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 آقاي جونز مالك مزرعه مانر به اندازهاي مست بود که شب وقتي در مرغداني را قفل

 کرد از یاد برد که منفذ باالي آن را هم ببندد. تلوتلو خوران با حلقه نور فانوسش که

 رقصكنان تاب میخورد سراسر حیاط را پیمود،کفشش را پشت در از پا بیرون انداخت

 ه آبدارخانه پرکرد و افتانوخیزان به سمت اتاق خوابو آخرین گیالس آبجو را از بشك

 .که خانم جونز در آنجا در حال خروپف بود و رفت

 به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب، جنبوجوشي در مزرعه افتاد.در روز دهان

 بهدهان گشته بود که میجر پیر، خوك نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، شب

 و میخواهد آن را براي سایر حیوانات نقل کند، مقرر گذشتهخواب عجیبي دیده است

 شده بود به محض اینكه خطر آقاي جونز در میان نباشد همگي در انبار بزرگ تجمع

 همیشه او را به این نام صدا میكردند،گر چه به اسم زیباي ویلینگدن“کنند. میجر پیر 

 ود که همه حاضر بودندآنقدر در مزرعه مورد احترام ب ”در نمایشگاه شرکت کرده بود

 .ساعتي از خواب خود را وقف شنیدن حرفهاي او کنند

 در یك سمت طویله بزرگ در محل مرتفع سكو مانندي میجر در زیر فانوسي که به

 تیر آویزان بود روي بستري از کاه لمیده بود.دوازده سال از عمرش میرفت و اخیرا

 با اینكه دو دندان نیشش هیچگاه کمي تنومند شده بود معهذا خوك باعظمتي بود، و

 کنده نشده بود ظاهري مهربان و مجرب داشت . دیري نپایید که سایر حیوانات به

 . تدریج آمدند و هر دسته به شیوه خاص خود در محلي قرار گرفت

 اول سگها. بلوبل و جسي و پینچر آمدند و بعد خوکها که جلو سكو روي کاه

 ره نشستند و کبوترها بالزنان بر تیرهاي سقف جايمستقر شدند.مرغها روي لبه پنج

 .گرفتند، گوسفندان و گاوها پشتسر خوکها دراز کشیدند و مشغول نشخوار شدند

 دو اسب ارابه، باکس ر و کلوور با هم آهسته وارد شدند، سمهاي بزرگ پشمآلوي خود

 مینرا از ترس آنكه مبادا حیوان کوچكي زیر کاه پنهان باشد بااحتیاط بر ز

 میگذاشتند. کلوور مادیاني بود فربه و میانسال با حالتي مادرانه که بعد از به دنیا

 آمدن چهارمین کرهاش هرگز ترکیب و اندام اولیهاش را باز نیافته بود.باکسر حیوان

 .بسیار درشتي بود، بلندیش هیجده دست بود و قدرتش معادل قوه دو اسب معمولي

 ه او ظاهر احمقانهاي داده بود و حقیقت مطلب اینكهخط سفید رنگ پایین پوزهاش ب

 در زمره زیرکهاي درجه یك نبود، ولي به دلیل ثبات و نیروي فوقالعادهاش در کار

 .مورد احترام همه بود

 پس از اسبها موریل بزسفید، و بنجامین االغ وارد شدند.بنجامین سالخوردهترین و
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 و اگر سخني میگفت تلخ و پرکنایهبدخلقترین حیوان مزرعه بود. کم حرف میزد 

 بودـمثال میگفت : خدا به من دم عطا کرده که مگسها را برانم ولي کاش نه دمي

 میداشتم و نه مگسي آفریده شده بود. بین همه حیوانات مزرعه او تنها حیواني بود که

 هیچوقت نمیخندید و اگر علت را میپرسیدند میگفت:چیز خندهداري نمیبینم

 آنكه نشان دهد به باکسر ارادتي داشت . این دو یكشنبهها را بیآنكه حرفيمعذلك بی.

 بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا میگذراندند. دو اسب تازه جابجا

 شده بودند که یكدسته جوحه مرغابي، که مادرشان را از دست داده

 سو پي جایي گشتند که زیربودند،جیرجیرکنان دنبال هم وارد شدند، واز اینسو به آن

 پا لگدمال نشوند.کلوور با دو پاي جلوي بزرگ خود براي آنان حصار مانندي ساخت و

 .آنها میان آن آشیان گرفتند و فورا به خواب رفتند

 در آخرین لحظه مالي مادیان خل سفید قشنگ که درشكه تكاسبه آقاي جونز را

 ادا وارد شد، در محلي نسبتا جلومیكشید در حالیكه حبه قندي میجوید با نازو 

 نشست و مشغول وررفتن با یال سفیدش شد، به این امید که به روبان قرمزي که به

 آن بافته شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد که طبق معمول براي پیدا کردن

 اگرمترین جا به اطراف نظري انداخت و باالخره خود را با فشار میان باکسر و کلوور ج

 کرد ودر آنجا با خاطري آسوده به خرخر پرداخت و یك کلمه هم از سسخنراني میجر

 .را نشنید

 جز موزز زاغ اهلي که برشاخه درختي پشت در خوابیده بود همه حیوانات حاضر

 بودند. وقتي میجر متوجه شد که همه مستقر شدهاند و منتظرند، سینه را صاف و

 .چنین شروع کرد

 به خواب عجیبي که شب قبل دیدهام شنیدهاید.راجع به خود خوابرفقا، همه راجع “

 بعد صحبت میكنم. مطلب دیگري است که باید قبال بگویم. فكر نمیكنم، رفقا، که

 من بیش از چند ماهي بین شما باشم و حس میكنم موظفم تجاربي را که به دست

 هام و در طویله مجالآوردهام پیش از مرگ با شما در میان بگذارم. من عمر درازي کرد

 بسیاري براي تفكر داشتهام ،و تصور میكنم میتوانم ادعا که به اندازه هر حیوان

 زندهاي به ماهیت زندگي در این عرصه دنیا آشنایي دارم.در این زمینه است که

 ”.میخواهم با شما صحبت کنم

 است ،پرمشقت رفقا، ماهیت زندگي از چه قرار است؟باید اقرار کرد که حیات ما کوتاه“

 است و نكبتبار است. به دنیا میآییم، جز قوتالیموتي نداریم و از بین ما آنها که قادر
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 به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده میشویم،و به مجردي که از حیض انتفاع

 “ .بیفتیم بابیرحمي تمام قرباني میشویم

 .ي به باال نچشیده استهیچ حیواني در انگلستان مزه سعادت و فراغت را از یكسالگ

 هیچ حیواني در انگلستان آزاد نیست. زندگي یك حیوان فقر و بردگي است: این

 “ .حقیقتي است غیر قابل انكار

 آیا چنین وضعي در واقع الزمه نظام طبیعت است ؟ آیا این به این دلیل است که این“

 ا کند؟ رفقا نه،سرزمین آنقدر فقیراست که نمیتواند به ساکنینش زندگي مرفهي عط

 هزار مرتبه نه! خاك انگلستان حاصلخیز و آبوهوایش مساعد است و استعداد تهیه

 .موادغذایي فراوان براي تعدادي خیلي بیش از حیواناتي که اکنون در آن ساکنند دارد

 همین مزرعه ما میتواند ازدوازده اسب، بیست گاو و صدها گوسفند نگاهداري و

 همه آنان در رفاه بهسر برند، چنان رفاهي که تصور آن هم درپذیرایي کند،طوري که 

 حال حاضر از ما دور است .پس چطور است که مابا این نكبت زندگي میكنیم؟

 علتش ایناست که تقریبا تمام دسترنج کار ما به دست بشر ربوده میشود. آري

 یك کلمه بشررفقاجواب تمام مسایل حیاتي ما در یك نكته نهفته است و این نكته به 

 خالصه میشود. بشر یگانه دشمن واقعي ماست. بشر را از صحنه دور سازید، ریشه

 “ .گرسنگي و بیگاري براي ابد خشك میشود

 بشر یگانه مخلوقي است که مصرف میكند و تولید ندارد.نه شیر میدهد، نه تخم“

 ست کهمیكند.ضعیفتر از آن است که گاوآهن بكشد و سرعتش در دویدن به حدي نی

 خرگوش بگیرد.معذلك ارباب مطلق حیوان است. اوست که آنها را به کار میگمارد و از

 دسترنج حهصله فقط آنقدر به آنها میدهد که نمیرند و بقیه را تصاحب میكند.کار

 ماست که زمین را کشت میكند و کود ماست که آن را حاصلخیز میسازد،با این

 خودمان نیستیم. شما اي گاواني که جلووصف ما حیوانات صاحب چیزي جز پوست 

 من ایستادهاید، سال گذشته چندهزار گالن شیر دادهاید و بر سرآن شیر که باید صرف

 .تقویت گوسالههاي شما میشد چه آمد؟هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت

 شما اي مرغان در همین سال گذشته چقدر تخم کردهاید؟و چندتاي آن جوجه شد؟

 یه تمام به بازار رفت تا براي جونز و کسانش پول گردد و تو کلوور چهار کرهاي کهبق

 بایستي سرپیري عصاي دست و سبب نشاط خاطرتو باشند کجا هستند؟ همه در

 یكسالگي فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهي دید. در ازا چهار کره و جان

 ”طویله چه داشتهاي؟کندن دایم در مزرعه جز جیره غذا و گوشه 
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 تازه نمیگذارند این زندگي نكبتبار به حد طبیعي خود برسد. از لحاظ خودم“

 شكایتي ندارم، چه من از جمله خوشبختها بودهام. دوازده سال عمر کردهام و متجاوزاز

 چهارصد توله آوردهام.زندگي طبیعي هر خوکي چنین است . اما هیچ حیواني نیست

 یغ رهایي پیدا کند. شما تولهخوکهاي پرواري که جلوي منکه باالخره از لبه ت

 نشستهاید در خالل یك سال همه روي تخته سالخي ضجهتان به عرش خواهد

 رفت.این مصیبت بر سر همه ما، گاوان و خوکان ،مرغان و گوسفندان خواهد آمد.حتي

 دتاسبان و سگان هم سرنوشت بهتري ندارند. تو باکسر، روزي که عضالت نیرومن

 قدرت خود را از دست بدهند جونز تو را به سالخي میفروشد تا سرت را از تن جدا

 سازد و براي سگهاي شكاري بپزد. تازه سگهاهم وقتي پیر شدند جونز اجري به

 ”.گردنشان میبندد و در نزدیكترین برکه غرقشان میكند

 ا از ظلم بشريبنابراین رفقا! یا مثل روز روشن نیست که تمام نكبت این زندگي م“

 سرچشمه گرفته؟ بشر را از میان بردارید و مالك دسترنج خود شوید.فقط از آن پس

 میتوانیم آزاد و ثروتمند گردیم. چه باید بكنیم؟ بسیار ساده است باید شب و روز،

 .جسما و روحا براي انقراض نسل بشر تالش کنیم

 !رفقا! پیامي که من براي شما آوردهام انقالب است

 نمیدانم این انقالب کي عملي خواهد شد، شاید ظرف یك هفته شاید بیش ازمن 

 یكصد سال،اما به همان اطمیناني که این کاه را زیر پاي خود میبینم قطع و یقین

 دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا این مطلب را در بقیه عمر کوتاهتان

 !مدنظر دارید

 پیام را به کساني که پس از شما پا به عرصه گیتي کیگذارندو از آن واجبتر اینكه این 

 ”.برسانید تا نسلهاي آینده تا روز پیروزي به تالش ادامه دهند

 رفقا به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدي پیدا شود،هیچ استداللي“

 نباید شما را گمراه سازد. هیچگاه به کساني که میگویند انسان و حیوان

 شترکالمنافعند و یا ترقي یكي منوط به پیشرفت دیگري است اعتماد نكنید. اینم

 حرفها دروغ محض است .بشربه منافع هیچ موجودي نمیاندیشد. در این مبارزه باید

 بین ما حیوانات رفاقت و اتحاد کامل وجود داشتهباشد. بشر جملگي دشمن و حیوانات

 ”.جملگي دوستند

 یبي ایجاد شد.وقتي که میجر گرم سخنراني بودچهار موشدر این هنگام اغتشاش عج

 صحرایي از سوراخهاي خود بیرون خزیده بودند و چمباتهزده بودند و مشغول استماع
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 سخنراني بودند چشم سگها ناگهان به آنها افتاده بود و اگر جاني به سالمت دربردند

 ه خود را بعنوان سكوتصرفا در اثر فرار سریع آنها به سوراخهایشان بود. میجر پاچ

 .بلند کرد

 رفقا، در این جا نكتهاي است که باید روشن شود و آن اینكه حیوانات غیراهلي”گفت:

 . از قبیل موش و خرگوش در عداد دوستانند یا دشمنان ؟بیایید راي بگیریم

 من پیشنهاد میكنم که موضوع آیا موشها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح و

 ”.اخذ راي شودمذاکره و 

 فورا راي گرفتند و با اکثریت چشمگیري تصویب شد که موشها از دوستانند.فقط

 چهار راي مخالف بود:سه سگ و یك گربه. بعد معلوم شد گربه لهوعلیه هر دو راي

 .داده است

 میجر به سخن خود ادامه داد

 خود را در مطلب زیادي براي گفتن ندارم. فقط تكرار میكنم که براي همیشه وظیفه“

 دشمني نسبت به بشر و راهوروش او به یاد داشته باشید.هر موجودي که روي دو پا راه

 میرود دشمن است. هر موجودي که روي چهار پا راه میرود یا بال دارد دوست است

 همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید به او تشبه کنیم حتي.

 .ز گردید از معایب او بپرهیزیدزماني که بر او پیرو

 هیچ حیواني نباید در خانه سكنا جوید یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد یا الكل بنوشد

 یا دخانیات استعمال کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در امر تجاري وارد شود.تمام

 منوع خودعادات بشري زشت است. مهمتر از همه اینكه هیچ حیواني نباید نسبت به ه

 ظالمانه رفتار کند ضعیف یا قوي، زیرك یا کودن همه با هم برادریم. هیچ حیواني

 ”.نباید حیوان دیگري را بكشد،همه حیوانات برابرند

 و حاال رفقا میروم سر داستان خواب شب قبل.من نمیتوانم این خواب را براي“

 از بین رفته. اما خوابشماتشریح کنم، رویایي بود از دنیا در روزگاري که نسل بشر 

 چیزي را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم .سالها پیش هنگامي که

 بچه خوکي بیش نبودم مادرم و سایر خوکهاي ماده سرودي قدیمي میخواندند که جز

 آهنگ و سه کلمه اول آن را به یاد نداشتند. من آن آهنگ را در بچگي میدانستم

 که از خاطرم محو شده بود ولي شب گذشته آن آهنگ در عالم رویا به،ولي مدتها بود 

 یادم آمدو عجیبتر اینكه کلمات سرود هم به خاطرم آمدـ بله کلمات، یقین دارم،

 کلماتي که بوسیله حیوانات در ازمنه خیلي پیش خوانده میشده و نسلهاست که به
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 ود را براي شمادست فراموشي سپرده شده است. رفقا من هم اکنون این سر

 میخوانم.من پیرم و صدایم خش و گرفته است اما شما وقتي آهنگ را یاد گرفتید

 “ .است "حیوانات انگلیس  "خواهید توانست آن را بهتر بخوانید. اسم این سرود،

 میجر سینه خود را صاف و شروع به خواندن کرد. همانطور که گفته بود صدایش

 ا به نحو شایستهاي خواند. سرود پر هیجاني بود وخشن و گرفته بود معذلك سرود ر

 :آهنگش چیزي بود بین کلمانتین و الکوکاراچ و سرود این بود

 حیوان سراسر گیتي

 همه خاموش چشم و گوش به من

 میدهم مژدهاي مسرتبخش

 خوشتر از این نبود و نیست سخن

 هان به امید آنچنان روزي

 کاین بشر محو گردد و نابود

 هاي سبز جهانوین همه دشت

 خاصه ما شود چه دیر و چه زود

 یوغها دور گردد از گردن

 حلقه ها بازگردد از بیني

 بر سر دوش ما وحوش ،دگر

 نكند رنج بار سنگیني

 گندم و کاه و شبدر و صیفي

 یونجه و ذرت و چغندر و جو

 هر چه از خاك سرکند بیرون

 میخوریمش نبرده رنج درو

 دشتها سبز گردد و روشن

 ران زالل گردد و پاكجویبا

 نرمتر بادها وزد از کوه

 پاکتر سبزهها دمد از خاك

 این چنین روزي میرسد از راه

 مژده کان روز دوره شادي است

 گاوها، استران ،خران واسبان
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 مژده کان روز، روز آزادي است

 حیوان سراسر گیتي

 همه خاموش چشم و گوش به من

 مژدهاي مژدهاي مسرتبخش

 ود و نیست سخنخوشتر از این نب

 خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد. میجر هنوز آن را به اتمام نرسانده

 بود که همه حیوانات شروع به زمزمه آن کردند. حتي کودنترین آنها آهنگ و چند

 کلمهاش را فرا گرفته بود و زیرکترها از قبیل خوکها و سگها ظرف چند دقیقه تمام

 تند. پس از مختصر تمرین مقدماتي تمام حیوانات مزرعه با هم وسرود را از برداش

 را سر دادند. گاوان با ماق ،سگان با زوزه گوسفندان "حیوانات انگلیس"همآهنگ سرود 

 با بعبع، اسبان با شیهه و مرغابیها با صداي مخصوص خود آن را خواندند. این سرود

 تكرارش کردند و چه بسا اگر اتفاقيچنان حیوانات را به وجد آورد که پنجبار پي هم 

 .پیش نمیآمد سراسر شب به خواندن ادامه میدادند

 بدبختانه سروصدا، آقاي جونز را از خواب بیدار کرد.از تخت پایین جست و به تصور

 اینكه روباهي وارد مزرعه شده است تفنگي را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود

 ساچمه بر دیوار طویله نشست و جلسه به سرعت برداشت و تیري در تاریكي انداخت.

 برهم خورد و همه به محل خواب خود گریختند.پرندگان بر شاخهها و چرندگان روي

 . کاه جاي گرفتند و در لحظهاي، تمام مزرعه را سكوت فرا گرفت

 

 

 سه شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و در عالم خواب مرد و جنازهاش پایین باغ

 ك سپرده شد. این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد. تا سه ماهمیوه به خا

 .فعالیتهاي پنهاني زیادي در جریان بود

 نطق میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازهاي نسبت به زندگي داده بود.آنها

 نمیدانستند انقالبي که میجر پیشبیني کردهبود کي جامه عمل به خود خواهد پوشید

 ي نداشتند که تصور کنند این انقالب در خالل زندگي خودشان صورتو هیچ دلیل

 خواهد گرفت ،اما کامال آگاه بودند که موظفند خود را براي آن آماده سازند.کار تعلیم و

 .مدیریت به عهده خوکها، که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند، افتاد

 د به اسامي سنوبال و ناپلئون که اقايبرجسته و سرآمد آنان دو خوك نر جوان بودن
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 جونز ان دو را به منظور فروش پرورش داده بود. ناپلئون هیكلي درشت داشت و

 قیافهاش تا حدي خشن و سبع بود، و در این مزرعه برکشایري بود، در سخنوري

 .دستي نداشت ولي معروف بود که حرفش را به کرسي مینشاند

 .لیغتر و مبتكرتر بود ولي استقامت راي او را نداشتسنوبال خوك پرهیجانتري بود، ب

 بقیه خوکهاي مزرعه خوکهاي پرواري بودند و معروفترین آنها خوکي بود کوچك و

 چاق به نام سكوئیلر که گونههایي برآمده و چشماني براق داشت . تند و چابك بود و

 حث میكرد،صداي ذیلي داشت. ناطق زبردستي بود و وقتي درباره مسئله مشكلي ب

 طوري از سویي به سویي میجست و دمش را با سرعت تكان میداد که طرف را

 .مجاب میكرد.دربارهاش گفتهاند که قادر است سیاه را سفید جلوه دهد

 این سه، تعلیمات میجر را به صورت یك دستگاه فكري بسط داده بودند و بر آن نام

 خوابیدن جونز، در طویله جلساتحیوانگري گذاشته بودند. چند شب در هفته پس از 

 سري داشتند و اصول حیوانگري را براي سایر حیوانات شرح میدادند. در بادي امر با

 بالهت و بیعالقگي حیوانات مواجه بودند. بعضي دم از وظیفه وفاداري نسبت به جونز

 خطاب میكردند میزدند و یا مطالبي پیش پاافتاده اي را عنوان "ارباب"که او را 

 جونز به ما علوفه میدهد و اگر نباشد همه از گرسنگي تلف “یكردند، از قبیل م

 به ما چه که پس از مرگ“و برخي دیگر سواالتي طرح میكردند از قبیل  ”میشویم.

