

 .وأحضري لي يقطينة وجرذا«

 

 قطفت )سندريلا( يقطينة من الحديقة ووجدت جرذا صغيرا.



 

 إلى عربة فخمة. ثم َبعصاها السحرية اليقطينة  الجنيَّةلت َّحو

  أنيق مع قبعة وكل شيء.ٍالتفتت إلى الجرذ فحولته إلى سائق

 

: »كل ما تحتاجين إليه هو فستان ترتدينه«. ةَّ الجنيثم قالت 

  والقذرةحركت العجوز عصاها فتحولت ملابس )سندريلا( الممزقة 

 بدت )سندريلا( رائعة!وثوب جميل. إلى 

 

رأته ٍ حذاء َ. كان هذا الحذاء أجملاً زجاجيًحذاء ةَّ الجنيأخيرا، أعطتها 

 )سندريلا( في حياتها. كان أجمل حذاء في العالم!

 

فقالت لها:   الجنيَّةولكن قبل أن تذهب )سندريلا( أوصتها 

»أصغي إلي جيدا يا )سندريلا(. يجب أن تعودي إلى المنزل قبل 

تهي منتصف الليل. عندما تدق الساعة الثانية عشرة، سوف ين

بتك يقطينة من جديد، وسائقك  السحر. سوف تصبح عرمفعول

سيتحول إلى جرذ. لا تنسي! يجب أن تعودي قبل منتصف 

 توجهت )سندريلا( نحو الحفل. .«الليل!

 

 ئجوعندما دخلت )سندريلا( إلى قاعة الحفل، صمت الجميع فجأة. ف

الجميع بجمالها المميز. أما الأمير فقد أحبها منذ النظرة الأولى. 

ا إلى حديقة ليكونا وحدهما. كانت )سندريلا( ورقصا معا ثم خرج

  الساعة حين بدأت ترن.ِ دقاتَّسعيدة إلى درجة أنها نسيت أن تعد



 

 «!!!»دونغ، دونغ، دونغ

 دقة. ةي عشرتأدركت )سندريلا( فجأة أن الساعة كانت تدق اثن

ركضت بسرعة فضاعت  دون أن تودع الأمير.   فركضت مسرعة 

 ردة من حذائها.منها ف

 

  في العالم!ٍأفضل حذاءفردة هذه هنا. 

 

لى درجة أنه بقي إ الحفل. وقد حزن كثيرا َ وتركَحمل الأمير الحذاء

  غرفته ومرض.في

 

عربة ولا سائق. لا  لم يعد لديها ،لى المنزلإحين عادت )سندريلا( 

لها كان فردة الحذاء . كل ما بقي  القذرةوعادت إليها ثيابها 

 الزجاجي..الفردة التي لم تفقدها.

 

مرت الأيام وازداد حزن الأمير. ولم يتوقف عن النظر إلى الحذاء 

  قلبه معها.)أخذت(  والتفكير بالفتاة التي 

 

 ذلك. سوف أبحث عنها وذات يوم قال الأمير: »لا يمكنني أن أتحمل

يناسب يزوج الفتاة التي تمير أنه سأ وأعلن ال.«وأعرف من هي

 الحذاء مقاس قدمها.



 

 واحدة قدم أيةجربت كل فتيات المملكة الحذاء. ولكنه لم يناسب 

منهن. زار الأمير كل المنازل وأخيرا وصل إلى منزل )سندريلا(. 

حاولت ابنتا خالتها كل شيء ليدخل الحذاء في قدميهما. ولكن الحذاء 

  وكبيرا على قدم الأخرى.ا،هماحدإى قدم  علكان صغيرا جدا

 

 ضحكت ابنتا خالتها. .)سندريلا(: »ربما كان هذا الحذاء لي«قالت 

ولكن الأمير طلب من الرجل الّذي كان يحمل الحذاء أن يجربه على 

 على قدم كل الفتيات. لذا طلب من )سندريلا( أن تجلس ليجربه

 أكثر ئجوء مقاس قدمها، وفحين ناسب الحذاالشاب  ئجو. وفقدمها

 حين أخرجت الفردة الثانية من جيبها.

 

)سندريلا(. وقد كانت ـبعد فترة قصيرة، تزوج الأمير ب

)سندريلا( طيبة القلب فدعت خالتها وابنتيها للإقامة معها في 

ما عاملنها هن خلال القصر. ولم تفكر أبدا في أن تعاملهن بقسوة ك

 ت مض السنوات التي

 

 بفضل  أنا أيضا قد أتمكن. من يدري؟هذا هو الحذاء. أنظر إليه جيدا

 .   يوم .هذا الحذاء أن أجد فتاة أحلامي ذات 

 