 اگر انقالب به هر حال واقعشدني است تالش کردن یا ”و یا ”ما چه واقع خواهد شد؟

 ”شت ؟نكردن ما چه تاثیري در نفس امر خواهد دا

 خوکها براي آنكه به آنها بفهمانند این گفتهها مخالف روح حیوانگري است مشكالت

 فراواني داشتند. احمقانهترین سواالت را مالي مادیان سفید طرح میكرد. اولین سوال

 ”آیا پس از انقالب باز هم قند وجود دارد؟”او از سنوبال این بود:

 ه وسیله ساختنش را نداریم. به عالوهنه. در این مزرع”سنوبال خیلي محكم گفت:

 ”.حاجتي هم به داشتن آن نیست. جو و یونجه هر قدر بخواهید خواهد بود

 سنوبال جواب داد ”آیا من در بستن روبان به یالم باز مجاز خواهم بود؟“مالي پرسید: 

 يرفیق این روباني که تو تا این پایه به آن عالقمندي ، نشان بردگي است. قبول ندار“

 ”که ارزش آزادي بیش از روبان است ؟

 .مالي قبول کرد ولي پیدا بود که متقاعد نشده است

 .وضع خوکها براي خنثي کردن اثر دروغهاي موزز، زاغ اهلي، از این هم مشكلتر بود

 موزز که دستپرورده مخصوص آقاي جونز بود، هم جاسوس بود و هم خبرچین،در
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 داشت که از وجود سرزمین عجیبي آگاه است بهضمن حراف زبردستي هم بود. داعیه 

 نام شیر و عسل که همه حیوانات پس از مرگ به آنجا میروند. موزز میكفت این

 سرزمین در آسمان کمي باالتر از ابرهاست، در سرزمین شیر و عسل هر هفت روز

 .هفته یكشنبه است، در آنجا تمام سال شبدر موجود است و بر درختها نبات میروید

 یوانات از موزز نفرت داشتند چون سخنچیني میكرد و کار نمیكرد، ولي بعضي ازح

 آنها به به سرزمین شیر و عسل اعتقاد پیدا کرده بودند و براي اینكه خوکها آنها را

 .متقاعد کنند که چنین محلي وجود ندارد ناگزیر از بحث و استدالل بودند

 اسب ارابه، بودند. براي این دو حل سرسپردهترین مرید خوکها باکسر و کلوور، دو

 مسائل مشكل بود، اما وقتي خوکان را به عنوان استاد پذیرفتند، تمام تعلیمات را

 جذب میكردند و همه را با لحني ساده به دیگران میرساندند. هیچگاه از حضور در

 را که جلسات همیشه با "حیوانات انگلیس"جلسات سري غفلت نمیكردند، و سرود 

 .دن آن ختم میشد،رهبري میكردندخوان

 بر حسب اتفاق، انقالب خیلي زودتر و بسیار سادهتر از آنچه انتظار میرفت به ثمر

 رسید. درست است که آقاي جونز ارباب بیمروتي بود ولي در سالهاي پیش زارع

 کارآمدي به شمار میآمد. ولي اخیرا به روز بدي افتاده بود. بعد از آنكه در یك دعواي

 ایي محكوم شد و خسارت مالي به او وارد آمد دلسرد شده بود و به حد افراطقض

 مشروب میخورد. گاهي سراسر روز را در آشپزخانه روي صندلي چوبي دستهداري

 میلمید و روزنامه میخواندو شراب میخورد و گاهگاه تكههاي نان را در آبجو خیس

 بل بودند، مزرعه پر از علف هرزهمیكرد و به موزز میخوراند. کارگزایش نادرست و تن

 بود، خانه حاجت به تعمیر داشت، در حفظ پرچینها غفلت میشد، و حیوانات

 .نیمهگرسنه بودند

 ماه ژوئن رسید و یونجه تقریبا آماده درو بود. در شب نیمه تابستان که مصادف با

 شد کهشنبه بود آقاي جونز به ولینگدن رفت و آنجا در میخانه شیرسرخ چنان مست 

 تا ظهر یكشنبه بازنگشت. کارگرها صبح زود گاوها را دوشیدند و بعد بیآنكه فكر دادن

 خوراك به حیوانات باشند دنبال شكار خرگوش رفتند. آقاي جونز پس از مراجعت

 بالفاصله روي نیمكت اتاق پذیرایي با یك نسخه از روزنامه اخبار جهان روي صورتش

 یوانات بیعلوفه ماندند. باالخره طاقتشان طاق شد.یكيخوابش برد. بنابراین تا شب ح

 .از گاوها در انبار آذوقه را با شاخش شكست و حیوانات جملگي مشغول خوردن شدند

 درست در همین موقع جونز بیدار شد و یك لحظه بعد او و چهار کارگرش شالق به
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 وانات گرسنهدست وارد انبار شدند و شالقها به حرکت آمد. این دیگر فوقطاقت حی

 بود. با آنكه از قبل نقشهاي نكشیده بودند همه با هم برسر دشمنان ظالم ریختند،

 جونز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخولگد قرار گرفتند. عنان اختیار از

 دستشان خارج بود.هرگز چنین رفتاري از حیوانات ندیده بودند و این قیام ناگهاني از

 هر وقت هر چه خواسته بودند با آنها کرده بودند چنانناحیه موجوداتي که 

 .ترساندشان که قوه فكر کردن از آنها سلب شد

 پس از یكي دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را بر قرار ترجیح دادند.دقیقهاي بعد

 هر پنج نفر آنها در جاده ارابهرو، که به جاده اصلي منتهي میشد،با سرعت تمام

 یوانات مظفرانه آنها را دنبال میكردند. خانم جونز هم که ماوقع را ازمیدویدند و ح

 .پنجره اتاق دید با عجله مقداري اثاث در مفرش ریخت و دزدکي از راه دیگر خارج شد

 موزز هم از شاخهدرختي که بر آن نشسته بود پرید و غارغارکنان و بالزنان به دنبال او

 ونز و کسانش رابه جاده اصلي راندند و دروازهرفت. در خالل این احوال حیوانات، ج

 پنجكلوني را با سروصدا پشت سر آنان کلون کردند.و بدین طریق و تقریبا بیآنكه خود

 بدانند انقالب برپا شد وبا موفقیت به پایان رسید. جونز تبعید و مزرعه مانر از آن آنان

 .شد

 باور نمیكردند. اولین در دقایق اول حیوانات سعادتي را که نصیبشان شده بود

 اقدامشان این بود که دسته جمعي به منظور تحصیل اطمینان از اینكه بشري در جایي

 مخفي نیست ،چهار نعل دورادور مزرعه تاختند و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا

 آخرین اثرات سلطه منفور جونز را پاك سازند. در یراقخانه را که در انتهاي طویله بود

 و دهنهها، حلقههاي بیني ،زنجیرهاي سگ وچاقوهاي بیمروتي که جونز شكستند

 بوسیله آن خوکها و برهها را اخته میكرد همه در چاه سرنگون شد. افسارها، دهنهها،

 چشمبندها و توبرههاي موهن به میان آتشي که از زبالهها در حیاط افروخته شده بود

 . ریخته شد. شالقها هم به همچنین

 قتي شالقها را شعلهور دیدند همه از شادي به جستوخیز درآمدند سنوبالحیوانات و

 روبانهایي را هم که با آن دم و یال اسبها را در روزهاي بازار تزئین میكردند در آتش

 .انداخت

 روبان به منزله پوشاك است که عالمت و نشانه انساني است . حیوانات بایستي”گفت :

 ”.برهنه باشند

 ن این بیان کاله حصیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگسباکسر با شنید
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 . حفظ میكرد آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت

 . در اندك زماني حیوانات هر چیزي که خاطره جونز را به یادآنان میآورد از بین بردند

 به هر سگبعد ناپلئون آنها را به طویله برگرداند و به هر یك جیره دو برابر معمول و 

 دو بیسكویت داد. سپس حیوانات سرود حیوانات انگلیس را هفت بار از سر تا ته پیاپي

 خواندند و پس از آن خود را براي شب آماده ساختند و خوابیدند، خوابي که پیش از

 .آن هرگز در خواب هم ندیده بودند

 یادشاناما همگي طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشكوه شب پیشین 

 آمد و دستهجمعي روبه چراگاه دویدند. کمي پایینتر از چراگاه تپه پشتهاي بود که

 تقریبا بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوانات باالي آن شتافتند و از آنجا در روشنایي

 !صبحگاهي به اطراف خیره شدند. همه مال آنها بود، هر چه میدیدند مال آنها بود

 به جستوخیز افتادند، و در هوا شلنگ برداشتندمست و سرشار از این فكر 

 میانشبنمها غلط زدند و در علفهاي شیرین تابستاني چریدند. کلوخها را لگدمال

 کردند و بوي تند آن را باال کشیدند. سپس به منظور تفتیش گشتي به اطراف مزرعه

 تخر و جنگلزدند و با سكوتي آمیخته با تحسین زمین زراعتي، یونجهزار ،باغ میوه، اس

 .کوچك را ممیزي کردند

 گویي این چیزها را قبال ندیده بودندو حتي حاال هم مشكل باور میكردند که همه از

 آن خودشان است . بعد همگي به سوي ساختمان مزرعه ریسه شدند و پشت در

 ساکت و آرام ایستادند. این هم مال آنها بود ولي میترسیدند داخل شوند. ولي پس از

 .سنوبال و ناپلئون در را به زور شانه خود باز کردند لحظهاي

 حیوانات یكي یكي پشت سر هم با منتهاي حزم و احتیاط تا مبادا چیزي را بر هم

 بزنند قدم به داخل گذاشتند. نوك پا از اتاقي به اتاقي دیگر میرفتند و میترسیدند

 ختخوابهاي با تشك پر،بلندتر از نجوا حرف بزنند. به اشیا لوکس باورنكردني ، به ت

 آینهها، نیمكتها قالیهاي کار بروکسل و عكس ملكه ویكتوریا که باالي سر بخاري

 اتاق پذیرایي بود با وحشت خیره شده بودند. تازه به پایین پلهبرگشته بودند که متوجه

 غیبت مالي شدند برگشتند و دیدند که در اتاق خواب است . روبان آبي رنگي از میز

 انم جونز برداشته و آن را حمایل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانهاي جلو آینهتوالت خ

 .خودستایي میكرد. بقیه او را سخت مالمت کردند و خارج شدند

 چند پاچه نمك سوده خوك که در آشپزخانه آویزان بود براي دفن به خارج آورده شد

 د. غیر از این به چیز دیگريو بشكه آبجو که در آبدارخانه بود با لگد باکسر شكسته ش
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 دست نزدند. به اتفاق آرا تصمیم براین گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ

 بماند. همگي توافق کردند که هیچ حیواني نباید هرگز در آنجا سكونت گزیند. حیوانات

 .ناشتائیشان را خوردند و بعد سنوبال و ناپلئون آنها را مجدد یكجا جمع کردند

 رفقا سعت شش و نیم است و روزي طوالني در پیش داریم. امروز به“ل گفت: سنوبا

 کار دروي یونجه میپردازیم ولي موضوع دیگري هست که باید بدوا ترتیب آن داده

 “ .شود

 خوکها در این موقع فاش ساختند که ظرف سه ماه گذشته، از روي کتاب مندرس

 نوشتن آموختهاند. ناپلئون دستور دادبچههاي جونز که در زبالداني بوده، خواندن و 

 قوطیهاي رنگ سیاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به طرف دروازه پنج کلوني که

 .مشرف به جاده اصلي بود برد

 سپس سنوبال چون از همه بهتر مینوشت قلم مویي را بین دوبند یكي از پاچههایش

 قلعه"د و جاي آن با رنگ نوشت گرفت و کلمات مزرعه مانر را از باالي کلون پاك کر

 تا از این تاریخ همیشه اسم محل این باشد. بعد جملگي به ساختمان مزرعه "حیوانات

 بازگشتند و در آنجا سنوبال و ناپلئون به دنبال نردباني فرستادند که به دیوار انتهاي

 ندطویله تكیه داده شد.بعد توضیح دادند که در نتیجه تحصیل سه ماهه موفق شدها

 که اصول حیوانگري را تحت هفت فرمان خالصه کنند. این هفت فرمان را بر دیوار

 خواهند نوشت ،قانون الیتغیري خواهد بود که حیوانات قلعه حیوانات ملزمند از این

 پس و براي همیشه از آن پیروي کنند. سنوبال با کمي اشكال باال رفت و شروع به کار

 .له پایینتر قوطي رنگ را در دست گرفته بودکرد، در حالیكه سكوئیلر چند پ

 متري٣٠فرامین هفت گانه روي دیوار قیراندود با حروف سفید درشت که از فاصله 

 : خوانده میشد، نوشته شد به این ترتیب

 هفت فرمان

 .هر چه دو پاست دشمن است١

 .هر چه چهار پاست یا بال دارد، دوست است٢

 .هیچ حیواني لباس نمیپوشد٣

 .حیواني بر تخت نمیخوابدهیچ ٤

 .هیچ حیواني الكل نمینوشد٥

 .هیچ حیواني حیوان کشي نمیكند٦

 .همه حیوانات برابرند٧
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 ها"و"نوشته شده بود و یكي از  "دوصت" "دوست"خیلي پاکیزه نوشته شد، و جز اینكه 

 .وارونه بود امالي بقیه درست بود

 قرائت کرد. همه حیوانات با حرکت سنوبال همه را براي استفاده سایرین با صداي بلند

 .سر موافقت کامل خود را ابراز داشتند و زیرکها فورا مشغول از بر کردن فرامین شدند

 ! و حاال رفقا به پیش، بسوي یونجهزار “سنوبال قلممو را پرت کرد و فریاد کشید 

 ز وبیایید عزم خود را جزم کنیم تا محصول یونجهزار را در مدتي کوتاهتر از جون

 ”.آدمهایش برداشت کنیم

 اما در این موقع سه ماده گاو که مدتي بود به نظر بیتاب میآمدند با صداي بلند

 شروع به ماق کشیدن کردند. بیستو چهار ساعت بود که دوشیده نشده بودند و

 پستانهایشان رگ کرده بود. خوکها پس از کمي فكر به دنبال سطل فرستادند و نسبتا

 را دوشیدند، و دیري نكشید که پنج سطل از شیر کف کرده خامهدار پر موفقانه گاوها

 این همه"شد و بسیاري از حیوانات با عالقه فراوان به آن چشم دوختند. یكي میگفت 

 شیر را چه باید کرد؟

 . ناپلئون خود را"یكي از مرغها گفت: جونز گاهي مقداري از آن را با نواله قاطي میكرد

 :رد و فریاد کشیدجلو سطلها حائل ک

 رفقا به شیر توجهي نكنید! بعدا ترتیب آن داده میشود. مهم جمعآوري محصول“

 است . رفیق سنوبال جلودار خواهد بود. من هم پس از چند دقیقه خواهم رسید. رفقا

 ”.به پیش! یونجه در انتظار است

 و چون بدین ترتیب حیوانات دسته جمعي براي برداشت محصول به یونجهزار رفتند

 .شب برگشتند متوجه شدند شیري در بساط نیست

 

 چه جاني کندند و چه عرقي ریختند تا توانستند یونجه را انبار کنند اما به زحمتش

 میارزید چه نتیجه حتي بیش از انتظارشان موفقیتآمیز بود. کار گاهي دشوار میشد،

 ي حیوان، و این که هیچزیرا افزار و وسایل کار براي دست بشر ساخته شده بود نه برا

 حیواني نمیتوانست با افزاري که مالزمه با ایستادن روي دو پاي عقب داشت کار کند

 خود اشكال بزرگي بود. اما خوکهاي با استعداد، براي رفع هر اشكالي چارهاي

 میاندیشیدند.اسبها که با مزرعه وجب به وجب آشنایي داشتند،در حقیقت کار

 مراتب بهتر از جونز و مستخدمینش بلد بودند.خوکها چمنزني و شنكشي را به

 خودشان کار نمیكردند،فقط بر کار سایرین نظارت داشتند.طبیعي بود که به علت
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 توفق علمي رهبر و پیشوا باشند.باکسر و کلوور خود را به آالت چمنزني و شنكشي

 ادور مزرعهو دور ”البته این روزها دیگر حاجتي به دهنه و افسار نبود“مي بستند 

 قدمهاي سنگین و استوار برمیداشتند،در حالیكه خوکي به دنبال آنان میرفت و بر

 میگفت.همه حیوانات حتي ضعیفترین ”رفیق هش !“و یا ”رفیق هین!”حسب اقتضا

 آنهادر کار برگرداندن یونجه و جمع آوري آن سهیم بودند.حتي اردکها و مرغها تمام

 خردههاي یونجه را با منقار جمع آوري کردند.باالخرهروز زیر آفتاب زحمت کشیدند و 

 کار خرمن برداري دو روز زودتر از مدتي که نوعا جونز و کسانش صرف میكردند به

 .اتمام رسید

 به عالوه بیشترین محصولي بودکه مزرعه تا آن زمان به خود دیده بود.هیچ تلف نشده

 کوچك را هم جمع کرده بودند و بود، مرغها و اردکها با چشمان تیز آخرین ساقههاي

 در سراسر مزرعه هیچ حیواني نبود که به اندازه پر کاهي از محصول دزدیده باشد.در

 سراسر تابستان کار مزرعه چون ساعت، منظم پیش میرفت.حیوانات چنان خوشحال

 بودند که هرگز تصورش را هم نكرده بودند. هر لقمه خوراك به آنان لذتي مخصوص

 ین قوتي بود که تماما مال آنها بود و به دست خود براي خود تهیه کردهمیداد چه،ا

 .بودند نه غذاییي که به دست ارباب خسیس جیرهبندي شده باشد

 با رفتن انسانهاي طفیلي و بي ارزش غذاي بیشتر داشتند و با اینكه در کار مجرب

 مثال در-واجه بودندنبودند،فراغت بیشتري هم داشتند. البته با اشكاالت فراواني هم م

 آخر سال پس از جمعآوري غله ناگزیر بودند خوشهها را به سبك قدیم لگد کنند و کاه

 را با فوت کردن جدا سازند،چون مزرعهماشین خرمنكوبي نداشتاما خوکان با درایت

 و باکسر با زور بازو همیشه کار را پیش میبردند. باکسر مورد اعجاب و تحسین همه

 جونز هم پرکار بود ولي حاال بیش از همیشه به نظر سه اسببود.حتي زمان 

 میآمد.روزهایي پیش میآمد که فشار همه کار مزرعه روي شانههاي پرقدرت او

 میافتاد. از صبح تا شب هر جا که کار دشواري بود همیشه او بود که میراند و

 از سایرین میكشید.با جوجه خروس قرار گذاشته بود که او را صبحها نیم ساعت قبل

 بیدار کند و داوطلبانه، قبل از آنكهكار روزانه شروع شود،هرجاکه کار فوقالعادهاي بود

 من”به کار میپرداخت.هر وقت مشكل و مسئلهاي طرح میشد جوابش اینبود که،

 و این جواب را شعار خود کرده بود. هر کس به تناسب-”بیشتر کار خواهم کرد

 ها و اردکها در موقع خرمن برداري در حدود پنجاهظرفیت خود کار میكرد.مثال مرغ

 کیلو غله پخشوپال شده را جمع آوري کرده بودند.نه کسي دزدي میكرد و نه کسي از
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 سهم جیرهاش شكایتي داشت.از نزاع و گاز گرفتن و حسادت که از عادات زندگي ایام

 ار کار خاليگذشته بود تقریبا اثري نبود. هیچیك یا تقریباهیچیك شانه از زیر ب

 نمیكرد. البته مالي صبحها در برخاستن از خواب تنبل بود و کار را قبل از وقت و به

 بهانه اینكه ریگي در سم دارد تعطیل میكرد. و رفتار گربه نسبتا غریب بود. از همان

 بدو امر همه متوجه شدند که موقع کار گربه غیب میشود و ساعتها ناپدید است و

 عداز کار مثل اینكه هیچ اتفاقي نیفتاده دو باره سروکلهاش پیدافقط وقت غذا یا ب

 میشود.اما همیشه چنان بهانههاي عالي داشت و چنان با مهر و محبت خرخر میكرد

 که امكان نداشت در حسن نیتش تردید شود. بنجامین االغ پیر،بعد از انقالب

 ي دوران جونز انجامکوچكترین تغییري نكرده بود.کارش را با همان سر سختي و کند

 میداد، نه از زیر بار کار شانه خالي میكرد و نه کاري داوطلبانه انجام میداد.هیچگاه

 درباره انقالب و نتایج آن اظهار نظر نمیكرد و وقتي از او میپرسیدند:مگر خوشحالتر

 خرها عمر دراز دارند.هیچكدام شما تا حال خر“از زمان جونز نیست،فقط میگفت، 

 .و دیگران ناچار خود را به همین جواب معماآمیز قانع میساختند ”یدهاید.مرده ند

 یكشنبهها کار نبود.صبحانه ساعتي دیرتر از معمول صرف میشد و پس از صرف آن

 تشریفاتي بدون وقفه هر هفته اجرا میشد.اول مراسم افراشتن پرچم بود. سنوبال در

 بود پیدا کرده بود و رویش سمي ویراقخانه رومیزي کهنه سبزي که مال خانم جونز 

 شاخي با رنگ سفید نقاشي کرده بود.و این پرچم روزهاي یكشنبه در حیاط افراشته

 رنگ پرچم سبز است براي اینكه نشانه مزارع سر سبز“میشد.سنوبال میگفت، 

 انگلستان باشد و سم و شاخ عالمت جمهوري آینده حیوانات است که پس از قلع و

 پس از برافراشتن پرچم همه حیوانات در طویله براي”پا خواهد شد. قمع انسانها بر

 جلسه عمومي که به آن میتینگ میگفتند جمع میشدند.در آن مجمع کار هفته

 آینده طرح میشد و تصمیمات مورد بحث قرار میگرفت. همیشه خوکها تصمیم

 ي دادن رامیگرفتند ،سایر حیوانات هرگز نمیتوانستند تصمیمي اتخاذ کنند ولي را

 یاد گرفته بودند. سنوبال و ناپلئون در مباحثه از همه فعالتر بودند.ولي به این معني

 توجه شده بود که این دو هیچگاه با هم توافق ندارند.پیشنهاد از طرف هر کدام که

 بود،واضح و روشن بود که دیگري مخالف است.حتي در موضوعاتي که در اساس آن

 ود مثل تخصیص دادن قطعه زمین کوچكي پشت باغ میوهجاي هیچگونه مخالفتي نب

 براي سكونت حیوانات بازنشسته بین آن دو بحثي طوالني در میگرفت. میتینگ

 ختممیشد وبعد از ظهر مخصوص”حیوانات انگلیس“همیشه با خواندن سرود 
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 .تفریحبود

 ایي که ازخوکها یراقخانه را مرکز فرماندهي کرده بودند.شبها در آنجا از روي کتابه

 خانه آورده بودندآهنگري، نجاري و سایر صنایع ضروري را یاد میگرفتند.سنوبال

 سرگرم دایر کردن تشكیالتي بود که آنها را کمیتههاي حیواني مینامید.در این امر

 پشتكار خستگي ناپذیري داشت.براي مرغها کمیته تولید تخممرغ،براي گاوان اتحادیه

 هدف آن رام کردن حیواناتي”در تعلیمات رفقاي غیر اهلي دمتیزان، کمیته تجدید نظر

 براي گوسفندان جنبش پشم سفیدتر و کمیتههاي دیگر ”از قبیل موش و خرگوش بود

 تشكیل داده بود، بهعالوه کالسهاي مقدماتي به منظور تعلیم خواندن و نوشتن تاسیس

 تجدیدنظر در کرده بود.به طور کلي این طرحها با شكست مواجه شد.مثال کمیته

 تعلیمات رفقاي غیراهلي تقریبابالفاصله منحل شد،چه وحوش از راه و رسم اولیه خود

 عدول نمیكردند، و وقتي باآنهاسخاوتمندانه رفتار میشد،از وضع سواستفاده

 میكردند.گربهعضو این کمیته شد و چند روزي خیلي فعال بود.یكروز دوستان دیدند

 حاال دیگر“اي دور از دسترسش حرف میزند. میگفت که بربام نشسته و با گنجشكه

 همه حیوانات با هم دوستندو هر گنجشكي که بخواهد میتواند پرواز کند و روي پنجه

 .ولي گنجشكها فاصلهشان را با او حفظ کردند”من بنشیند.

 کالسهاي خواندن و نوشتن با موفقیت زیادي همراه بود.در پاییزتقریبا همه حیوانات

 .حدي باسواد شده بودند مزرعه تا

 خوکها خواندن و نوشتن را به کمال یادگرفته بودند.سگها نسبتاخوب میخواندند ولي

 سواي هفتفرمان عالقهاي به خواندن هیچ چیز نداشتند. موریل ،بزسفید، از سگها

 بهتر میخواند و گاه تكه پارههاي روزنامه را که در زباله پیدا میكرد براي سایرین

 نجامین به خوبي خوکها میخواند ولي از آن استفاده نمیكرد،میگفت:تامیخواند.ب

 آنجا که خبر دارد چیزي نیست که به خواندنش بیارزد.کلوور تمام حروف الفبا را

 میدانست ولي از ساختن کلمه عاجز بود.باکسر از حرف ت جلوتر نرفت. با سم بزرگش

 ابیده به حروف خیرهروي خاك الف ب پ ت را رسم میكرد و بعد با گوش خو

 میشد،گاهي کاکلش را تكان میداد و با تمام نیرو سعي میكرد حروف بعدي را به

 خاطر آورد ولي توفیق نمییافت.چند بار ج چ ح خ را هم یاد گرفت ولي هربار که آنها

 را بهیاد داشت متوجه میشد که الف و ب و پ و ت را فراموش کرده است.باالخره

 چهار حرف اول قناعت کند و مرتب هر روز یكي دو بار آنها را مصمم شد که به همان

 مینوشت تا ذهنش آماده باشد.مالي جز چهار حرف اسم خودش از فراگرفتن سایر
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 حروف سر باز زد.این حروف رابا ساقههاي نازك درخت میساخت وبا یكي دو گل آنرا

 .زینت میداد و بهبه گویان دورش میگشت

 حرف الف جلوتر نرفتند و همچنین کاشف به عمل آمد که سایر حیوانات مزرعه از

 حیوانات کودن،مانند گوسفندان،مرغان و اردکها قادر به از بر کردن هفتفرمان

 چهارپا“نیستند.سنوبال پس از مدتي فكر اعالم داشت که هفتفرمان میتواند به 

 که خالصه شود و گفت این شعار شامل اساسي حیوانگري است.هر”خوب،دو پا بد

 آنرا کامال دریابد از شر نفوذ انسان مصون است. پرندگان ابتدا اعتراض کردند،چون

 خود آنها هم ظاهرا دو پا داشتند،ولي سنوبال به آنان ثابت کرد که چنین

 بال پرنده عضوي است براي حرکت و نهبراي اخذ برکت،بنابراین به ‘رفقو”نیست.گفت،

 ست و با آن مرتكب تمام اعمال زشتشمثابه پاست.دست عالمت مشخصه انسان ا

 ”.میشود

 پرندگان چیزي از کلمات طویل سنوبال دستگیرشان نشد ولي توضیحاتش را

 بر دیوار”چهارپا خوب،دو پا بد”پذیرفتند و همه آماده از بر کردن شعار جدید شدند.

 قلعه و باالي هفت فرمان و با حروفي درشتر نوشته شد.وقتي آنرا فرا گرفتند،

 فندها چنان به آن دلبستگي پیدا کردند که هر وقت در مزرعه استراحتگوس

 .را ساعتها بعبع میكردند بیآنكه خسته شوند”چهارپا خوب،دو پابد”میكردند،

 تربیت جوانان مقدم بر هر”ناپلئون بهكمیتههاي سنوبال توجهي نداشت و میگفت،

 ”.کاري است که براي بزرگساالن میكنیم

 برداشت یونجه جسي وبلوبل رویهم نه توله قوي و سالماتفاقا کمي پس از 

 زائیدند.ناپلئون تولهها را به مجردي که از شیرگرفته شدند از مادرهاشان گرفت و گفت

 شخصا عهدهدار تعلیم و تربیتشان میشود.آنها را به باالخانهاي که فقط به وسیله

 ایي نگاه داشت که سایرین بهنردبان به یراقخانه راه داشت برد و آنها را در چنان انزو

 .زودي وجودشان را فراموش کردند

 معماي شیر به زودي حل شد:هر روز با نواله خوکها مخلوط میشد. سیبهاي زودرس

 داشت میرسید و زمین باغ میوه از سیبهاي باد زده پوشیده شده بود. حیوانات تصور

 ود ولي دستور صادر شدکرده بودند که طبعا سیبها بین همه و به تساوي تقسیم میش

 که سیبها جمعآوري شود و براي خوراك خوکها به یراقخانه فرستاده شود. بعد از

 صدور دستور چند تایي از حیوانات زمزمهاي سردادند، ولي نتیجه نداشت چون همه

 خوکها حتي سنوبال و ناپلئون،در این امر توافق نظر کامل داشتند وسكوئیلر مامور شد
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 امیدوارم رفیق تصور نكرده”زم را به سایرین بدهد.به صداي رسا گفت،که توضیحات ال

 باشند که ما خوکها این عمل را از روي خودپسندي و یا به عنوان امتیاز

 میكنیم.بسیاري از ما خوکها از شیر و سیب خوشمان نمیآید. و من به شخصه از آنها

 از طریق علمي”و سیببدم میآید.تنها هدف از خوردن آنها حفظ سالمتي است.شیر 

 شامل موادي است که براي حفظ سالمتي خوك کامال ضروري ”به ثبوت رسیده رفقا

 است.ما خوکها کارمان فكري است.تمام کار تشكیالت مزرعه بسته به ماست. ما شب و

 روز مواظب بهبود وضع همه هستیم. صرفا به خاطر شماست که ما شیر را مینوشیم و

 یدانید اگر ما به وظایفمان عمل نكنیم چه خواهد شد؟جونزسیب را میخوریم.هیچ م

 و در حالیكه جست و خیز میكرد و دمش را ”برمیگردد! بله،جونز برمیگردد!

 به طور حتم کسي بین شما ‘رفقا”میجنباند با لحني تقریبا ملتسمانه فریاد کشید،

 ”!نیست که طالب مراجعت جونز باشد

 یواني در آن تردید نداشت عدم تمایل به بازگشتاگر تنها یك موضوع بود که هیچ ح

 جونز بود.وقتي که مطالب به این شكل عرضه شد دیگر جاي حرف نبود.اهمیت حفظ

 سالمتي خوکها هم که روشن و واضح بود،بنابراین بدون چون و چرا موافقت شد که

 شیر و سیبهاي بادزده همچنین محصول اصلي سیب پس از رسیدن منحصرا مال

 .باشد خوکها

 

 

 تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمي از دهكده منتشر شد. همه روزه

 سنوبال و ناپلئون دستهدسته کبوتران را مامور میكردند که به مزارع مجاور بروند و با

 حیوانات آن مزارع درآمیزند و داستان انقالب را نقل کنند و به آنها آهنگ سرود

 .را تعلیم دهند ”حیوانات انگلیس“

 غالب این ایام آقاي جونز در بار میخانه شیر سرخ مینشست و براي هر کس که

 حوصله شنیدن داشت از ظلمي که به او شده بود و اینكه یكدسته حیوان بیارزش او

 را از ملكش رانده بودند شكوه میكرد. سایر زارعین به طور اصولي همدردي میكردند

 ني به او نكردند. هر یك از آنان پنهاني به این فكر بود، کهولي در بادي امر کمك شایا

 .به چه نحو میتواند از بدبختي جونز به نفع خویش استفاده کند

 خوشبختانه میانه مالكین مزارع مجاور دائما شكر آب بود. یكي از دو مزرعه مجاور

 یتناسبفاکسوود نامیده میشد مزرعه وسیعي بود فراموش شده، کهنه، با درختهاي ب
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 . و چراگاههاي بیمصرف و پرچینهاي خراب

 مالكش آقاي پیلكینگتن زارع سهل انگاري بود که وقتش را به اقتضاي فصل به

 ماهیگیري یا شكار میگذراند. مزرعه دیگر که اسمش پینجفیلد بود کوچكتر بود و

 رفتاربهتر نگهداري شده بود، مالكش آقاي فردریك نامي بود. خشن و باهوش ، غالبا گ

 .دعاوي دادگستري و به سختگیري در معامالت مشهور

 این دو با چنان از هم متنفر بودند که امكان توافق آنها حتي در دفاع از منافع

 .مشترکشان بعید بود

 با وجود این هر دوي آنان از انقالب قلعه حیوانات هراسان بودند و کامال مراقب که

 یادي از آن درك کنند. در بادي امر چنیننگذارند حیوانات مزرعه خودشان چیز ز

 وانمود میكردند مطلب خندهدار است و فكر اینكه مزرعهاي را حیوانات اداره کنند

 .مضحك است . معتقد بودند غائله ظرف یكي دو هفته رفع خواهد شد

 اصرار داشتند که مزرعه را مانر بنامند و اسم قلعه“شایع کردند که در مزرعه مانر 

 .”را نمیتوانستند تحمل کنندحیوانات 

 همه حیوانات به جان هم افتادند و بزودي از گرسنگي تلف میشوند. وقتي که مدتي

 گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگي تلف نشدند فردریك و پیلكینگتن

 .لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناك قلعه حیوانات سخن راندند

 نجا حیوانات یكدیگر را میخورند و همدیگر را با نعل داغ شكنجهشایع کردند که آ

 میكنند و مادههایشان اشتراکي است . فردریك و پیلكینگتن میكفتند اینها همه

 . نتیجه سرپیچي از قوانین طبیعي است

 ولي این داستانها هیچگاه به تمام معني باور نمیشد. قصه مزرعه عجیبي که حیوانات

 رون کردهاند و خودشان آن را اداره میكنند به صور و اشكال مبهم وبشر را از آن بی

 گوناگون در حال اشاعه بود، و در خالل آن سال موجي از طغیان و تمرد تمام

 .حولوحوش را فرا گرفت

 گاوهاي نر که همیشه رام بودند یك مرتبه سرکش شدند، گوسفندها پرچینها را

 ه گاوها با لگد سطلهاي شیر را واژگون کردند وشكستند و به جان شبدرها افتادند، ماد

 .اسبهاي شكاري از پرش از روي موانع سرباز زدند و سوارکاران را زمین زدند

 .را میدانستند ”حیوانات انگلیس“از همه مهمتر همه جا آهنگ و حتي کلمات سرود 

 امالبا سرعت سرسامآوري منتشر شده بود. آدمها با اینكه وانمود میكردند مطلب ک

 مسخره است ،نمیتوانستند خونسردي خود را حفظ کنند. میگفتند چطور ممكن
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 .است حتي جهارپایان حاضر شوند چنین آواز بیارزشي را بخوانند

 هر حیواني را که حین خواندن سرود دستگیر میكردند در محل به چوب میبستند

 اختند و کبوترهامعذلك آواز قطع نمیشد. ترقهها روي پرچینها آن را با سوت مینو

 .روي درختهاي نارون آن را بغبغو میكردند

 آهنگ در صداي چكش آهنگري و طنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتي آدمها

 .آن را میشنیدند برخود میلرزیدند زیرا آینده شوم خود را در آن میدیدند

 حتي مقداري از آن یكي از روزهاي اوایل اکتبر وقتي که غله درو و انباشته شده بود و

 خرمنكوبي هم شده بود دستهاي از کبوتران میان هوا چرخي زدند و با هیجان فرود

 آمدند. جونز و کلیه آدمهایش به عالوه شش تن از مزرعه فاکسوود و پینجفیلد از

 دروازه پنجكلونه وارد شده بودند و از راه ارابهرو به سوي مزرعه میآمدند و همه غیر از

 شاپیش میآمد و تفنگي در دست داشت ، چماق و چوب داشتند. مسلمجونز که پی

 .بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه میآیند

 از مدتها پیش انتظار این امر میرفت و تمام احتیاط الزم به عمل آمده بود. سنوبال که

 جنگهاي ژولسزار را از روي یك نسخه قدیمي که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود

 ئول عملیات دفاعي بود و فورا دستورات الزم را صادر کرد و ظرف دو دقیقه هرمس

 .حیواني سرپست خود حاضر بود

 به مجردي که آدمها به مزرعه نزدیك شدند سنوبال اولین حمله راآغاز کرد. کبوترها

 که کل تعدادشان بالغ بر سیوپنج بود پروازکنان در هوا روي سر مردم فضله

 گامي که آدمها سرگرم رفع این گرفتاري بودند اردکها که پشت پرچینانداختند، و هن

 مخفي بودند حمله کردند و ماهیچههاي پاي آنان را به شدت منقار زدند. این قسمت

 در واقع فقط مانور کوچكي بود و صرفا به منظور ایجاد بینظمي مختصري طرح شده

 د. سپس سنوبال به حمله دومبود و آدمها به سهولت غازها را به وسیله چوب راندن

 .پرداخت

 موریل و بنجامین و همه گوسفندان در حالیكه سنوبال پیشاپیش آنان بود به جلو

 حملهور شدند. و از هر سو آدمها را شاخ و لگد میزدند . بنجامین پشتش را کرده بود

 و با سمهاي کوچكش جفتكپراني میكرد. این بار نیز قدرت آدمها با کفشهاي میخدار

 و چوب دستي بیش از تحمل حیوانات بود. همه با نعرهاي که سنوبال کشید و به منزله

 .عالمت عقبنشیني بود برگشتند و از راهرو به حیاط گریختند

 آدمها فریاد پیروزي کشیدند. دشمنان را همان طور که انتظار داشتند در حال فرار
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 ن بود که سنوبال میخواست .بهدیدند و با بینظمي به تعقیب آنان پرداختند. این هما

 محض اینكه همه آنها به میان حیاط رسیدند سه اسب ، سه ماده گاو و بقیه خوکها که

 در گاوداني کمین کرده بودند ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدمها

 بستند. سنوبال عالمت حمله داد خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او را

 د و تفنگش را آتش کرد، ساچمه پشت سنوبال را خراش داد و گوسفندي کشتهدی

 .شد. سنوبال بدون لحظهاي درنگ هیكل صدکیلویي خود راروي پاي جونز انداخت

 جونز روي پهن نقش شد و تفنگ از دستش به سویي پرید. از این وحشتناکتر منظره

 زرگ نعلدارش بر سرو رويباکسر بود که روي دو پاي عقب برخاسته بود و با سم ب

 .آدمها میزد

 اولین ضربهاش به جمجمه شاگرد مهتري گرفت که چون مرده روي گل افتاد. با دیدن

 این منظره چند نفر چوبها را انداختند و در مقام فرار برآمدند. وحشت همه را گرفته

 گزیده و بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیاط میراندند. آدمها شاخ و لگد میخوردند،

 لگدکوب میشدند، و در سراسر مزرعه حیواني نبود که به شیوه خاص خود از آنها

 انتقامي نگیرد. حتي گربه غفلتا از روي بام بر شانه گاوچراني جست و چنگالش را در

 گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند کرد. به مجردي که مفري پیدا شد آدمها

 رون دویدند و به طرف جاده اصلي فرار کردند. بدین طریقگویي از خدا خواستند و بی

 پنج دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهي که آمده بودند مفتضحانه عقب

 نشستند، در حالیكه اردکها صداکنان دنبالشان میكردند و ماهیچههاي پاهایشان را

 .نوك میزدند

 ش میكرد با سمش شاگرد مهتر راهمه آدمها رفتند جز یكي. پشت حیاط باکسر تال

 :که با صورت تو گل افتاده بود برگرداند ولي پسر تكان نمیخورد. باکسر با تاثر گفت

 مرده است ،من نمیخواستم این کار را بكنم به کلي از یاد برده بودم که نعل آهنین“

 “ دارم .کي باور میكند که من در این کار تعمدي نداشتهام؟

 عاطفه و دلسوزي الزم نیست“جراحتش خون میچكید نعره زد  سنوبال که هنوز از

 ”.رفیق! جنگ، جنگ است. فقط آدممرده ، آدم خوب است

 من نمیخواهم جان”باکسر در حالیكه اشك در چشمانش حلقه زده بود تكرار کرد

 ”.هیچ کس حتي جان آدم را بگیرم

 “ پس مالي کجاست؟“یكي از حیوانات با تعجب گفت 

 ي از مالي نبود، براي یك لحظه وحشت زیادي ایجاد شد، ترس این میرفتدر واقع اثر
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 .که نكند آدمها به طریقي به او آسیب رسانده باشند یا حتي او را با خود برده باشند

 مالي را باالخره در آخورش در حالیكه سر را زیر یونجهها مخفي کرده بود پیدا

 د. وقتي حیوانات پس از یافتن ماليکردند.از همان لحظه شلیك تفنگ فرار کرده بو

 برگشتند دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا آمده و به

 .چاکزده است

 حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند. هر یك با اوج صداي خویش

 و داستان هنرنمایي خود را در جنگ شرح میداد.بدون مقدمه جشني به خاطر فتح

 .پیروزي بر پا شد

 چندین بار خوانده شد.بعد هم از گوسفند “حیوانات انگلیس “پرچم باال رفت و سرود 

 .شهید تشییع مجللي به عمل آمد و بوته خاري بر مزارش غرس شد

 سنوبال کنار قبر نطق کوتاهي ایراد کرد و به لزوم آمادگي همه حیوانات و در صورت

 .عه حیوانات تاکید کردضرورت به جانفشاني در راه قل

 شجاعت حیواني "حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشاني نظامي به اسم نشان 

 داشته باشند و آن را در همان وقت و همان جا به سنوبال و باکسر اعطا "درجه یك 

 کردند. مدال برنجي بود و در واقع از یراق اسبها در یراقخانه به دست آمده بود. قرار

 .مدال یكشنبهها و روزهاي تعطیل به سینه نصب شودشد 

 یي هم تهیه شد و به گوسفند شهید اعطا گشت . در"شجاعت حیواني درجهدو"نشان 

 اطراف اسم جنگ بحث زیادي شد و باالخره آن را جنگ گاوداني نامیدند، چون یورش

 .از گاوداني شروع شد

 ه میدانستند در مزرعه به جاتفنگ جونز را که روي گل مانده بود با فشنگهایي ک

 مانده است به مثابه مهمات در پاي چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالي

 دوبار شلیك کنند یك مرتبه در دوازدهم اکتبر سالگرد جنگ گاوداني و یك مرتبه در

 .نیمه تابستان سالروز انقالب

 

 ز دیر سر کار میآمدهر چه زمستان پیش میرفت مزاحمت مالي زیادتر میشد. هر رو

 به بهانه اینكه خواب مانده است،و با آنكه اشتهایش خوب بود از دردهاي مرموزي

 شكوه میكرد، و به کوچكترین بهانه دست از کار میكشید و میرفت کنار استخر و با

 طرز ابلهانهاي به تصویرش در آب خیره میشد. شایعات و حرفهاي جدیدتري هم در

 الي سالنهسالنه در حیاط قدم میزد و با دم بلندش ور میرفت وبین بود.یك روز که م
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 مالي مطلب مهمي است که”ساقه یونجهاي را میجوید، کلوور او را کنار کشید و گفت،

 باید با تو در میان بگذارم.امروز صبح من دیدم که تو به آن طرف پرچین که حدفاصل

 اي پیلكینگتن سمت دیگريمزرعه ما و فاکسوود است نگاه میكردي و یكي از آدمه

 پرچین ایستاده بود.با آنكه راه دور بود من یقین دارم که دیدم او با تو حرف میزد و تو

 به او اجازه دادي که پوزهات را نوازش کند.مالي براي این کارت چه توضیحي میتواني

 ”بدهي ؟

 زه مراپو“مالي در حالیكه سم بر زمین میكوفت و به اطراف میجست فریاد کشید، “

 مالي!به چشم من نگاه کن ”نوازش نكرد!من چنین کاري نكردم!اصال حقیقت ندارد!

 ”!حقیقت ندارد”مالي تكرار کرد، ”قسم میخوري که آن مرد دست به پوزهات نكشید؟

 .ولي نتوانست به چشم کلوور نگاه کند و بعد هم چهار نعل به مزرعه رفت

 ي چیزي بگوید،به آخور مالي رفت و بافكري به خاطر کلوور رسید و بیآنكه به کس

 سمش کاه را زیر و رو کرد. زیر کاه چند حبه قند و چند رشته روبان رنگارنگ پنهان

 .شده بود

 سه روز بعد مالي ناپدید شدو تا چند هفته از محل او خبر و اثري نبود،تا آنكه کبوتران

 هاند که بین مالگزارش دادند که او را آن طرف ولینگدن جلو در میخانهاي دید

 بندهاي ارابه قرمز و سیاهي ایستاده و مرد سرخ چهره چاقي که شلوار پیچازي پوشیده

 .بود و شبیه مهمانخانهچیها بود دست به پوزهاش میكشید و قند دهانش میگذاشت

 تازه قشو شده بود و روباني بنفش به کاکلش بسته بودند،و کبوتران میگفتند از

 وضعش راضي است. از آن پس حیوانات دیگر اسمي از مالي ظاهرش پیدا بود که از

 .نبردند

 در ژانویه هوا خیلي سرد شد. زمین مزرعه چون سنگ سفت بود و هیچ کاري در

 مزرعه پیش نمیرفت.جلسات متعددي در طویله تشكیل شد و خوکها سرگرم طرح

 دیگر حیواناتنقشه کار فصل آینده بودند.پذیرفته شدهبود که خوکها،که به وضوح از 

 زیرکتر بودند،تمام تصمیمات را درباره خط مشي مزرعه بگیرند، ولي این تصمیمات به

 اکثریت آرا تصویب شود.اگر بگو مگوهاي بین سنوبال و ناپلئون نبود این ترتیب

 مناسب بود اما این دو هر وقت امكان داشت با هم مخالفت کنند،مخالفت میكردند.اگر

 د میداد جو به میزان بیشتر کاشته شود،دیگري میگفت جویكي از آن دو پیشنها

 صحرایي بیشتر کاشته شود،و اگر یكي میگفت که فالن مزرعه براي کشت کلم پیچ

 مناسب است دیگري میگفت آن زمین فقط مناسب کشت چغندر است.هر کدام
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 پیرواني داشتند و مباحثات سختي درمیگرفت.درجلسات معموال سنوبال برنده اکثریت

 آرا بود،چون خوب حرف میزد، اما ناپلئون خارج از جلسات موفقتر بود. مخصوصا در

 گوسفندان نفوذ بسیاري داشت این اواخر گوسفندها یاد گرفته بودند که با بعبع

 به جا و بیجا جلسات را بر هم زنند.مخصوصا در لحظات”چهارپا خوب، دو پا بد“

 بلند میشد. سنوبال چند ”دو پا بدچهارپاخوب،“حساس نطق سنوبال بیشتر بعبع 

 شماره قدیمي مجلهبرزگر و دامدار را به دقت مطالعه کردهبود و پر از طرح و نقشه

 براي توسعه و عمران مزرعه بود.در اطراف زهكشي و کود شیمیایي عالمانه صحبت

 میكرد و براي صرفهجویي در کار،نقشه بغرنجي تهیه دیدهبود که طبق آن حیوانات

 خود راهر روز در یك نقطه مشخص از مزرعه میریختند. ناپلئون از خودمدفوع 

 طرحي نداشت و فقط به آرامي میگفت که منتظر فرصت مناسبي است. ولي هیچیك

 از کشمكشهاي آن دو بهشدت اختالفي که سرآسیاب بادي پیدا کردند نبود. در چراگاه

 ود که مرتفعترین نقطه قلعهدر محلي که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود پشتهاي ب

 بود و سنوبال پس از بررسي کامل اعالم داشت این محل براي برپا کردن یك آسیاب

 بادي که بتواند مولد برق را به کار اندازد و به مزرعه نیروي برق بدهد مناسب است. با

 این کار آخورها روشنایي خواهد داشت،در زمستان گرم خواهد بود، به عالوه اره

 یكي، ماشین خرمن کوبي و چغندر خردکني ودستگاه برقي شیردوشي را هممكان

 چون”میتوان به کار انداخت.حیوانات راجع بهچنین چیزهایي هرگز نشنیده بودند

 ، و با تعجب گوش کردند و سنوبال“مزرعه قدیمي بود و فقط وسایل ابتدایي داشت 

 ن میكرد و به آنها فراغتهم عكس این ماشینهاي غریب را که کار آنها را برایشا

 میداد که به راحتي بچرند یا با خواندن و حرف زدن سطح فكرشان را باال ببرند

 نشانشان داد. نقشههاي سنوبال براي آسیاببادي ظرف چند هفته تكمیل شد.اطالعات

 مكانیكي آن از سه کتاب به اسامي هزار کار مفید مربوط به خانه،همه میتوانند معمار

 رق براي مهتدیان که مال آقاي جونز بود به دست آمده بود. سنوبال اتاقي راباشند و ب

 که زماني جایگاه ماشینهاي جوجهكشي بود و کف چوبي صاف داشت و براي

 نقشهكشي مناسب بود محل کار خویش قرار داد.ساعتها کتابهایش را به وسیله قطعه

 رفت ودر را به رويسنگي باز نگه میداشت و تكه گچي بین مفاصل پاچهاش میگ

 خود میبست.به سرعت از سمتي به سمتي میرفت و خطوطي یكي پس از دیگري

 رسم میكرد و از شعف و شادي زوزه میكشید.نقشه به تدریج به صورت خطوط در

 هم هندل ماشین و چرخهاي دندانهدار بیش از نیمي از کف زمین را اشغال کرد.این
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 د ولي آنها را کنجكاو میكرد.همه براي نگاهخطوط براي سایر حیوانات نامفهوم بو

 کردن به نقشههاي سنوبال دست کم روزي یك بار به محل کارش میآمدند،حتي

 مرغها و اردکها هم میآمدند و خیلي مواظب بودند که مبادا روي عالئم گچي پا

 گهانبگذارند.فقط ناپلئون کناره گرفته بود. از همان ابتدا با این کار مخالف بود.ولي نا

 روزي براي بررسي نقشه آمد.با تاني دور اتاق راه افتاد،تمام جزئیات آن را از نزدیك

 مالحظه کرد، یكي دو بار آن را بو کشید و سپس مدتي متفكرانه از گوشه چشم به آن

 نظر دوخت و یك مرتبه و بیمقدمه پایش رابلند کرد و روي نقشهها شاشید و بیحرف

 .خارج شد

 یاب بادي اهالي قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شدهبودند. سنوبالدر بارهموضوع آس

 انكار نمیكرد که ساختن آسیاب بادي کار دشواري است،چون نیاز به استخراج سنگ

 داشت تا دیوارها ساختهشود بعد باید بادبان تهیه میشد وتازه حاجت به دینام و سیم

 .اما عقیدهاش این بود که”نمیزد .در باب نحوه تهیه اینها سنوبال حرفي”مفتولي بود

 کار ظرف یك سال تماممیشود،و پس از اتمام آن آنقدر صرفهجویي در کار خواهد شد

 که حیوانات فقط سه روز در هفته کار خواهند کرد.از طرف دیگر ناپلئون استدالل

 میكرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذایي است و اگر حیوانات وقت را در

 آسیاب بادي تلف کنند همه از گرسنگي تلف میشوند.حیوانات به دو دسته با ساختن

 و ”به سنوبال و سه روز کار در هفته راي بدهید”دو شعار تقسیم شدهبودند.یكي،

 .فقط بنجامین جزو هیچیك از دو”به ناپلئون و غذاي وافر راي بدهید“دیگري 

 قبول داشت آسیاب بادي از مقدار دستهنبود.نه باور داشت آذوقه فراوانتر میشود و نه

 کار خواهد ساخت.میگفت:چه آسیاب بادي باشد و چهنباشد زندگي شما مثل

 .همیشه،یعني مزخزف،خواهد ماند

 سواي مسئله آسیاب بادي،دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثي بود.هر چند آدمها در

 که آنها بار دیگر و جنگ گاوداني با شكست مواجه بودند ولي کامال محقق و مسلم بود

 مجهزتر از پیش براي تسخیر مزرعه و سر کار آوردن جونز حمله خواهند کرد.مخصوصا

 به این دلیل که شكست جونز در تمام حول و حوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را

 بیش از پیش جري ساختهبود آدمها ناگزیر از حمله مجدد بودند.طبق معمول در این

 ناپلئون توافق نظر نداشتند.نظر ناپلئون این بود که باید سالح آتشي امر نیز سنوبال و

 داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت،و نظر سنوبال این بود که باید کبوترهاي

 بیشتري به خارج اعزام کرد تا انقالب را بین حیوانات سایر مزارع دامن بزنند.آن
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 ود نباشندمغلوب خواهندشد و ایناستداللش اینكه اگر حیوانات قادر به دفاع از خ

 استداللش اینكه اگر در سایر نقاط انقالب رخ دهد آنها دیگر حاجتي به دفاع از خویش

 ندارند.حیوانات اول به ناپلئون گوش دادند و بعد به سنوبال،ولي نمیتوانستند تشخیص

 ودنددهند که کدامیك از دو نظر صحیح است،در واقع در هر لحظه با آن کسي موافق ب

 .که در آن لحظه مشغول صحبت بود

 باالخره نقشههاي سنوبال تكمیل شد.قرار شد در جلسه روز یكشنبه بعد مسئله

 ساختن یا نساختن آسیاب بادي براي اتخاذ راي مطرح شود.وقتي حیوانات در طویله

 جمع شدندسنوبال برخاست و با اینكه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوسفندان قطع

 الیل خود را بر له ساختن آسیاب بادي عرضه کرد.بعد ناپلئون براي جوابمیشد د

 بهپا خاست.در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادي چیز مزخرفي است و توصیه کرد

 .که کسي به ساختنش راي ندهد و با عجله نشست

 نطقش بیش از سیثانیه طول نكشید و به نظر میآمد که براي تاثیر بیانش تقریبا

 . قائل نیست اهمیتي

 بعد سنوبال برخاست و پس از نهیب به گوسفندان که باز بعبع میكردند، با حرارت از

 آسیاب بادي سخن گفت. تا این وقت حیوانات به دو دسته مساوي تقسیم شده بودند

 اما در یك لحظه فصاحت سنوبال این تعادل را بر هم زد. با جمالتي پر آب و تاب

 .رهاي پست از گرده حیوانات برداشته میشد مجسم ساختتصویري از آن روز که کا

 کار را از ماشین خرمنكوبي و شلغمخوردکني هم جلوتر برده بود،میگفت:نیروي برق

 میتواند ماشین خرمن پاکكني را به کار اندازد،زمین را شخم بزند،نخالهها را خورد

 یوانات روشنایي ،آبکند و زمین را صاف و خرمن را درو کند، به عالوه در آخورهاي ح

 .سرد و گرم و بخاري برقي خواهد بود

 وقتي که نطقش به پایان رسید دیگر شك و تردیدي نبود که کفه راي به کدام طرف

 متمایل است. اما در این لحظه ناپلئون برپاخاست از گوشه چشم نگاهي به سنوبال

 .انداخت و صداي مخصوصي کرد که تا آن روز از او شنیده نشده بود

 در اثر این صدا عوعوي وحشتناکي از خارج شنیده شد و نه سگ عظیم که قالده

 برنجكوب به گردنشان بود جستوخیز کنان میان انبار پریدند و مستقیم به سنوبال

 حمله بردند. اگر سنوبال به موقع نجنبیده بود شكمش پاره میشد. لحظه بعد سنوبال

 که از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بودبیرون در بود و سگها دنبالش . حیوانات 

 .همگي جلو در جمع شده بودند و بهتزده سنوبال و سگها را نگاه میكردند
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 سنوبال در طول چمن و به سمتي که به جاده اصلي منتهي میشد در حال دویدن

 بود، فقط یك خوك میتوانست آنطور بدود ،ولي سگها هم تقریبا پشت پاشنهاش

 ن سنوبال لغزید و همه تصور کردند االن است که سگها او را بگیرند،میدویدند. ناگها

 ولي بلند شد و با سرعت زیادتري شروع به دویدن کرد. سگها داشتند دوباره به او

 میرسیدند حتي یكي از آنها پوزهاش را به دم سنوبال رساند ولي او با حرکتي دمش را

 که فقط فاصله کمي بینشان بود به رها ساخت و با بكار بردن منتهاي تالش و وقتي

 .سوراخي در پرچین خزید و دیگر دیده نشد

 حیوانات ساکت و وحشتزده به طویله بازگشتند و پس از لحظهاي سگها جستوخیز

 کنان سر رسیدند. ابتدا هیچ کس نمیدانست این موجودات از کجا آمدهاند ولي مسئله

 ناپلئون از مادرهایشان گرفته بود وبه زودي حل شد.سگها همان تولههایي بودند که 

 شخصا پرورش داده بود. با آنكه به رشد کامل نرسیده بودند هیكلي درشت و قیافهاي

 .درنده چون گرگ داشتند

 همه نزدیك ناپلئون ایستادند و برایش دم جنباندند و حیوانات دیدند که آنها همانطور

 یدادند. ناپلئون در حالیكه سگهادم میجنباندند که قبال سگها براي جونز دم تكان م

 .دنبالش بودند روي سكویي که قبال میجر ایستاده بود ایستاده ونطق کرده بود رفت

 اعالم کرد از این تاریخ جلسات صبحهاي یكشنبه دایر نخواهد شد، چون غیر ضروري و

 موجب اتالف وقت است. در آتیه تمام مسایل مربوط به کار مزرعه در کمیته

 تشكل از خوکان و تحت ریاست خودش بررسي خواهد شد. جلساتمخصوصي م

 خصوصي خواهد بود و نتیجه تصمیمات بعدا به اطالع سایرین خواهد رسید. اجتماع

 صبحهاي یكشنبه براي اداي احترام به پرچم و خواندن سرود حیوانات انگیس و اخذ

 . نخواهد گرفت دستورات هفتگي ادامه خواهد داشت ،ولي دیگر مذاکره و بحث صورت

 حیوانات که هنوز تحت تاثیر ضربه رانده شدن سنوبال بودند، از این اخطار به کلي

 خود را باختند. چندتایي از آنها اگر میتوانستند راه صحیحي براي استدالل پیدا کنند

 اعتراض میكردند. حتي باکسر به طرز مبهمي ناراحت بود گوشهایش را خواباند و

 ار تكان داد و سخت تالش کرد که به افكارش نظمي دهد وليکاکلش را چندین ب

 .باالخره چیزي به ذهنش نرسید

 از بین خود خوکها چند تایي به صدا درآمدند. چهار توله خوك پرواري که در صف

 جلو بودند به عالمت اعتراض با هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت کردند ولي

 ند غرشي تهدیدآمیز کردند و خوکهاراساکت بر سرناگهان سگها که دور ناپلئون بود
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 گوسفندان بلند شد و در ”چهار پا خوب دو پا بد“جایشان نشاندند و سپس بعبع 

 حدود ربع ساعت با صداي رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالي خاتمه داد. بعد

 .سكوئیلر ماموریت یافت که دور بگردد و نظم نوین را به همه گوشزد سازد

 رفقا من قطع و یقین دارم که همه حیوانات حاضر، از فداکاري رفیق”سكوئیلر گفت :

 .ناپلئون که حاال مسئولیت بیشتري بر عهده گرفته است قدرداني به عمل میآورند

 رفقا تصور نكنید پیشوا بودن لذتبخش است! درست برعكس، کاري است بسیار دقیق و

 .پرمسئولیت

 ناپلئون به تساوي حیوانات معتقد نیست . او به شخصه بسیارهیچ کس به اندازه رفیق 

 خوشحال هم میشد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند اما چه بسا ممكن است

 .که شما به غلط تصمیمي اتخاذ کنید

 فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهاي طالیي سنوبال، سنوبالي که ما در حال

 یك جنایتكار ندارد، درباره آسیاب بادي پیروي کنید، حاضر میدانیم دست کمي از

 “ تكلیف او چه خواهد بود؟

 “ .او در جنگ گاوداني متهورانه جنگید “یكي گفت: 

 شجاعت کافي نیست. وظیفه شناسي و اطاعت است که اهمیت دارد “سكوئیلر گفت: 

 شویم و اما در خصوص جنگ گاوداني من یقین دارم، زماني خواهد آمد که متوجه

 نسبت به نقش سنوبال دراین جنگ بسیار مبالغه شده است . رفقا انضباط آهنین شعار

 .روز ماست

 یك قدم بیرویه همان است و تسلط دشمن همان .مسلما رفقا شما طالب بازگشت

 “ جونز نیستید؟

 بار دیگر این بحث جوابي نداشت. چه محققا حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند اگر

 .حث یكشنبهها، بازگشت جونز بود، بحث باید موقوف میشدالزمه ب

 باکسر که تا این وقت فرصت داشت به افكارش نظمي دهد به نمایندگي از طرف

 و از “اگر رفیق ناپلئون چنین گفتهاست مسلماصحیح است. ”احساسات عمومي گفت:

 من بیشتر“را بر شعار خصوصي  “همیشه حق با ناپلئون است “این تاریخ باکسر شعار 

 .اضافه نمود ”کار خواهم کرد

 تك سرما دیگر شكسته بود و کشت بهاري شروع شده بود. در اتاقي را که سنوبال در

 آنجا نقشه آسیاب بادي را کشیده بود بسته بودند و چنین فرض میشد که نقشهها از

 روي زمین پاك شده است.هر یكشنبه صبح ساعت ده حیوانات براي اخذ دستورات

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 حیواناتزرعه م

Romanik.ir  31  رمـانـیـکــانجمن 

 اورلورج ج

 ي جمع میشدند.جمجمه میجر پیر را که اسكلتي از آن باقي مانده بود از پايهفتگ

 دیوار باغ میوه از قبر درآورده بودند و روي کنده درختي در پاي میله پرچم کنار تفنگ

 گذاشته بودند و چنین مقرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم حیوانات قبل از

 .آن رژه روند دخول به انبار بزرگ با احترام از جلو

 در این ایام طرز نشستن حیوانات چون سابق که دور هم مینشستند نبود. ناپلئون و

 سكوئیلر و خوك دیگري به نام مینیماس که در ساختن آهنگ و سرودن شعر

 غریزهاي داشت وروي سكو مینشستند و نه سگ نیمدایرهاي دور آنها تشكیل میدادند

 اشتند. بقیه حیوانات مقابل آنها و در وسط انبارو سایر خوکها پشت سر آنها قرار د

 مینشستند. ناپلئون دستورات هفتگي را با صدایي خشن و سربازوار میخواند و

 .حیوانات پس از یكبار خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق میشدند

 در یكشنبه سوم بعد از اخراج سنوبال حیوانات در کمال تعجب شنیدند که ناپلئون

 اشت که آسیاب بادي ساخته میشود.او براي تغییر عقیدهاش دلیلي ابرازاعالم د

 نداشت و صرفا به حیوانات گوشزد کرد که این امر مستلزم کار فوقالعاده است و چه

 بسا منجر به تقلیل جیره آنان شود و گفت نقشه کار با تمام جزئیات آن ظرف سه

 شده و امید است بناي آسیابهفته گذشته بوسیله کمیته مخصوصي از خوکان تهیه 

 .بادي و آبادیهاي دیگر ظرف دو سال تمام شود

 همان روز عصر سكوئیلر به حیوانات به طور خصوصي اظهار داشت ناپلئون در حقیقت

 هیچ گاه با آسیاببادي مخالف نبود بلكه برعكس از بدو امر طرفدار آن بود. نقشهاي که

 وددر واقع از بین نوشتجات ناپلئون بهسنوبال در کف اتاق جوجهكشي رسم کرده ب

 .سرقت برده بود و در حقیقت آسیاب بادي از اختراعات شخصي ناپلئون بوده است

 وقتي یكیاز حاضرین سوال کرد پس چطور ناپلئون با آن سرسختي با آن مخالفت

 زرنگي ناپلئون بود فقط تظاهر به”میكرد، سكوئیلر نگاه شیطنتآمیزي کرد و گفت :

 با آسیاب بادي میكرد تا از شر سنوبال که عنصر بسیار خطرناکي بود رهایي مخالفت

 پیدا کند و حاال که سنوبال از سر راه برداشته شده نقشه بدون دخالت وي میتواند

 این همان چیزي است که به ان تاکتیك“و سكوئیلر اضافه کرد  ”عملي شود.

 تاکتیك“چندین بار تكرار کرد در حالیكه میچرخید و دمش را میجنباند  ”میگویند.

 “ !رفقا تاکتیك

 حیوانات درست معني کلمه را نفهمیدند اما سكوئیلر چنان قرص و محكم حرف زد و

 سگها که تصادفا با وي بودند چنان غرش تهدیدآمیزي کردند که همگي توضیحات وي
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 .را بدون چون و چرا پذیرفتند

 

 ما راضي بودند و از هیچ کوشش وتمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند ا

 فداکاري مضایقه نمیكردند چون خوب میدانستند هر تالشي میكنند به نفع خود و

 .براي نسل آینده خودشان است نه به نفع یك دسته بشر دزد و تنبل

 در تمام بهار و تابستان هفتهاي شصت ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپلئون اعالم

 یكشنبه هم کار هست. این کار داوطلبانه است اما اگر حیواني کرد که بعداز ظهرهاي

 .غیبت کند جیرهاش نصف میشود

 با این وصف از بعضي کارها صرفنظر شد. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و

 دو مزرعه چغندر به این دلیل که شخمزمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیشبیني

 .ان سختي باشدمیشد که در زمستان آینده زمست

 آسیاب بادي با اشكاالت غیرمنتظرهاي مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهك وجود

 داشت، مقداري هم ماسه و سیمان از سابق در یكي از حیاطهاي طویله بود، یعني تمام

 مصالح ساختماني در دسترس بود. اما مسئلهاي که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل

 ت و اندازههاي متناسب بود. به نظر میرسید که تنها راهکنند شكستن سنگ به قطعا

 شكستن سنگها به وسیله کلنگ و دیلم است و این کار را هم هیچ حیواني نمیتوانست

 بكند چون نمیتوانست روي دو پاي عقب بایستد. پس از هفتهها کوشش بیحاصل

 .یكي فكر بكري کرد،قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند

 سنگهاي بزرگ و صافي که به دلیل بزرگي قابل استفاده نبود طناب بستند و به دور

 همه حیوانات ،گاوها و اسبها و گوسفندها، و هر حیوان دیگري که تاب نگه داشتن

 طناب را داشت ـ حتي در لحظات حساس خوکها ـآن را با کندي مایوس کنندهاي از

 كردند تا خرد شود.حمل و نقل سنگدامنه به باالي تپه میكشیدند و از آنجا رها می

 .پس از خرد شدن زیاد مشكل نبود

 اسبها قطعات سنگ را در ارابههاي باري حمل میكردند و گوسفندها خردهسنگها را

 یكییكي میكشیدند، حتي موریل و بنجامین خود را به ارابه سبكي بسته بودند و

 جمع و ذخیره شد وسهمي در کار داشتند. در اواخر تابستان مقدار کافي سنگ 

 .ساختمان تحت نظارت خوکها شروع شد

 اما کار کند پیش میرفت و دشوار بود. بسیاري از اوقات یك روز تمام صرف این

 میشد که قطعه سنگي را باال بكشند و تازه بعضي اوقات سنگي که از آن باال رها
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 .میشد نمیشكست

 یروي بقیه حیوانات بود بههیچ کاري بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموع ن

 ثمر نمیرسید. وقتي که سنگ میلغزید و حیوانات میدویدند االن است که خودشان

 هم به پایین پرت شوند و از نومیدي فریاد و فغانشان به هوا میرفت همیشه باکسر بود

 که خود را مقابل طناب نگاه میداشت و سنگ را متوقف میكرد. قیافه او که وجب به

 ه را با زحمت میپیمود و نفسنفس میزد و با نوك سمش به زمین پنجهوجب دامن

 میكشید و دو پهلویش از عرق پوشیده بود، منظرهاي بود که هر کسي را ماالمال از

 .تعجب و تحسین میكرد

 کلوور به او گوشزد میكرد که به خود زیاد فشار نیاورد اما او گوش نمیداد. از نظر او

 جوابگوي هر”همیشه حق با ناپلئون است .“و  ”خواهم کرد.من بیشتر کار ”دو شعار

 .مسئلهاي بود

 با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبحها به جاي نیم ساعت سه ربع ساعت زودتر

 بیدارکند. با آنكه در این روزها کمتر فراغت داشت هر گاه فرصتي پیدا میكرد به

 سنگ خرد، را به نزدیكتنهایي به کنار تپه سنگ میرفت و بدون کمك، یك بار 

 .محل ساختمان حمل میكرد

 با وجود سختي کار وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز

 قوت بیشتري نداشتند کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذاي خود را تهیه

 ود که جبرانکنند و ناگزیر نبودند پنج آدم حریص را هم سیر کنند آنقدر مهم ب

 کمبودهاي دیگر را میكرد. در خیلي از امور طرز کار حیوانات کاملتر و عملیتر از

 آدمها بود و از میزان کار میكاست. مثال علفكني چنان کامل صورت میگرفت که

 مسلما بشر از عهدهاش برنمیآمد و یا چون هیچ حیواني دزدي نمیكرد دیگر حاجتي

 راگاه از زمین کشت نبود بنابراین حفظ و نگهداريبه کشیدن دیوار و جدا کردن چ

 پرچین و غیره الزم نبود. معهذا وقتي تابستان سپري شد کمبودهاي پیشبیني

 .نشدهاي نمودار شد

 نفت، میخ ، ریسمان ،بیسكویت ،آهن براي نعل اسب مورد نیاز بود و هیچكدام را

 اي کشت الزم بود و ابزارنمیشد در مزرعه تهیه کرد. بعالوه بذر و کود شیمیایي بر

 مختلف و دست آخر ماشین آالت براي آسیاب بادي. هیچ کس نمیدانست اینها به چه

 .نحو باید تهیه شود

 یك یكشنبه صبح که حیوانات براي اخذ دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعالم داشت
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 مزارع مجاورکه سیاست جدیدي اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با 

 داد و ستد خواهد کرد: البته نه به منظور تجارت بلكه صرفا براي به دست آوردن مواد

 مورد نیاز. فعال مقداري یونجه و مقداري گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول

 بیشتري حاجت باشد از طریق فروش تخممرغ ، که همیشه در ولینگدن بازار دارد

 ون اضافه کرد که مرغها باید از این فداکاري که به منظور کمكتامین خواهد شد.ناپلئ

 .و مشارکت در امر ساختمان آسیاب بادي است استقبال کنند

 یك بار دیگر حیوانات به طرز مبهمي احساس ناراحتي کردند. ارتباط نداشتن با بشر،

 فتح و معامله تجاري نكردن ،پول به کار نبردن مگر اینها جزو تصمیمات اولین جلسه

 ظفر پس از اخراج جونز نبود؟

 همه حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا الاقل تصور میكردند آنها را به

 خاطر دارند. آن چهار خوك جواني که وقتي ناپلئون جلسات مشاوره را حذف کرد

 اعتراض کرده بودند با ترس به صدا درآمدند ولي بالفاصله با غرش سهمگین سگها لب

 را بعبع کردند و “چهار پا خوب، دو پا بد “فرو بستند.سپس طبق معمول گوسفندها 

 .ناراحتي آني حیوانات تخفیف پیدا کرد

 دست آخر ناپلئون پاي جلو را به عالمت سكوت بلند کرد و اعالم داشت که ترتیب

 تمام کارها را داده است و حاجتي نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند چرا

 .ه به طور یقین نامطلوب است ، خود او همهي بار را شخصا به دوش خواهد کشیدک

 ویمپر نامي که مشاور حقوقي و ساکن ولینگدن است قبول کرده که رابط بین قلعه

 حیوانات و دنیاي خارج باشد و دوشنبهها صبح براي دریافت دستور به قلعه خواهد

 .آمد

 خاتمه داد و ”زنده باد قلعه حیوانات !“ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد 

 .حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند

 بعد سكوئیلر گشتي اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد. به آنها اطمینان

 داد که تا کنون تصمیمي علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده ، حتي چنین

 .مطرح نشده است .تصور محض است ،شاید از دروغهاي سنوبال باشدپیشنهادي هم 

 رفقا آیا مطمئن هستید که خواب ندیدهاید؟“ولي سكوئیلر زیرکانه از آنها سوال کرد 

 و چون “آیا در این باره مدرکي در دست دارید؟ آیا این مطلب جایي ثبت شده است؟ 

 انات نیز قانع شدند که خودبه طور قطع در این باره نوشتهاي در دست نبود حیو

 .اشتباه کردهاند. هر دوشنبه آقاي ویمپر طبق قرار به قلعه میآمد
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 او مردي بود شیطان اندام و کوچك اندام که در امور جزئي مشاور حقوقي بود، ولي به

 حد کافي هشیار و موقعشناس بود که قبل از کسي تشخیص دهد قلعه حیوانات به

 . عمل آن قابل مالحظه استرابط نیازمند است و حقال

 حیوانات آمد و شد او را با نوعي وحشت آمیخته به نگراني نگاه میكردند و تا سرحد

 امكان از او دوري میجستند. با این وصف دیدن ناپلئون چهار پا که به ویمپر امر و

 نهي میكرد ،غرور آنها را تحریك میكرد و نگرانیها را تا حدي جبران مینمود. رابطه

 .وان و انسان مثل سابق نبودحی

 نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقي بود. بشر هنوز ایمان داشت

 .که قلعه دیر یا زود به ورشكستگي خواهد افتاد

 راجع به آسیاب نظرشان این بود که به جایي نخواهد رسید.آدمها در میخانهها جمع

 ند که آسیاب بادي خراب خواهد شد ومیشدند و با نقشه براي یكدیگر ثابت میكرد

 .تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود

 معذلك بر خالف میل باطني خویش براي حیوانات که قادر به اداره امور خویش شده

 بودند احترامي قائل بودند. یكي از بروزات این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه

 واندند و دیگر به آن مزرعهي مانر نمیگفتند. به عالوه ازرا به اسم قلعه حیوانات میخ

 جونز هم که دیگر امیدي به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگري رفته بود

 .پشتیباني نمیكردند

 سواي ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیاي خارج رابطهاي وجود نداشت اما مراتب این

 ارداد قاطعي یا با آقاي پیلكینگتن مالكشایعه وجود داشت که ناپلئون قصد دارد قر

 فاکسوود یا با آقاي فردریك مالك پینجفیلد ببندد ولي هیچ گاه صحبت معامله با هر

 .دوي آنها در آن واحد در میان نبود

 همین مواقع بود که خوکها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مكان کردند و آنجا را

 انات رسید که روزهاي اول تصمیمي جز ایناقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیو

 . اتخاذ شده بود و باز سكوئیلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبوده است

 گفت خوکها مغز متفكر مزرعه هستند نیاز به جاي آرام و دنج دارند، به عالوه مناسب

 ه ساکندر خان “اخیرا ناپلئون را با عنوان پیشوا خطاب میكرد “با شان پیشواست 

 . باشد نه در خوکداني

 با تمام این مراتب بعضي از حیوانات از شنیدن اینكه خوکها نه فقط غذا در آشپزخانه

 صرف میكنند و اطاق پذیرایي را به تفریح خود اختصاص دادهاند، بلكه روي تخت هم
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 .میخوابند مضطرب و نگران بودند

 مطلب را درز میگرفت “است. همیشه حق با ناپلئون  “باکسر طبق معمول با شعار 

 ولي کلوور که فكر میكرد به خاطر دارد که تختخواب صریحا تحریم شده است به انبار

 رفت و سعي کرد معماي هفت فرمان را که روي دیوار ثبت بود حل کند. ولي چون

 موریل ماده“ففقط میتوانست حروف منفصل را بخواند سراغ موریل رفت و گفت : 

 “ بخوان . در این فرمان گفته نشده که روي تخت نباید خوابید؟ چهارم را برایم

 این ماده میگوید هیچ حیواني با “موریل با کمي اشكال آن را خواند و باالخره گفت : 

 “ .شمد بر تخت نمیخوابد

 عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمي از شمد

 ین کلمه بر دیوار ثبت بود البد چنان بوده باشد و سكوئیلر که بربرده شده باشد ولي ا

 .حسب تصادف با سه سگ از آنجا میگذشت ،توانست که قضایا را روشن کند

 رفقا البته شنیدهاید که ما خوکها در حال حاضرروي تختخواب میخوابیم و”گفت :

 د دارد؟ تختخوابچرا که نخوابیم ؟قطعا فكر نمیكنید که قانوني در تحریم تخت وجو

 به طور ساده جایي است که بر آن میخوابند و اگر خوب دقت کنید متوجه میشوید

 که مشت کاه طویله هم تختخواب است. قانون استفاده از شمد را که اختراع انساني

 است تحریم کرده است و ما شمدها را برداشتهایم و الي پتو میخوابیم . تختها کامال

 ه بر حدي که ما بعد از کارهاي فكري به آن نیازمندیم . رفقا شماراحتند اما نه زیاد

 مسلما در مقام سلب راحتي از ما نیستید ؟ و قطعا نمي خواهید که ما چنان خسته

 شویم که از وظایفمان باز بمانیم ؟و به طور یقین هیچ یك از شما طالب بازگشت جونز

 “ نیست ؟

 نان دادند و دیگر در اطراف خوابیدن خوکها برحیوانات دوباره دراین باره به وي اطمی

 تخت سخني به میان نیامد و حتي وقتي اعالم شد که خوکها از این پس یك ساعت

 .دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند،کسي اعتراض نكرد

 در پاییز حیوانات خسته ولي خوشحال بودند. سال سختي را گذرانده بودند و پس از

 یونجه و غله ذخیره غذایي براي زمستان چندان زیاد نبود اما آسیابفروش مقداري 

 بادي همه را جبران میكرد. پس از برداشت خرمن چندي هوا خشك و صاف بود و

 حیوانات که فكر میكردند حتي یك وجب باال بردن دیوارهاي آسیاب بادي ارزش

 .تحمل هر رنجي را دارد،بیش از پیش زحمت کشیدند

 بیرون میآمد و در روشنایي ماه یكي دو ساعتي از وقت خود را صرف باکسر حتي شب
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 کار میكرد. حیوانات در لحظات فراغت دور آسیاب بادي نیمه تمام راه میرفتند

 استحكام و قائم بودن دیوارهاي آن را تحسین میكردند و ار اینكه موفق شدهاند چنین

 بود که در مورد آسیاب بادي بناي با عظمتي بسازند در شگفت میشدند فقط بنجامین

 شور و شعف به خود نشان نمیداد و طبق معمول با طرز اسرارآمیزي میگفت خرها

 .عمر طوالني دارند

 ماه نوامبر با باد سختي سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد چون

 .امكان ساختن سیمان نبود

 از پي تكان خورد و از باالي بامباالخره شبي باد چنان سخت وزید که بناهاي مزرعه 

 انبار سوفالي به پایین افتاد. مرغها وحشتزده از خواب پریدند،چون همه صداي تفنگي

 را در خواب شنیده بودند و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند دیدند که

 پرچم واژگون شده است و یك درخت تنومند نارون مثل تربچه از ریشه درآمده است

 .قتي چشمشان به آسیاب بادي افتاد از فرط نومیدي از بیخ گلو فریاد کشیدندو و

 آسیاب بادي ویران شده بود. همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به

 .قدم آهسته حرکت میكرد پیشاپیش همه میدوید

 ثمرهي تمام زحماتشان با خاك یكسان شده بود، سنگهایي که با رنج شكسته بودند و

 .حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود

 .زبان همه بند آمده بود،با حالتي ماتمزده به قطعات سنگهاي پراکنده خیره شده بودند

 فكري ناپلئون ساکت قدم میزد و گاه زمین را بو میكشید. دمش به نشانه فعالیت

 زیاد، سیخ شده بود و با سرعت تكان میخورد.ناگهان گویي به نتیجهاي رسیده باشد

 رفقا میدانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمني راکه شبانه آمده ”ایستاد و گفت :

 و ناگهان با غرشي رعدآسا ادامه “و آسیاب ما را واژگون ساخته میشناسید؟ سنوبال ! 

 کرده است. این خائن، صرفا به فكر عقیم گذاشتن نقشه ما و سنوبال این کار را“داد 

 براي انتقامجویي از اخراج شرمآورش، در زیر نقاب تاریكي اینجا آمده و زحمات یكساله

 ما را به باد داده است. رفقا همین االن و در همین محل من حكم اعدام سنوبال را

 .صادر و اعالم میكنم

 کیلو سیب جایزه هر حیواني است که عدالت را درباره و نیم"درجه دوم حیواني"نشان 

 “ !او اجرا کند و یك کیلو سیب جایزه کسي است که او را زنده دستگیر سازد

 حیوانات از اینكه موجودي ،حتي سنوبال ، میتواند تا این پایه بزهكار باشد سخت

 در صورتمتاثر شدند و فریادي از خشم برآوردند و همه به این فكر افتادند که 
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 .مراجعتش به چه نحو او را دستگیر سازند

 تقریبا بالفاصله رد پاي خوکي در چمن پیدا شد.رد پا چند متري ادامه داشت و مثل

 این بود که به سوراخي در پرچین منتهي میشد. ناپلئون رد پا را بو کرد و اعالم داشت

 .آمده استکه جاي پاي سنوبال است و گفت محتمال از سمت مزرعه فاکسوود 

 .رفقا دیگرجاي درنگ نیست باید تالش کرد“ناپلئون پس از امتحان رد پا فریاد کشید 

 ما از همین امروز شروع به تجدید بناي آسیاب بادي میكنیم و در سراسر زمستان اعم

 از اینكه آفتابي باشد یا باراني میسازیم ، تا به این خائن بدطینت بیاموزیم که به

 ار ما را خنثي ساخت . رفقا به خاطر بسپارید که در نقشه ماآساني نمیتوان ک

 .نبایدهیچ تغییري راه یابد و برنامه باید در سر موعد تمام شود

 ! رفقا به پیش

 ! زنده باد آسیاب بادي

 “ ! پاینده باد قلعه حیوانات

 

 

 زمستان سخت بود.هواي طوفاني،به دنبال برف و بوران داشت و بعد یخبندان شدیدي

 ه تا فوریه ادامه پیدا کرد.حیوانات تا آنجا که ممكن بود در تجدید بناي آسیاي باديک

 میكوشیدند،چون کامال از توجه دنیاي خارج به مسئله آگاه بودند و میدانستند عدم

 موفقیت آنها و تاخیر در ساختمان آسیاب بادي سبب کامیابي و خشنودي بشر حسود

 .خواهد شد

 فتند که موجب خرابي آسیاب سنوبال نیست:میگفتند دلیلشآدمها از روي بغض میگ

 نازك بودن دیوارهاست.حیوانات با آنكه این حرف را قبول نداشتند، مصمم شدند

 دیوارها را به جاي هیجده اینچ سابق به ضخامت سه فوت بسازند. طبعا به سنگ

 ت.در هوايبیشتري نیاز بود.مدت مدیدي سنگها زیر توده برف بود و کار پیش نمیرف

 سرد ولي آفتابي بعد از برف مختصر پیشرفتي حاصل شد. ولي کار جانفرسا بود و

 حیوانات مثل قبل،امیدوار نبودند.همیشه سردشان بود و معموال گرسنه بودند.فقط

 باکسر و کلوور خود را به دست یاس و نومیدي نسپردند.سكوئیلر خطابههاي غرایي

 د میكرد،اما حیوانات از قدرت باکسر و فریاددرباره لذت خدمت و شان کار ایرا

 .دلگرمي بیشتري مییافتند ”بیشتر کار خواهم کرد“خاموش نشدني او که 

 در ژانویه آذوقه کم آمد.جیره غله به میزان معتنابهي تقلیل یافت و اعالم شد که به هر
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 لیك،یك عدد سیب زمیني براي جبران کمبودغله داده خواهد شد. بعد کاشف به عم

 آمد که قسمت اعظم سیب زمیني که زیر خاك انبار شده بود به علت اینكه روي آنرا

 خوب نپوشانده بودند فاسد شدهاست.جز معدودي از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بود.گاه

 چند روز متوالي حیوانات چیزي جز پوشاله و چغندر گاو نمیخوردند.با قحطي

 .فاصلهاي نداشتند

 ضاع از دنیاي خارج امري حیاتي بود.خرابي آسیاب بادي آدمها راپنهان نگاه داشتن او

 گستاخ کرده بود و دروغهاي تازهاي راجع به قلعه حیوانات رواج میدادند.بار دیگر

 شایع شده بود که حیوانات از قحطي و ناخوشي در شرف مرگند و دائما با هم

 ه به خوبي از نتایج بدمیجنگند و به همنوع خوري و بچهخوري افتادهاند. ناپلئون ک

 برمال شدن وضع کمبود آذوقه آگاه بود،از وجود آقاي ویمپر استفاده کند و اخباري که

 شایعات را خنثي سازد منتشر کند.حیوانات تا این تاریخ با آقاي ویمپر که هفتهاي

 یكبار به قلعه حیوانات میآمد تقریبا تماسي نداشتند:ولي حاال چند تایي که اکثرشان

 فند بودند انتخاب شده بودند که به طور تصادف به گوش ویمپر برسانند که میزانگوس

 جیره افزایش یافته است.به عالوه ناپلئون دستور دادکه پیتهاي تقریبا خالي آذوقه را تا

 نزدیك لبه آن از شن کنند،و روي آنها را با تتمه آذوقه بپوشانند.در موقعیت مناسبي

 و پیتهاي آذوقه را به رخش کشیدند.ویمپر اغفال شد و مرتبا بهویمپر را به انبار بردند

 .دنیاي خارج گزارش میداد که در قلعه حیوانات کمبود آذوقه نیست

 با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداري غله از جایي تهیه شود.در این

 رعه که درهاي آنروزها ناپلئون کمتر آفتابي میشد و تمام وقتش را در ساختمان مز

 را سگهاي هیوالیي محافظت میكردند میگذراند و اگر خارج میشد با تشریفات و

 همراهي اسكورتي،متشكل از شش سگ بود که نزدیك به او حرکت میكردند و به هر

 که به او نزدیك میشد میغریدند.صبحهاي یكشنبه هم دیگر حاضر نمیشد و

 .شتر سكوئیلر،ابالغ میكرددستوراتش را به وسیله یكي از خوکها،بی

 یكي از یكشنبهها سكوئیلر اعالم داشت:مرغها که دوباره آماده تخم گذاشتن هستند

 باید تخمها را تحویل دهند.ناپلئون به وسیله ویمپر قراردادي براي فروش چهارصد

 تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود.قیمت تخممرغها،غله و قمت مورد نیاز مزرعه را تا

 ن و رسیدن اوضاع مساعدتر تامین میكرد. وقتي مرغها این مطلب را شنیدندتابستا

 غلغله وحشتناکي راه انداختند.احتمال لزوم چنین فداکاري قبال اعالم شدهبود ولي آنها

 باور نمیكردند که ممكن است روزي عملي شود.مرغها خود را آماده کردهبودند تا در
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 این موقع جنایت محض میدانستند.از زمان بهار کرچ بشوند و گرفتن تخمها را در

 اخراج جونز براي اولین بار شبه انقالبي پیش آمد.مرغها،تحت رهبري سه مرغ

 اسپانیایي، جدا در مقام این برآمدند که خواست ناپلئون را خنثي سازند.به این منظور

 .بر شیب سقفها تخم میكردند و در نتیجه تخمها به زمین میافتاد و میشكست

 پلئون به سرعت و بیرحمانه دست به کار شد.دستور دادجیره مرغها را قطع کنند ونا

 حكم کرد هر حیواني که به آنان حتي یك دانه برساند محكوم به مرگ خواهد

 شد.سگها مراقب بودند که دستورات اجرا شود.مرغها پنج روز مقاومت کردند ولي بعد

 برگشتند.در این فاصله نه مرغ تلف تسلیم شدند و براي تخمگذاري به النههاي خود

 شدند.اجسادشان در باغ میوه دفن شد و شایع کردند که مرغها از بیماري خروسك

 مردهاند.ویمپر از این ماجرا چیزي نشنید و تخم مرغها در موعد معین تحویل شد و

 .ماشین باربري بقالي هفتهاي یك بار براي بردن تخمها به مزرعه آمد

 نوبال خبري و اثري نبود.چنین شایع بود که او در یكي از دو مزرعهدر این مدت از س

 مجاور، فاکسوود یا پینچفیلد، مخفي است. روابط ناپلئون با زارعین مجاور کمي از

 پیش بهتر بود.مقداري الوار از ده سال قبل که درختها را انداخته بودند در حیاط انبار

 یمپر به ناپلئون پیشنهاد کرد الوارها راشده بود و حاال کامال خشك و مناسب بود.و

 بفروشد،آقاي پیلكینگتن و آقاي فردریك هر دو طالب خرید بودند.ناپلئون مردد بود

 که کدام را انتخاب کند. هر وقت به نظر میآمد که قصد معامله با فردریك را دارد

 اعالم میشد که سنوبال در فاکسوود مخفي است و هر زمان که به معامله با

 .پیلكینگتن متمایل میشد شایع میگشت که سنوبال در پینچفیلد است

 ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکي کشف شد:سنوبال شبها مخفیانه به مزرعه آمد

 و شد میكرد! این خبر طوري حیوانات را مضطرب ساخت که شبها خوابشان

 د و مرتكب انواع ونمیبرد.شایع بود که او هر شب زیر نقاب تاریكي به مزرعه میآی

 اقسام کارهاي زشت میشود.غله میدزد،سطل شیر را واژگون میكند،بذرها را لگدمال

 میكند و جوانه درختهاي میوه را میجود.رسم بر این شدهبود که هر وقت خرابكاري

 پیش میآمد به سنوبال مربوطش میكدند.اگر شیشه پنجرهاي میشكست با راه آبي

 نوبال شبانه آمده و مرتكب آن شدهاست،وقتي کلیدمسدود میشد میگفتند که س

 انبار آذوقه گمشد تمام حیوانات مزرعه متقاعد بودند که سنوبال آن را در چاه انداخته

 است.و غریب اینكه حتي بعد از آنكه کلید را اشتباها زیر کیسه آذوقه گذاشته بودند

 تفقا میگفتند که سنوبالپیدا کردندباز هم به اعتقاد خود باقي بودند.ماده گاوها م
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 مخفیانه و شبانه به جایگاه آنان میرود و آنها را در عالم خواب میدوشد.شایع بود

 .موشهاي صحرایي که در زمستان اسباب زحمت شدهبودند هم با سنوبال همدستند

 ناپلئون مقرر داشت که نسبت به فعالیتهاي سنوبال رسیدگي دقیقي به عمل آید.در

 مالزمتش و دیگر حیواناتبه لحاظ احترام با کمي فاصله دنبالشحالیكه سگها در 

 بودند خارج شد و از قسمتهاي مختلف تفتیش کامل به عمل آورد.هر چند قدم

 میایستاد و زمین رابراي یافتن رد سنوبال بو میكرد.تمام زوایاي طویله، گاوداني،

 را پیدا کرد.پوزه پهنش النههاي مرغ و باغچه را بو کشید و تقریبا همه جا رد سنوبال

 را به خاك میمالید چند نفس عمیق میكشید و با صدایي وحشتناك اعالم

 و به اسم سنوبال،سگها دندان نشان ”سنوبال!اینجا بوده!بویش را میشناسم!”میكرد،

 .میدادند و غرشي میكردند که خون را در بدن منجمد میكرد

 آمد که سنوبال اثري است نامرئي کهحیوانات کامال خود را باخته بودند.به نظر می

 تمام فضا را احاطه کرده و آنها را به هر خطري تهدید میكند. هنگام شب سكوئیلر

 همه را جمع کرد و در حالیكه از وجانتش وحشت میبارید گفت مطلب مهمي است

 .که باید بگوید

 رفقا مطلب فوقالعاده”در حالیكه جهشهاي کوتاه عصبي میكرد فریاد کشید،

 وحشتناکي کشف شدهاست.سنوبال خود را به فردریك مالك پینچفیلد که قصد دارد

 به ما حمله کند و مزرعه ما را بگیرد فروخته است!قرار است در وقت حمله سنوبال

 راهنماي او باشد.موضوع از این هم بدتر است.ما تصور میكردیم دلیل تمرد سنوبال

 اشتباه بودیم.علت اصلي تمردش خودخواهي و جاهطلبي اوست ولي رفقا ما در

 رامیدانید؟او از همان ابتدا با جونز هم پیمان بود و در تمام مدت عامل مخفي او

 بود.تمام این مطالب از روي مدارك کتبي که از او بهجا مانده است و ما اخیرا کشف

 کردهایم ثابت شدهاست.به عقیده من این موضوع مطالب بسیاري را روشن

 خوشبختانه-ر خود ما ندیدیم که در جنگ گاوداني چقدر کوشش کردمیكند.رفقا!مگ

 حیوانات گیج و مبهوت شده بودند. این دیگر باالتر و ”بینتیجهكه ما شكست بخوریم؟

 بدتر از داستان تخریب آسیاب بود.چند دقیقه طول کشید تا به کنه گفته سكوئیلر

 دارند که سنوبال در جنگ پیبردند. به یاد داشتند و یا فكر میكردند که به یاد

 گاوداني پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گردآورد و به حمله

 تشویق کرد یك لحظه،حتي وقتي که ساچمههاي تفنگ جونز پشتش را مجروح

 کردهبود،نایستاد.ابتدا کمي مشكل بود این کارها را با طرفداري از جونز منطبق
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 نمیكرد متحیر بود.نشست و پاهاي جلو را زیر بدنش تاکرد.حتي باکسر که سوال 

 من باور”کرد،چشمانش را بست و با کوشش بسیار افكارش را منظم کرد. گفت،

 نمیكنم.من خودم دیدم که سنوبال در جنگ گاوداني با شجاعت جنگید.مگر خود ما

 ”بالفاصله پس از جنگ به او نشان شجاعت حیواني درجه یك ندادیم؟

 از روي مدارك محرمانهاي که-رفیق اشتباه کردیم.حاال“ر پاسخ گفت: سكوئیلر د

 ولي”باکسر گفت، ”بدست آوردهایممیفهمیم که او میخواسته است ما را گمراه کند.

 ”.او زخمي شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاري است

 شياین هم قسمتي از نقشه بود!تیر جونز فقط مختصر خرا”سكوئیلر فریاد کشید،

 ایجاد کرد.اگر شما میتوانستید بخوانید من این مطلب را از روي نوشته خودش به

 شما نشان میدادم.نقشهشان این بود که سنوبال در موقع حساس عالمت عقبنشیني

 یعني رفقا میتوانم-دهد و مزرعه را به دشمن واگذار کند.و تا حدي هم موفق شد

 نبود او در توطئه خود کامال موفق بگویم که اگر شجاعت رهبرما رفیق ناپلئون

 میشد.مگر به خاطر ندارید درست وقتي که جونز و کسانش در داخل حیاط بودند

 چطور سنوبال پشت کرد و فرار کرد و عدهاي از حیوانات هم به دنبالش رفتند؟و آیا باز

 به خاطر ندارید درست لحظهاي که همه را وحشت گرفته بود و چنین به نظر میرسید

 جلو شتافت و”مرگ بر بشریت!”همه چیز از دست رفته است،رفیق ناپلئون با فریاد که

 سكوئیلر از سمتي به سمتي پرید و با صداي بلند”دندانهایش را به پاي جونز فرو برد؟

 ”رفقا این را که حتما به خاطر دارید؟”گفت،

 ه همه را بهوقتي سكوئیلر قضایا را اینقدر دقیق ترسیم کرد به نظر حیوانات آمد ک

 خاطر دارند.به هر حال فرار سنوبال را در لحظه بحراني جنگ به یاد آوردند.اما باکسر

 .هنوز قانع نشدهبود

 من باور نمیكنم سنوبال از ابتدا خائن بوده است.آنچه بعدا کرده امر”باالخره گفت:

 ”.دیگري است.ولي من ایمان دارم که او در جنگ گاوداني رفیق خوبي بودهاست

 رفیق،رهبر ما رفیق ناپلئون”سكوئیلر در حالیكه شمرده و محكم صحبت میكرد گفت،

 قاطعا،بله قاطعا،اعالم داشته است که سنوبال از ابتدا،بله حتي از قبل از آنكه فكر

 ”.انقالب در سر باشد عامل جونز بودهاست

 نینخوب پس قضیه صورت دیگري پیدا کرد!البته اگر رفیق ناپلئون چ”باکسر گفت:

 ”.میگوید حتما صحیح است

 ولي با چشمان”رفیق! حاال با دید صحیح قضایا را میبیني!”سكوئیلر فریاد کشید،
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 کوچك درخشانش نگاه زشتي به باکسر انداخت.برگشت که برود ولي مكثي کرد و به

 به همه حیوانات این مزرعه هشدار میدهیم که چشمان خود”طرز موثري اضافه کرد:

 کنند.براي اینكه شواهد موجود به ما نشان میدهد که در همین لحظه ورا کامال باز 

 ”.در بین ما عدهاي از عمال مخفي سنوبال هستند

 چهار روز بعد هنگام عصر ناپلئون دستور داد که حیوانات در حیاط جمع شوند. وقتي

 این اواخر نشان شجاعت درجه یك“که همه حاضر شدند ناپلئون،که هر دو نشانش را 

 به سینه داشت با نه سگ ”یواني و نشان درجه دو حیواني به خود اعطا کرده بودح

 غولپیكرش که اطراف وي جست و خیز میكردند و با غرش خود ستون فقرات

 حیوانات را به لرزه میانداختند،ظاهر شد.همه حیوانات برجاي خود ساکت ایستاده و از

 ند که امر وحشتناکي در شرفترس سر به گریبان داشتند گویي از پیش میدانست

 . وقوع است

 ناپلئون ایستاد و با ترشرویي نظري به حضار انداخت،سپس زوزه بلندي کشید.به آن

 صدا سگها جلو پریدند و گوش چهار خوك را گرفتند و آنها را که از درد و وحشت

 مینالیدند جلو پاي ناپلئون انداختند.از گوش خوکها خون میچكید،و سگها از بوي

 خون هار شدنده بودند.در بهت و تعجب عمومي سه تا از سگها به طرف باکسر

 پریدند.باکسر که حمله سگها را دید سم عظیمش را به کار انداخت لگدش در میان هوا

 به یكي از آنها اصابت کرد و او را نقش زمین کرد و سگ ملتسمانه به ناله افتاد و

 فرار کردند.باکسر به ناپلئون چشم دوخت تادوتاي دیگر دمشان را الي پا گذاشتند و 

 بداند سگ را رها سازد یا زیر پا له کند.ناپلئون خطوط چهرهاش تغییر کرد و با تندي

 به باکسر امر کرد که سگ را رها کند.به مجردي که باکسر سمش را بلند کرد سگ

 . زخمي زوزهكنان دزدانه گریخت

 شت میلرزیدند و از تمام خطوطهمهمه خوابید. چهار خوك در حالیكه از وح

 چهرهشان آثار گناهكاري خوانده میشد در انتظار بودند. ناپلئون به آنان گفت که به

 جنایات خود اعتراف کنند. خوکها همان چهار خوکي بودند که وقتي ناپلئون جلسات

 یكشنبه را موقوف ساخت اعتراض کردند. هر چهار خوك اعتراف کردند که از زمان

 نوبال مخفیانه با او در تماس بودهاند و در تخریب آسیاب بادي به او کمكاخراج س

 کردهاند و توافق کردهاند که مزرعه را تسلیم فردریك کنند. اضافه کردند که سنوبال به

 طور خصوصي به آنها اعتراف کرده است که از سالها پیش عامل مخفي جونز بوده

 .است
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 گلوي خوکها را پاره کردند و ناپلئون با صداي وقتي اعترافات تمام شد سگها بیدرنگ

 وحشتناکي پرسید آیا حیوان دیگري هست که مطلبي براي اعتراف داشته باشد. سه

 مرغ اسپانیایي که مسئول طغیان مرغها در مورد تخممرغها بودند جلو آمدند و گفتند

 ه از اوامرکه سنوبال در عالم خواب بر آنها ظاهر شده است و آنها را اغوا کرده ک

 ناپلئون سرپیچي کنند.آنها نیز کشته شدند. بعد غازي جلو آمد و اعتراف کرد که در

 خرمنبرداري سال گذشته مخفیانه شش ساقه گندم دزدیده و شبانه خورده است. بعد

 گوسفندي اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده است میگفت این عمل را با

 گوسفند دیگر اقرار کردند که قوچ نري را که ازپافشاري سنوبال کرده است. سپس دو 

 فداییان ناپلئون بوده موقعي که سرفه میكرده ،آنقدر دواندهاند که مرده است .همه در

 .همان محل به قتل رسیدند

 اعترافات و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته پشتهاي جلو پاي ناپلئون ساخته شد و

 .مان جونز چنین وضعي دیده نشده بودهوا از بوي خون سنگین گشت.از ز

 وقتي کار تمام شد، بقیه حیوانات، غیر از خوکها و سگها، با هم به بیرون خزیدند. همه

 هراسان و پریشان بودند و نمیدانستند که جنایت حیوانات در همدستي با سنوبال

 خونینتكان دهندهتر است یا کیفر بیرحمانهاي که شاهدش بودند. قدیم از این مناظر 

 و به همین پایه رقتانگیز زیاد دیدهبودند،ولي به نظر همه چنین میرسید اتفاق اخیر

 که بین خودشان واقع شدهبود از اتفاقات قبلي وحشتناکتر است.از روزي که جونز

 مزرعه را ترك گفتهبود تا امروز هیچ حیواني حیوان دیگر را نكشتهبود.حتي موشي هم

 مت آسیاب نیمه تمام راه افتادند و کلوور، موریل،کشتهنشدهبود. حیوانات به س

 بنجامین، گاوان،گوسفندان،غازها و مرغها،یعني همه جز گربه که درست قبل از صدور

 دستور ناپلئون در مورد اجتماع حیوانات غیبشزده بود، نزدیك به هم نشستند، گویي

 یستادهبود،با ناراحتينیاز به گرماي یكدیگر دارند.مدتي همه ساکت بودند.تنها باکسر ا

 از این سو به آنسو حرکت میكرد و دم سیاه بلندش را به پهلوهایش میزد و گاه شیهه

 .کوتاهي از تعجب میكشید

 هیچ سر در نمیآورم.هرگز باور نمیكردم که چنین اتفاقاتي در مزرعه”باالخره گفت،

 میرسد این ما پیش بیاید.حتما عیب و نقص در خود ماست.تنها راه حلي که بنظرم

 است که باید بیشتر کار کرد.از امروز من صبحها یك ساعت تمام زودتر از خواب بلند

 و با قدمهاي سنگین به طرف سنگها رفت و دوباره سنگ جمع کرد و به”میشوم.

 .محل آسیاب برد، بعد استراحت کرد
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 از روي تپهحیوانات بیآنكهحرفي بزنند دور کلوور را گرفتند وخود را به او چسباندند. 

 قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلي کشیده میشد،مزرعه یونجه،جنگل

 کوچك،استخر آب،مزارعشخم شده را که در آنها محصول پر پشت سبز گندم سال نو

 نیش زده بود،و شیروانیهاي قرمز رنگ عمارات مزرعه را که دود از بخاري آن متصاعد

 شن بهاري بود. سبزههاو پرچینها با اشعهبود،همه را میدیدند،یكي از روزهاي رو

 خورشیدي که بر سطح آنها تابیده بود طالیي میزد. حیوانات با تعجبوشگفتي خاصي

 به خاطر آوردند که وجب به وجب این مزرعه،که هرگز تاکنون چنین مطبوع مصفا به

 درنظر آنان نرسیده بود از آن خودشان است. کلوور به اطراف تپه چشم دوخت و اشك 

 چشمانش حلقه زد.اگر میتوانست افكارش را بیان کند قطعا میگفت که از تالشي که

 براي راندن آدمها کردند هدف این نبود.منظور از انقالبي که میجر پیر تخمش را در

 ذهن آنها کاشت وحشت و کشتار نبود.اگر خود او تصویري از آینده را مجسم

 امن از گرسنگي و شالق،در تساوي،و میكرد،تصویري بود از اجتماع حیوانات در

 هرکس فراخور ظرفیت خود کار میكرد و قوي حامي ضعیف بود،همانطور که خود او

 به-در شب نطق میجر جوجه مرغابیها را محافظت کردهبود.در عوضنمیدانست چرا

 روزي افتادهبودند که کسي از وحشت سگهاي درنده جرات اظهار نظر نداشت و ناظر

 دوستانش و شاهد اعترافات آنها به جنایاتشان بودند.فكر طغیان در تكه پاره شدن

 سرش نبود.میدانست با تمام شرایط موجود وضعشان بهتر از زمان جونز است،و

 مهمترین کار جلوگیري از بازگشت بشر است.میدانست باید وفادار بماند،بیشتر کار

 شته باشد.اما منظور از رنجيکند،دستورات را اجرا کند و پیشوایي ناپلئون را قبول دا

 که او و سایر حیوانات بردهبودند این نبود.به این منظور نبود که آسیاب بادي را

 ساختهبودند و خود را هدف گلولههاي جونز قرار داده بودند.افكار کلوور این بود،هر

 .چند قادر به بیانش نبود

 یتواند جایگزینتاحدي م ”حیوانات انگلیس”باالخره احساس کرد خواندن سرود

 کلماتي شود که از عهده ادایش بر نمیآید و لذا شروع به خواندن سرود کرد. حیوانات

 دیگر که گرد وي نشسته بودند با او هم صدا شدند و سه بار آن را پیاپي با هماهنگي

 .تمام ولي آهسته و با لحني پرسوز خواندند.هرگز این سرود را این گونه نخواندهبودند

 سوم را تمام کردهبودند که سكوئیلر همراه دو سگ رسید و معلوم بود براي تازه دور

 حیوانات”گفتن مطلب مهمي آمده است.اعالم کرد که طي امریه رفیق ناپلئون سرود

 .منسوخ گردید.از این تاریخ به بعد خواندن آن ممنوع است”انگلیس
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 .حیوانات یكه خوردند

 ”چرا؟”موریل فریاد کشید،

 رفیق،به این دلیل که دیگر حاجتي به آن نیست. سرود”نه گفت،سكوئیلر آمرا

 سرود انقالب بود و در حال حاضر انقالب به ثمر رسیدهاست و ”حیوانات انگلیس“

 مجازات خائنین آخرین قسمت آن بود. دشمن اعم از داخلي و خارجي شكست

 ندگي بهترخوردهاست.در آن سرود،ما تمایالت خود را براي داشتن روزهاي بهتر و ز

 ”.بیان میكردیم و حاال که روز بهتر و زندگي بهتر داریم دیگر این سرود معنا ندارد

 هر چند حیوانات ترسیده بودند،ولي چند تایي قصد اعتراض داشتند،منتها گوسفندان

 .را شروع کردند و مجال بحث پیش نیامد ”چهارپا خوب، دوپا بد“بعبع 

 شنیده نشد و به جاي آن "لیسحیوانات انگ"بدین طریق دیگرسرود 

 مینیماس شاعر، شعري ساخت که مطلع آن این بود

 قلعه حیوانات ،قلعه حیوانات

 !هرگز از من به تو آسیبي نخواهد رسید

 و این سرود هر یكشنبه صبح پس از برافراشتن پرچم خوانده میشد. اما به نظر

 .نمیرسید "نگلیسحیوانات ا"حیوانات نه کلمات و نه آهنگ آن به پایه سرود 

 

 چند روز بعد که کشتارها تخفیف یافت چندتایي از حیوانات به یادآوردند یا فكر کردند

 هیچ حیواني حیوان کشي“که به یاد دارند که مادهي ششم فرمان گفته است 

 و با نكه کسي قصد طرح کردن قضیه را در حضور خوکها و سگها نداشت ”نمیكند.

 . تار حیوانات منطبق با فرامین نیستولي همه احساس میكردند کش

 کلوور از بنجامین خواهش کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند و وقتي بنجامین

 خواهش کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند و وقتي بنجامین طبق معمول گفت در

 ناین قبیل امور مداخله نمیكند، به سراغ موریل رفت. او فرمان را برایش خواند و آ

 چنین بود

 “ .هیچ حیواني بدون علت حیوانكشي نمیكند “

 به جهتي از جهات دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود. به هر حال متوجه

 شدند خالف فرمان کاري صورت نگرفته است ،چه کامال واضح بود کشتن خائنیني که

 . با سنوبال هم عهد بدوهاند کامال با علت است

 حتي از سال گذشته هم بیشتر کار کردند.تجدید بناي آسیاب بادي آن سال حیوانات
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 مخصوصا با دو برابر شدن ضخامت دیوارها و تمام کردن آن در سر موعد به عالوه

 .کارهاي عادي مزرعه، عمل طاقتفرسایي بود

 بعض روزها به نظر حیوانات میرسید که با مقایسه با زمان جونز هم ساعات بیشتري

 .و هم بهتر تغذیه نشدهاندکار کردهاند 

 صبحهاي یكشنبه سكوئیلر از روي قطعه کاغذ درازي که با یكي از پاهایش جلویش

 نگاه میداشت براي آنان میخواند که تولید مواد غذایي دویست درصد، سیصد درصد و

 .حتي پانصد درصد افزایش یافته است

 را باور نكنند مخصوصا که آنها دیگر به طورحیوانات دلیلي نمیدیدند که گفتههاي او 

 روشن شرایط زندگي قبل از انقالب را به خاطر نداشتند. ولي بعض روزها دلشان

 میخواست ارقام کمتري به خورد آنها میدادند و غذاي بیشتر . در این ایام همه

 دستورات بوسیله سكوئیلر و یا خوك دیگري اعالن میشد. ناپلئون حتي هر دو هفته

 .یكبار هم در مجالس دیده نمیشد

 وقتي ظاهر میشد نه فقط سگها در مالزمتش بودند بلكه یك جوجه خروس سیاه

 رنگ هم که به منزله شیپورچي بود پیشاپیش او حرکت میكرد و پیش از سخنراني

 ناپلئون قوقولي قوقو میكرد. میگفتند ناپلئون حتي در ساختمان مزرعه هم در

 رین زندگي میكند و غذایش را تنها و در ظروف چیني اصل کهقسمت مجزایي از سای

 در ویترین اتاق ناهارخوري بوده است ،میخورد و دو سگ براي خدمتگزاري در

 حضورش هستند. هم چنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد

 .دیگر تیر شلیك شود

 رهبر ما“اسم او با عنوان رسمي ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمیشد، 

 برده میشد، و خوکها اصرار داشتند که عناویني از قبیل پدر “رفیق ناپلئون 

 .حیوانات،دشمن بشر، حامي گوسفندان ،منجي پرندگان و امثال آن برایش بسازند

 سكوئیلر در نطقهایش اشك میریخت و از درایت ناپلئون و از خوش قلبي و عشق

 .نات مخصوصا به حیوانات محروم سایر مزارع سخن میراندسرشار او به حیوا

 عادت بر این جاري شده بود که هر عمل موفقیتآمیز و هر پیشآمد خوبي به حساب

 تحت “ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده میشد که مرغي به مرغ دیگر میگوید: 

 دو گاوي و یا “توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون من ظرف شش روز پنج تخم کردهام. 

 به مناسب رهبري خردمندانه رفیق ناپلئون“که از استخر آب مینوشیدند میگفتند 

 “ ! آب گوارا شده است
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 احساسات عمومي قلعه در شعري که مینیماس سروده بود و عنوانش را رفیق

 : ناپلئون گذاشته بود، به خوبي منعكس بود

 چشمان نافذت که چو خورشید آسمان

 تشعشع و گرمي است بر جهانبخشنده 

 چون اوفتد به وجودم نگاه آن

 در التهاب آیم و گویم بدین زبان

 سرچشمه سعادتي و یار بیكسان

 غمخوار بیپدران ، حامي زنان

 ! رفیق ناپلئون

 گر ما غنودهایم به اصطبل روي کاه

 گر سیر گشته اشكم ما روز وشب دوگاه

 از دولت وجود تو گشته است این چنین

 ندارد ار کس گو آي و گو ببین باور

 اعطا کننده کیست به مااین همه نعم

 بزدوده خاطر همگي را ز هم و غم

 ! رفیق ناپلئون

 گر خوك تولهاي به من عطا کند خدا

 زآن پیشتر که فتد راه روي پا

 زآن پیشتر که کشد قد به یك وجب

 باشد ورا ثناي تو همواره ورد لب

 ارم جز این خداگوید بیاد ند

 تا جان خویشتن بنمایم رهت فدا

 ! رفیق ناپلئون

 ناپلئون این شعر را پسندید و دستور داد مقابل هفت فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته

 شودو باالي آن تمثال نیمتنه و نیمرخ او که به وسیله سكوئیلر و با رنگ سفید نقاشي

 ا وساطت ویمپر در مقام معاملهيشده بود نصب گردید. در خالل این مدت ناپلئون ب

 .پیچیدهاي با فردریك و پیلكینگتن برآمده بود

 الوار هنوز به فروش نرفته بود، فردریك بیشتر طالب خرید بود ولي قیمت عادالنه

 پیشنهاد نمیداد. هنوز شایع بود که فردریك و کسانش در مقام توطئه براي حمله به

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 حیواناتزرعه م

Romanik.ir  49  رمـانـیـکــانجمن 

 اورلورج ج

 ي، که حس حسادتشان را برانگیخته است،قلعه حیوانات و خراب کردن آسیاب باد

 هستند. مسلم گشته بود که سنوبال هنوز در پینجفیلد در کمین است. در اواسط

 تابستان حیوانات از اینكه سه مرغ اعتراف کردند که به تحریك سنوبال در توطئه قتل

 .ناپلئون دست داشتهاند متوحش شدند

 .براي حفظ جان ناپلئون به عمل آمدمرغها بیدرنگ اعدام شدند و احتیاطات الزم 

 شبها چهار سگ در چهار گوشه تختخوابش پاس میدادند و خوك جواني به نام

 .پینكآي غذاي او را قبال میچشید مبادا که مسموم باشد

 در همان اوان خبر منتشر شد که ناپلئون ترتیب فروش الوار را به آقاي پیلكینگتن

 ي هم بین قلعه حیوانات و فاکسوود به عمل خواهدداده است و معامالت پایاپاي دیگر

 .آمد.هر چند رابطه ناپلئون و پیلكینگتن از طریق ویمپر بود ولي تقریبا دوستانه بود

 حیوانات به پیلكینگتن چون آدم بود اعتماد نداشتند ولي به مراتب او را به فردریك

 . وقتي فصل تابستانکه هم از او هراسان بودند و هم نفرت داشتند ترجیح میدادند

 سپري شد و آسیاب بادي در شرف اتمام بود شایعه حمله خائنانه هر دم بیشتر قوت

 .میگرفت

 گفته میشد که فردریك بیست مرد مسلح دارد و دم قاضي وشهرباني را هم دیده

 است تااگر زماني سند مالكیت قلعه حیوانات را به چنگ آورد مواخذهاي در کار

 .به عالوهداستانهاي دلخراشي از ظلم فردریك نسبت به حیواناتش از پینچفیلدنباشد

 درز کرده بود،میگفتند اسب پیري را تاسر حد مرگ تازیانه زده است،گاوهایش را

 گرسنگي داده و سگي را زنده زنده به تنور انداخته است و براي سرگرمي خروسها را با

 میدارد. حیوانات از اینكه با رفقایشانبستن تیغ نازکي به پاهایشان به جنگ وا

 بدینسان معامله میشود خونشان جوش آمد وبا غریو وفریاد میخواستند به پینچفیلد

 حمله کنند و آدمها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد کنند.اماسكوئیلر آنان را نصیحت

 ند و به درایتمیكرد که از اقدام به هرگونه عمل ناسنجیده و عجوالنه خودداري کن

 .رفیق ناپلئون اعتماد داشته باشند

 با وجود این احساسات ضد فردریكي اوج میگرفت.صبح یكیاز یكشنبهها ناپلئون در

 انبار حضور یافت و اظهار داشت که وي هرگز و هیچگاه قصد فروش الوار را به فردریك

 ویشنداشته،و گفت طرف معامله بودن با شخص رذلي چون او را دون شان خ

 میداند.کبوترها که هنوز براي دامنزدن انقالب به خارج فرستاده میشدند از قدم

 مرگ“را  ”مرگ بر بشریت“گذاشتن به فاکسوود منع شدند و هم چنین جاي شعار 
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 گرفت.در اواخر تابستان یكي دیگر از دسایس سنوبال آشكار شد:محصول ”بر فردریك

 د سنوبال شبانه تخم علف را با بذر غلهگندم پر از علف هرزه شده بود و معلوم ش

 مخلوط کردهاست.غازنري که اطالعاتي از توطئه داشت و به گناهش نزد سكوئیلر

 اعتراف کرده بود با قارچ سمي خودکشي کرد. حیواناتي که تصور میكردند سنوبال

 این است در این زمان فهمیدند که نشان شجاعت حیواني درجه یك دریافت داشته

 رفا افسانه ساخته و پرداخته خود سنوبال بوده است و به او نه فقط نشانيموضوع ص

 اعطا نشده بلكه به علت نشان دادن بیلیاقتي در جنگ گاوداني مورد سرزنش و توبیخ

 هم واقع شده است. حیوانات از شنیدن این مطلب بار دیگر مات و مبهوت شدند ولي

 ه حافظهشان درست یاري نمیكند. باسكوئیلر باز توانست آنان را متقاعد سازد ک

 کوشش و رنج فراوان در پاییز که موسم خرمنبرداري هم بود ساختمان آسیاب بادي

 به اتمام رسید.کار نصب ماشین آالت هنوز مانده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید آن

 خیانت را بدهد.ولي باوجود همه موانع و بیتجربگي و ابتدایي بودن آالت و ادوات کار و

 سنوبال،کار درست در روز معین تمام شد.حیوانات خسته ولي مغرور گرداگرد شاهكار

 خویش که به چشمانشان حتي خیلي زیباتر از بناي اولیه هم بود راه میرفتند.عالوهبر

 زیبایي،ضخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهاي سابق بود.این بار چیزي جز مواد

 د!وقتي حیوانات فكر میكردند که چطور و تحت چه شرایطيمنفجره آن را نمیخوابان

 کار کردهاند و بر چه نامالیماتي فائق آمدهاند و وقتي به زماني که پرههاي آسیاب به

 کار افتد و رفاهي کهدر زندگي آنان بهوجود خواهدآمد فكرمیكردند خستگي از تنشان

 .شادي میكشیدندخارج میشد و دورادور آسیاي جست و خیز میكردند و غریو 

 ناپلئون به شخصه در مالزمت سگهاوجوجه خروسش براي بازدید کار آمد وبه همه

 حیوانات شخصا تبریك گفت و اعالم داشت که آسیاب به اسم آسیابناپلئون نامیده

 .خواهد شد

 دو روز بعد حیوانات براي جلسه فوقالعاده به طویله احضار شدند و وقتي ناپلئون اعالم

 وارها را به فردریك فروخته و واگن او براي حمل میرسد،جملگي از تعجبکرد که ال

 بر جا خشك شدند.حقیقت امر این بود که ناپلئون در تمام مدتي که به دوستي

 .پیلكینگتن تظاهر میكرد،در خفا مشغول زد و بند با فردریك بود

 ستاده شد،بهبا فاکسوود قطع رابطه شد و پیامهاي دشنام آمیزي براي پیلكینگتن فر

 مرگ“به  ”مرگ بر فردریك“کبوترها گفته شد دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از 

 تغییر دهند.وناپلئون حیوانات را مطمئن ساخت که داستان حمله به”بر پیلكینگتن
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 قلعه حیوانات افسانهبوده است و در نقل بدرفتاري فردریك نسبت به حیواناتش بسیار

 بسا تمام شایعات از ناحیه سنوبال و عمالش ریشه گرفتهاغراق شده است و چه 

 باشد.هم چنین معلوم شد که سنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم

 به آنجا نگذاشتهاست ،بلكه در رفاه و تجمل نسبي در فاکسوود زندگي میكند و در

 .خوار پیلكینگتن، است حقیقت سالهاست جیره

 ناپلئون زده بود یعني با تظاهر به دوستي با پیلكینگتن فردریك ها از نیرنگي که خوك

 سكوئیلر را وادار کرده بود دوازده لیره قیمت الوار را باال ببرد،خیلي کیف کردند.

 میگفت فضیلت ناپلئون در این است که به هیچكس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را

 واسته قیمت الوار را با قطعهنسبت به فردریك هم نشان داده است.فردریك میخ

 کاغذي که به آن چك میگویند بپردازد اما ناپلئون هشیار قبول نكرده و گفته است

 باید تمام مبلغ با اسكناس پنج لیرهاي و آن هم قبل از حمل جنس پرداخت شود و

 فردریك وجه را پرداخته و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشین آالت آسیاب بادي

 ل این احوال الوارها با سرعت تمام حمل میكردند.پس از آنكه همه رااست. در خال

 بردند جلسه خصوصي دیگري در طویله تشكیل شد تا حیوانات اسكناسهاي فردریك را

 ببینند.ناپلئون با لبخندي حاکي از موفقیت و در حالي که هر دو نشانش را زیب پیكر

 بود. در کنارش پولها در یك ظرف ساخته بود روي بستري از کاه باالي سكو آرمیده

 چیني بطور منظم چیده شده بود.حیوانات یكییكي و با آرامي از جلو آن گذشتند و با

 دقت بسیار به آن خیره شدند.باکسر پوزهاش را براي بو کردن اسكناسها جلو برد و

 .کاغذهاي نازك را به خش وخش انداخت

 رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راهسهروز بعد هیاهوي عجیبي برپا شد. ویمپر با 

 رسید،دوچرخه را در حیاط انداخت مستقیما به ساختمان رفت.پس از یك لحظه

 صداي غرش خشم آلودي از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر واقعه چون بمبي در قلعه

 .ترکید.اسكناسها جعلي بود و فردریك الوارها را در ازاي هیچ خریده بود

 را احضار کرد و با صداي وحشتناکي حكم اعدام فردریك را صادر ناپلئون حیوانات

 نمود.گفت او را پس از دستگیر کردن زنده زنده خواهند جوشاند. در ضمن حیوانات را

 آگاه ساخت که باید انتظار بدتري هم داشت ،چه بسا فردریك و کسانش در هر دقیقه

 مام راههاي قلعه قراول گماردهحملهاي را که مدتها انتظارش میرفت آغاز کنند. در ت

 آمیز و به امید تجدید روابط حسنه با شد و به عالوه چهار کبوتر با پیامهاي مسالمت

 .پیلكینگتن به فاکسوود اعزام شدند
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 صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که فردریك با

 حیوانات با رشادت تمام یورشبردند، اعوان و انصارش از دروازه پنجكلوني وارد شدند.

 ها پانزده نفر اما این بار فتح و ظفر به آساني جنگ گاوداني نصیبشان نمیشد. آدم

 بودند و شش تفنگ داشتند و به مجردي که حیوانات به فاصله پنجاه متري رسیدند

 .شلیك کردند

 هاي ناپلئون و شها را نیاوردند و با وجود کوش حیوانات تاب مقاومت در مقابل گلوله

 .باکسر، به عقب رانده شدند، عدهاي هم مجروح شدند

 هاي در و سوراخهاي کلید همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتیاط از شكاف

 مراقب خارج بودند. همهي چراگاه و آسیاب بادي دست دشمن بود. در آن لحظه

 اي یك کلمه باال وناپلئون هم تكلیفش را نمیدانست ،دمش منقبض شده بود،بدون اد

 پایین قدم میزد. چشمها به فاکسوود دوخته شده بود. اگر پیلكینگتن و کسانش به

 یاري میآمدند هنوز امكان پیروزي بود. اما همان چهار کبوتر قاصد برگشتند، یكي از

 “ ! تا چشمت کور“کاغذي بود رویش با مداد نوشته شده بود :  آنها حامل تكه

 .اف آسیاب بادي توقف کرده بودند و حیوانات را نگاه میكردندفردریك و کسانش اطر

 زمزمهاي حاکي از ترس بلند شد، چه دو تن از آدمها اهرم و پتك دست گرفته بودند و

 .میخواستند آسیاب بادي را خراب کنند

 رفقا شجاع باشید، چنین کاري امكانپذیر نیست، دیوارهاي“ناپلئون فریاد کشید 

 “ .آن است که با اهرم و پتك حتي ظرف یك هفته خراب شودآسیاب ضخیمتر از 

 اما بنجامین که حرکات آدمها را با دقت زیر نظر گرفته بود و میدید که آن دو نفر

 مشغول کندن چالهاي نزدیك پایه آسیاب هستند پوزهي درازش را با وضعي که از آن

 ینید دارند چههمین حدس را میزدم، نمیب “تمسخر میبارید تكان داد و گفت: 

 “ .میكنند ؟ یك لحظه دیگر چاله پر از مواد منفجره است

 حیوانات هراسان منتظر بودند. دیگر امكان خارج شدن و حمله نبود. پس از چند

 .دقیقه دیدند که آدمها از هر سو میدوند و متعاقب آن غرش کرکنندهاي برخاست

 .با شكم خود را روي زمین انداختندکبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات، جز ناپلئون 

 وقتي برخاستند لكه عظیمي از دود سیاه، محوطهاي را که آسیاب بادي در آن قرار

 ! داشت در برگرفته بود. نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد. دیگر آسیاب وجود نداشت

 امجویيبا دیدن این منظره ترس و نومیدي لحظه قبل زایل شد و حیوانات با فریاد انتق

 و بیآنكه منتظر دستور شوند دستهجمعي به جلو یورش بردند و به طرف دشمن
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 هاي آتشباري که بر سرشان میبارید توجهي نداشتند.جنگ سختي در تاختند.به گلوله

 گرفت. آدمها شلیك میكردند و وقتي حیوانات نزدیك میآمدند با چوب دستي و

 .پوتینهاي سنگین حمله میكردند

 گوسفند و دو غاز کشته شدند بقیه همه مجروح بودند. حتي ناپلئون که یك گاو و سه

 .از پشت سر عملیات را اداره میكرد نوك دمش با ساچمه بریده شد

 آدمها هم از آسیب بینصیب نماندند. سر سه نفرشان از ضربه سم باکسر شكست و

 و وقتي نه شكم یكي با شاخ گاوي دریده شد.شلوار یكي را جسي و بلوبل جر دادند.

 سگ گارد مخصوص ناپلئون که در پناه پرچینها کمین کرده بودند، پارسكنان اطراف

 .آدمیان سبز شدند، وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند که در خطر محاصرهاند

 فردریك با فریاد به کسانش دستور داد تا امكان باقي است از معرکه خارج شوند و

 فرار بود.حیوانات آنها را تا انتهاي مزرعه دنبال کردند ولحظه بعد دشمن ترسو در حال 

 .با چند لگد آخرین آنها را از میان پرچینهاي خاردار بیرون راندند

 پیروز شده بودند ،اما خسته و خونین بودند. آهسته و لنگانلنگان به طرف مزرعه راه

 بودند، بعضي را بهافتادند. منظره دوستاني که روي چمن دراز به دراز افتاده و مرده 

 .گریه انداخت. در سكوتي غمانگیز در محلي که زماني آسیاب بادي بر پا بود ایستادند

 !به کلي از بین رفته بود

 تقریبا کوچكترین اثري از آن باقي نمانده بود ،حتي قسمتي از پایههاي بنا هم فرو

 از سنگهاي فروریختهریخته بود. در تجدید بنا، این بار برخالف بار قبل نمیتوانستند 

 استفاده کنند ،چه این دفعه سنگها هم نبودند، شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر

 . انداخته بود. گویي از اصل آسیاب وجود نداشته است

 وقتي که حیوانات به ساختمان نزدیك شدند، سكوئیلر که بدون هیچ دلیلي در طول

 دمش را به سرعت تكان میداد با جنگ غایب بود ،جست و خیز کنان در حالي که

 تبسمي حاکي از رضایت خاطر به طرف آنها آمد و حیوانات صداي شلیك توپي را از

 .سمت ساختمان شنیدند

 “ براي چه شلیك میكنند ؟“باکسر گفت : 

 “ !فتح و پیروزي را جشن گرفتهایم“سكوئیلر فریاد کشید 

 یش افتاده بود و سمش چاكباکسر که از زانوانش خون میچكید و یكي از نعلها

 برداشته بود و دوازده ساچمه در پاي عقبش فرو رفته بود

 “ چه فتحي؟ “گفت : 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 حیواناتزرعه م

Romanik.ir  54  رمـانـیـکــانجمن 

 اورلورج ج

 ـ چطور چه فتحي ،رفیق ؟ مگر نه این است که ما دشمن را از خاك خود، خاك

 مقدس قلعه حیوانات راندهایم؟

 ن کار کردهولي آسیاب بادي ما را ویران کردند. دو سال تمام روي آ “باکسر گفت : 

 ”. بودیم

 چه اهمیتي دارد؟ آسیاب دیگري میسازیم. اگر دلمان بخواهد “سكوئیلر گفت : 

 شش تا آسیاب هم میتوانیم بسازیم . رفیق تو نمیتواني عظمت کاري را که کردهایم

 درك کني. همین زمیني که ما االن روي آن ایستادهایم در تصرف دشمن بود و اکنون

 “ . ناپلئون هر وجب آن را پس گرفتهایم در پرتو رهبري رفیق

 “ .پس ما چیزي را که قبال داشتهایم، پس گرفتهایم “باکسر گفت : 

 “ .بله ، معناي فتح هم همین است “سكوئیلر گفت : 

 حیوانات لنگانلنگان وارد حیاط شدند. ساچمهها زیر پوست باکسر سوزش دردناکي

 شاق ساختن آسیاب بادي فكر میكرد و درداشت. او پیشاپیش و از همین حاال به کار 

 عالم تصور، خود را آمادهي کار میكرد. اما براي اولین بار به این فكر افتاد که یازده

 .سال از سنش گذشته و قاعدتا عضالت نیرومندش دیگر به قدرت سابق نیستند

 دنداما وقتي حیوانات پرچم سبز را در اهتزاز دیدند و بار دیگر صداي شلیك را شنی

 ـ و نطق ناپلئون را گوش کردند که رفتار آنها را در مجموع هفت گلوله شلیك شد ـ

 . میستاید و تبریك میگوید به نظرشان آمد که واقعا فتح بزرگي نصیبشان شده است

 از شهداي جنگ تشییع آبرومندي شد. باکسر و کلوور واگوني را به جاي نعشكش

 .کت کردکشیدند و ناپلئون شخصا در راس دسته حر

 دو روز تمام صرف برگزاري جشن شد. آوازها خواندند ،نطقها ایراد کردند ،توپها شلیك

 شد و به هر حیوان یك سیب و به هر پرنده صد گرم غله و به هر سگ سه بیسكویت

 خوانده خواهد شد. ناپلئون “جنگ آسیاب بادي “هدیه شد و اعالم کردند که جنگ 

 ایجاد کرد و آن را به خود اعطا کرد و داستان "سبز نشان علم"نشان جدیدي به اسم 

 .تاسفانگیز اسكناسها در شادماني عمومي فراموش شد

 چند روز پس از این حوادث بود که خوکها یك صندوق ویسكي که در زیرزمین مانده

 بود و در روز تصرف ساختمان به آن توجهي نشده بود، پیدا کردند. شب آن روز صداي

 از ساختمان برخاست ،با کمال تعجب قسمتهایي از آهنگ سرود حیواناتآوازهاي بلند 

 .انگلیس هم با آن صداها آمیخته بود

 شب در حدود ساعت نه همه آشكارا دیدند که ناپلئون در حالیكه کاله مندرس آقاي
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 جونز را بر سر دارد ،از در پشت ساختمان بیرون آمد و به سرعت دور حیاط دوید و

 .ارت شدمجددا داخل عم

 ولي صبح روز بعد ساختمان را سكوت مطلقي دربرگرفته بود و حتي یك خوك هم در

 جنبش نبود. نزدیك ساعت نه سروکله سكوئیلر پیدا شد، آهسته راه میرفت چشمانش

 بینور بود و دمش شل از پشت آویزان بود. کامال پیدا بود که بیمار است .حیوانات را

 ان خبر وحشتآوري دارد : رفیق ناپلئون در حال مرگجمع کرد و به آنها گفت برایش

 . است

 ضجه حیوانات بلند شد.پشت درهاي قلعه کاه ریخته شد و حیوانات نوك پا راه

 میرفتند و با چشماني اشكبار از هم میپرسیدند اگر رهبرشان از بین برود چه خاکي

 کار خود را کرده وبر سر خواهند ریخت. شایع شد با تمام احتیاطها باالخره سنوبال 

 .موفق شده است غذاي ناپلئون را مسموم کند

 ساعت یازده سكوئیلر دوباره آمد که خبر دیگري بدهد. رفیق ناپلئون به عنوان آخرین

 . کاري که در زمان حیات کرده است دستور داده که مجازات شرب الكل اعدام است

 عد سكوئیلر مژده داد که ويولي هنگام شب حال ناپلئون کمي بهتر بود و صبح روز ب

 رو به بهبودي است و شب بعد ناپلئون شروع به کار کرد و روز بعد بود که ناپلئون به

 ویمپر دستور داده است از ولینگدن کتابهایي درباره عرقكشي و تقطیر بخرد. یك

 هفته بعد ناپلئون امر کرد قطعه زمین کوچك پشت باغ میوه را که قرار بودچراگاه

 .ت بازنشسته باشدشخم بزنندحیوانا

 اول گفتند زمین کم قوت شده است و باید دوباره کشت شود، ولي بعد روشن شد که

 .ناپلئون تصمیم گرفته است در آن زمین جو بكارد

 در همین ایام پیشآمد غریبي رخ داد که کسي از آن سر در نیاورد. شبي در حدود

 حیوانات سراسیمه از طویله ساعت دوازده صداي شكستن چیزي به گوش رسید و

 بیرون پریدند. شبي بود مهتابي .در پاي دیوار انتهاي طویله بزرگ نزدیك دیواري که

 .هفت فرمان بر آن نوشته شده بود نردبامي روي زمین افتاده و شكسته بود

 سكوئیلر از حال رفته کنار نردبام شكسته روي زمین پهن شده بود. در کنارش یك

 قلممو و یك ظرف پر از رنگ سفید واژگون شده بود. سگها فوراچراغ بادي، یك 

 .دورش حلقه زدند و وقتي حالش تا حدي جا آمد او را بردند

 هیچ کدام از حیوانات سر از این ماجرا در نیاوردند، جز بنجامین پیر که با رندي

 ندپوزهاش را میجنباند و پیدا بود که مطلب را فهمیده است ولي چیزي نمیگوید. چ
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 روز بعد که موریل پیش خود هفت فرمان را میخواند متوجه شد که باز یكي از

 فرامین طوري نوشته شده که حیوانات غلط به خاطر سپردهاند. حیوانات تصور

 و حال آنكه ”هیچ حیواني الكل نمینوشد.“میكردند که ماده پنجم فرمان میگوید 

 .چند کلمهاش را فراموش کرده بودند

 “ .هیچ حیواني به حد افراط الكل نمینوشد “میگفت : فرمان پنجم 

 

 سم شكافته باکسر مدتها تحت معالجه بود.ساختمان مجدد آسیاب بادي از فرداي

 روزي که جشن پیروزي تمام شد،شروع شدهبود.باکسر حاضر نشد حتي یك روز کار را

 وصيتعطیل کند و نمیگذاشت کسي متوجه درد و رنجش شود.ولي شبها به طور خص

 به کلوور اعتراف میكرد که سمش او را زیاد ناراحت میكند. کلوور از علفهاي مختلف

 ضماد درست میكرد و روي سم او میگذاشت.او و بنجامین دونفري به باکسر اصرار

 ریه اسب که براي ابد سالمت“میكردند که کمتر کار کند.کلوور میگفت، 

 ار نبود و تنها آرزویش این بود که.ولي باکسر گوشش به این حرفها بدهك”نمیماند

 .قبل از بازنشسته شدن آسیاب بادي را ساخته و پرداخته ببیند

 در ابتدا وقتي قوانین قلعه حیوانات تدوین شد،سن بازنشستگیاسبان و خوکان دوازده،

 گاوها چهارده، سگها نه،گوسفندان هفت، مرغها و غازها پنج سالگي تعیین شد. جیره

 ازنشستگان در نظر گرفته شد.در این فاصله هیچ حیواني بازنشستهکافي هم براي ب

 نشدهبود ولي اخیرا روي آن مسئله زیاد صحبت میشد. حاال کهمزرعه پشت باغ میوه

 بود،میگفتند که گوشهاي از چراگاه بزرگ به منظور چراي به کشت جو اختصاص یافته

 ه جیره هر اسب روزي دوحیوانات بازنشسته مجزا و محصور خواهد شد و میگفتند ک

 کیلو جو و در زمستان شش کیلو یونجه با یك هویج و در صورت امكان یك سیب در

 تعطیالت عمومي خواهد بود.دوازدهمین سال تولد باکسر مصادف با اواخر تابستان سال

 .آینده بود

 در خالل این مدت زندگي سخت بود.زمستان به سردي سال گذشته و آذوقه حتي از

 هم کمتر بود .جیره خیوانات به استثناي جیره خوکها و سگها تقلیل پیدا کرد آن سال

 و سكوئیلر توضیح داد که تساوي مطلق در امر جیرهبندي خالف اصول حیوانگري

 است.به هر حال با آنكه ظواهر امر حكایت از کمبود آذوقه میكرد براي سكوئیلر

 ودي نیست و مقتضیات ایجاب کردهمشكل نبود که به حیوانات ثابت کند در واقع کمب

 را به کار”تعدیل“سكوئیلر همیشه کلمه “است که در میزان جیره تعدیلي به عمل آید 
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 . اما با مقایسه با زمان جونز همه چیز ترقي کردهبود.سكوئیلر به“”تقلیل“میبرد نه 

 سرعت اعدادي پشت سر هم میخواند تا به حیوانات نشان دهد حاال از زمان جونز

 وي بیشتر، یونجه فراوانتر و شلغم زیادتري دارند،ساعات کمتري کار میكنند و آبج

 آشامیدنیشان گواراتر،عمرشان طوالنیتر،بهداشت نوزادان بهتر شده است،در طویله کاه

 بیشتر دارند و مگس کمتر آزار میدهد. حیوانات تمام این مطالب را باور میكردند. در

 محو شدهبود.میدانستند که زندگي امروزشان با سخت و واقع خاطره دوره جونز تقریبا

 خالي است،غالبا گرسنهاند سردشان است و معموال جز هنگام خواب،کار میكنند. ولي

 بیشك روزهاي قدیم از امروز هم بدتر بودهاست. از این طرز فكر خشنود بودند. به

 رگترین برتري زندگيعالوه آن روزها برده بودند و امروز آزادند و خود این مسئله بز

 امروز نسبت به گذشته بود و نكتهاي بود که سكوئیلر هیچگاه از اشاره بدان غفلت

 نمیكرد. در این روزها دهنهاي بیشتري براي خوردن باز بود: در پاییز چهار ماده خوك

 تقریبا همه در یك وقت و مجموعا سي و یك توله آوردند که تقریبا همه پیسه بودند و

 ئون تنها خوك نر مزرعه بود اصل و نسب آنها را میشد حدس زد. اعالمچون ناپل

 کردند که پس از خرید آجر و تیر مدرسهاي در باغ ساخته خواهد شد. عجالتا بچه

 خوکها در آشپزخانه و توس شخص ناپلئون تعلیم میگرفتند.در باغ ورزش میكردند و

 ین ایام عادت بر این جاري شدهبوداز بازي با توله سایر حیوانات منع شدهبودندـ.در هم

 که هرگاه حیواني سر راه خوکي قرار میگرفت،کنار میایستاد تا خوك بگذرد، به عالوه

 مرسوم شدهبود که خوکها در هر درجه، به عنوان امتیاز، روزهاي یكشنبه روبان سبزي

 وليبه دمشان ببندند. مزرعه سال نسبتا پر موفقیتي را گذرانده بود اما هنوز کمپ

 بود.آجر و ماسه و گچ براي مدرسه باید خریداري میشد،به عالوه الزم بود براي خرید

 آالت آسیاب بادي باز پول پسانداز شود.بعد نفت و شمع ساختمان،شكر

 ”سایر خوکها را از خوردن قند منع کردهبود چون میگفت موجب چاقي است”ناپلئون

 یم و خردهآهن و بیسكویت سگ همو چیزهاي دیگر از قبیل میخ و نخ و ذغال و س

 باید تهیه میشد.یونجه و قسمتي از محصول سیب زمیني فروخت شد و قرارداد فروش

 تخم مرغ به ششصد تخم مرغ در هفته افزایش یافت،طوریكه در آن سال به اندازه

 ها که در ماه دسامبر تقلیل پیدا کافي جوجه تولید نشد و تعداد مرعها ثابت ماند.جیره

 بود، در فوریه هم کم شد.روشن کردن چراغ به منظور صرفهجویي در نفت قدغن کرده

 شد. اما خوکها به نظر مرفه میآمدند،در واقع همه در حال فربه شدن بودند.یكي از

 بعدازظهرهاي اواخر ماه فوریه رایحه مطبوع اشتهاآوري به مشام حیوانات خورد،که

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 حیواناتزرعه م

Romanik.ir  58  رمـانـیـکــانجمن 

 اورلورج ج

 ازي که پشت آشپزخانه واقع بود و درنمیدانستند چیست.باد بو را از سمت آبجوس

 دوران جونز متروك ماندهبود میآورد.یكي گفت که این بوي جوي جوشانده است و

 حیوانات با ولع هوا را باال کشیدند و فكرکردند شاید براي شام حریره گرم دارند.اما از

 شام گرم خبري نشد.یكشنبه بعد اعالم شد که از این تاریخ محصول جو مختص

 هاست.در مزرعه پشت باغ میوه هم جو کشت شدهبود.خیلي زود این خبر همخوک

 نشت کرد که هر خوکي روزانه نیم لیتر جیره آبجو دارد و چهار لیتر هم مختص

 شخص ناپلئون است که در قدح چیني به حضورش میبردند. مشقاتي که حیوانات

 ن روزها سرود و آوازتحمل میكردند،با جالل بیشتر زندگي امروزشان تعدیل میشد.ای

 و نطق و خطابه و تظاهرات و رژه بیشتر بود. ناپلئون امر کردهبود حیوانات هفتهاي یك

 بار تظاهرات داوطلبانه بكنند براي اینكه اینكه پیروزي و فتوحات را جشن

 بگیرند.حیوانات سر وقت معین کار را تعطیل میكردند و دور محوطه سربازوار به راه

 ها در جلو و بعد به ترتیب اسبها،گاوها،گوسفندها و پرندگان حرکتمیافتادند.خوک

 میكردند.سگها در دو طرف صف بودند و پیشاپیش همه جوجه خروس ناپلئون

 زنده باد رفیق”بود.باکسر و کلوور پرچم سبزي را که رویش نقش سم و شاخ و شعار

 سروده شدهبود رسم بود حمل میكردند.بعد اشعاري که در مدح ناپلئون ”ناپلئون!

 قرائت میشد و بعد سكوئیلر راجع به آخرین پیشرفتها و ازدیاد محصول سخنراني

 میكرد و برحسب موقعیت گلولهاي هم شلیك میشد.گوسفندان به تظاهرات

 داوطلبانه عالقه زیادي داشتند و اگر معدودي از حیوانات،وقتي که خوکها و سگها در

 شودند که این کار موجب اتالف وقت وحول و حوش نبودند لب به شكایت میگ

 مستلزم ایستادن در هواي سرد است گوسفندان مطمئنا آنها را با بعبع پر صداي

 ساکت میكردند.به طور کلي حیوانات از این قبیل جشنها”چهار پا خوب،دو پا بد“

 لذت میبردند، چون یادآور این بود که ارباب خودشان هستند و کاري که میكنند

 خودشان است و این مسئله موجب تسالي خاطر بود. به ره حال با آوازها و فقط براي

 تظاهرات و آمار سكوئیلر و شلیك گلوله و قوقولي ـ قوقوي جوجه خروس و اهتزاز

 .پرچم اقال براي مدت کوتاهي فراموش میكردند شكمشان خالي است

 س جمهوري انتخابدر ماه آوریل در قلعه حیوانات اعالم جمهوریت شد و الزم شد رئی

 شود.جز ناپلئون نامزدي براي این کار نبود و او به اتفاق آرا انتخاب گردید.در همان روز

 انتخاب شایع شد که اسناد جدیدي درباره همكاریهاي سنوبال با جونز،به دست آمده

 است و تازه معلوم شده که سنوبال فقط قصد نداشته است که جنگ گاوداني را با
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 ازد،بلكه سنوبال در طرف جونز میجنگیده است.در حقیقت او بهشكست مواجه س

 وارد جنگ گاوداني شد و زخمي”زنده باد بشریت“عنوان سرکرده قواي آدمها با شعار 

 که،هنوز معدودي به خاطر داشتند برپشتش وارد آمد جاي دندانهاي ناپلئون بوده

 باز در قلعه حیوانات پیدا است. در اواسط تابستان موزز، زاغ اهلي، پس از چندین سال

 شد.هیچ تغییري نكردهبود. باز کار نمیكرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمین شیر و

 عسل صحبت میكرد.بر تنه درختي مینشست بالهاي سیاهش را بر هم میزد و با هر

 کس که میدان میداد حرف میزد.با منقار بزرگش به آسمان اشاره میكرد و با

 ا آن باال،آن باال درست پشت آن ابر سیاه سرزمین شیر و عسلرفق”طمطراق میگفت،

 است،همان سرزمیني که ما حیوانات بدبخت در آن براي همیشه از رنج کار آسوده

 حتي مدعي بود که در یكي از پروازهاي دور و درازش آنجا را دیده”میشویم.

 روید دیدهاست،مزارع جاوداني شبدر و پرچینهایي که روي آنها قند و کلوچه می

 است.خیلي از حیوانات گفتههاي او را باور میكردند، و منطقشان این بود که زندگي

 اکنون پرمشقت است،انصاف در این است که دنیاي بهتري و در جاي دیگر وجود

 داشته باشد.مطلبي که درکش مشكل بود،رویه خوکها در مقابل موزز بود.گفتههاي او

 طرز اهانت آمیزي تكذیب میكردند،معذلك به او را درباره سرزمین شیر و عسل با

 اجازه داده بودند بیآنكه کاري انجام دهد در مزرعه بماند و حتي روزانه یك تهاستكان

 .آبجو هم برایش منظور کرده بودند

 باکسر پس از آنكه سمش خوب شد، از پیش هم بیشتر کار میكرد.آن سال در واقع

 غیر از کار مزرعه و تجدید بناي ساختمان آسیاب همه حیوانات بردبارانه کار کردند.

 بادي،کار ساختمان مدرسه بچه خوکها هم از اول ماه مارس شروع شدهبود.گاهي

 ساعات طوالني کار با غذاي غیرمكفي غیر قابل تحمل بود،اما در کار باکسر هرگز

 قصوري دست نمیداد.در آنچه میگفت یا میكرد هیچ نشانهاي از تحلیل قوایش

 ود.فقط قیافهاش کمي شكسته شده بود،پوستش درخشندگي سابق را نداشت ونب

 کپلهایش چین و چروك برداشته بود.دیگران میگفتند با سبزههاي بهاري حالش

 خوب خواهد شد.اما بهار رسید و باکسر چاق نشد.گاهي در سر باالیي تمام نیروي خود

 رتي که او راسر پا نگاه داشتهرا جمع میكرد که وزني را بكشد، ولي بهنظر میآمد قد

 را”من بیشتر کار خواهم کرد”است عزم واراده ثابت اوست. در این مواقع لبش شكل

 میساخت،صدایش دیگر در نمیآمد.کلوور و بنجامین باز بهاو تذکر دادند که مواظب

 سالمت خود باشد و باز باکسر توجهي نكرد.دوازدهمین سال تولدش نزدیك
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 ش مهم نبود جزاینكه قبل از بازنشستگي براي ساختن آسیابمیشد.هیچ چیز برای

 .بادي به اندازه کافي سنگ جمعآوري شود

 شبي دیروقت درتابستان ناگهان خبر رسید که براي باکسر اتفاقي افتادهاست. باکسر

 شبانه و به تنهایي براي کشیدن یك بار سنگین به آسیاب رفتهبود.خبر صحت

 ر آوردند که باکسر بر پهلو افتاده و قادر به بلند شدنداشت،دو کبوتر با عجله خب

 .نیست

 در حدود نیمي از حیوانات به سمت تپه آسیاب هجوم بردند. باکسر روي زمین

 افتادهبود، گردنش بین دو مالبند ارابه طوري به سمت خارج کشیدهشدهبود که حتي

 ق خیسقادر به بلند کردن سرش نبود،چشمانش بیفروغ و پهلوهایش از عر

 باکسر“بود،رشتهباریكي خوناز دهانش جاري بود.کلوور در کنارش زانو زد و پرسید، 

 ریهام ناراحت است،ولي مهم نیست فكر“. باکسر با صداي ضعیفش گفت: ”چطوري؟

 میكنم کار آسیاب بادي بدون من هم تمام میشود.سنگ به اندازه کافي جمع

 میكردم.اگر راستش را بخواهي مدتهاشدهاست.به هر حال من فقط یك ماه دیگر کار 

 بود در فكر بازنشستگیم بودم.فكر میكردم چون بنجامین هم پیر شده او را هم با من

 باید فورا به دادش رسید.یكي”کلوور گفت: ”بازنشسته میكنند و مصاحب من میشود.

 ”.به تاخت برود و سكوئیلر را خبر کند

 رفتند.فقط کلوور ماند و بنجامین که کنار براي دادن خبر به سكوئیلر همه دوان دوان

 باکسر نشست و بیآنكه کلمهاي بگوید با دم بلندش مگسها را از دوروبر او او دور

 میكرد.پس از ربع ساعتي سكوئیلر با ظاهري نگران و پر از همدردي رسید و گفت

 پیش رفیق ناپلئون از حادثه ناگواري که براي یكي از وفادارترین خدمتگزاران قلعه

 آمده با تاثر فراوان مطلع شد،و دارد ترتیبیمیدهد که او را براي معالجه به مریضخانه

 ولینگدن ببرند.این خبر حیوانات را کمي مشوش ساخت.جز مالي و سنوبال هیچ

 حیواني قلعه را ترك نكردهبود و حیوانات نمیخواستند که رفیق بیمارشان به دست

 امپزشگهاي ولینگدن بهتر میتوانند باکسر را معالجهبشر بیفتد.ولي سكوئیلر گفت که د

 کنند و حیوانات راقانع ساخت.نیم ساعت بعد باکسر حالش تا حدي جاآمد و لنگان

 لنگان به سوي طویلهاش،جایي که کلوور و بنجامین برایش از کاه خوابگاه خوبي مرتب

 .کرده بودند، به راه افتاد

 کها یك بطري بزرگ محتوي داروي قرمز رنگيباکسر دو روز دیگر در طویله ماند.خو

 که در جعبه داروخانه حمام یافته بودند برایش فرستادند.کلوور روزي دو بار بعد از غذا
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 آن را به باکسر میخوراند و شبها نزدش میماند و با او حرف میزد و بنجامین هم

 .مگسها را از دوروبرش دور میكرد

 نچه پیش آمده متاثر نیست،چون اگر خوب شودباکسر به آنها اعتراف کرد که از آ

 میتواند امیدوار باشد سه سال دیگر عمر کند و از همین حاال به ایام پرآرامشي که در

 کنج چراگاه بزرگ خواهد گذراند فكر میكند.این اولین باري بود که باکسر فراغت فكر

 راگرفتنکردن پیدامیكرد و میگفت مصمم است که بقیه دوران حیاتش را صرف ف

 .بقیه بیست و دو حرف الفبا کند

 بنجامین و کلوور فقط ساعات پس از کار میتوانستند پیش باکسر بمانند و اواسط روز

 بود که بارکش براي بردن او آمد. در آن ساعت همه حیوانات تحت نظارت خوکي

 رمشغول وجین علف از میان شلغمها بودند. همه از دیدن بنجامین که عرعر کنان چها

 نعل از سمت قلعه میآمد غرق در حیرت شدند.این اولین باري بود که بنجامین به

 هیجان آمده بود،و به طور قطع اولین دفعه بود که کسیاو را در حال چهار نعل

 حیوانات بیآنكه منتظر”عجله کنید!عجله کنید! دارند باکسر را میبرند!”میدید.دادزد،

 با سرعت به سمت ساختمان دویدند.آنجادر اجازه خوك شوند کار را رها کردند و

 حیاط طویله بارکش بزرگ دو اسبهاي که اطرافش چیزهایي نوشتهبودند،ایستاده بود و

 مردي با قیافهاي شیطاني که کاله ملون کوتاهي برسر داشت،جاي راننده نشسته بود و

 .جاي باکسر در طویله خالي بود

 ”!خداحافظ!خداحافظ باکسر”ي گفتند،حیوانات دور بارکش حلقه زدند و دسته جمع

 !احمقها“بنجامین در حالیكه سم بر زمین میكوفت و جفتك میانداخت فریاد کشید، 

 ”احمقها! نمیبینید اطراف بارکش چه نوشتهشده؟

 این هیجان حیوانات را به تامل واداشت.سكوت حكمفرما شد.موریل شروع کرد به

 :د و چنین خواندهجي کردن کلمات،اما بنجامین او را پس ز

 آلفردسیموندز گاوکش و سریشمساز شهر ولینگدن. فروشنده پوست و کود و“

 استخوان حیوان. تهیهكننده النه سگ با غذا.مگر نمیفهمید یعني چه؟دارند باکسر را

 ”!به مسلخ میبرند

 فریادي از وحشت از حلقوم کلیه حیوانات بلند شد و همین موقع مردي که در جایگاه

 نشسته بود شالقي به اسبها زد و بارکش سرعت گرفت.کلوور سعي کرد چهارراننده 

 و درست در همین ”باکسر! باکسر! باکسر!”نعل برود ولي عقب ماند و فریاد کشید،

 موقع باکسر که گویي غوغاي خارج را شنیده است صورتش را با خط باریك سفید
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 . کلوور با صدايرنگ پائین پوزهاش از پشت پنجره کوچك بارکش نشان داد

 ”!باکسر! بیا بیرون! زود بیا بیرون! میخواهند ترا بكشند”وحشتناکي ضجه کشید،

 اما بارکش سرعت گرفتهبود و”بیا بیرون باکسر! بیا بیرون!”همه حیوانات تكرار کردند

 داشت دور میشد و مسلم نبود که باکسر گفته کلوور را فهمیده باشد.اما لحظهاي بعد

 پشت پنجره رد شد و صداي کوبیدن سم او را از داخل بارکش به صورت باکسر از

 گوش رسید.تالش میكرد با لگد راهي براي خروج پیدا کند.در گذشته چند لگد

 باکسربارکش را چون قوطي کبریت خرد میكرد،اما افسوس که دیگر قوایش تحلیل

 حیواناترفتهبود،پس از چند لحظه صداي کوبیدن سم خفیف و باالخره خاموش شد.

 رفقا! رفقا! برادر خود را به”در کمال نومیدي به اسبهاي بارکش التماس کنان گفتند،

 اما آنها نادانتر از آن بودند که حقیقت قضیه را درك کنند.فقط ”پاي مرگ نبرید!

 گوشهایشان را عقب خواباندند و تندتر رفتند.چهره باکسر دیگر پشت پنجره ظاهر

 که دروازه پنج کلوني را ببندند، بارکش از میان دروازه گذشتنشد.دیر به فكر افتادند 

 .و به سرعت در جاده ناپدید شد.باکسر را دیگر هرگز ندیدند

 سه روز بعد اعالم شد با آنكه هرچه امكان داشت براي معالجه باکسر کوشش شد،

 نباکسر در مریضخانه ولینگدن مرد.خبر را سكوئیلر اعالم کرد و گفت شخصا در آخری

 ساعات حیات باکسر بربالینش حضور داشته است. سكوئیلر یك پا را بلند کرد و اشك

 تاثرانگیزترین منظرهاي بود که در عمرم دیدهام. من”چشمانش را خشك کرد و گفت،

 تا دم واپسین کنارش بودم باکسر در آخرین لحظات زندگي با صداي ضعیفي که

 این است که قبل از اتمام آسیاب مشكل شنیده میشد در گوشم گفت که تنها غمش

 آخرین جمالتش، رفقا به پیش! به نام”و سكوئیلر اضافه کرد، ”بادي جان میدهد.

 انقالب به پیش! زندهباد فلسفه حیوانات! زنده باد رفیق ناپلئون و حق همیشه با

 ”.ناپلئون است! بود

 و قبل از آنكه در اینجا یك مرتبه رفتار سكوئیلر تغیري کرد. پس از درنگ مختصري

 به گفتارش ادامه دهد چشمان ریزش را با نگاه مشكوك با سرعت به اطراف چرخاند و

 گفت به او گزارش شده که موقع عزیمت باکسر شایعه احمقانه و زنندهاي در میان

 بوده،بعضي از حیوانات دیدهاند که بارکش مال سیموندزگاوکش بوده و نتیجه گرفتهاند

 فرستادهشده است. باورکردني نیست که حیواني تا این پایهکه باکسر پیش سالخ 

 بیشعور باشد.دمش را جنباند و از سمتي به سمتي جهید و با خشم و غضب فریاد

 رفقا شما باید رهبر خود را تا حال شناخته باشید!توضیح مطلب بسیار ساده”کشید،
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 وز نوشتههاي روياست.بیطاري بارکشي را که قبال متعلق به سالخي بوده خریده و هن

 ”.آن را پاك نكردهاست و همین امر سبب توهمي شده است

 خیال حیوانات از شنیدن این خبر تسكین یافت،و وقتي سكوئیلر جزئیات وضع باکسر

 را ترسیم کرد و از توجهاتي که به او شدهبود و داروهاي گران قیمتي که ناپلئون بدون

 بود،صحبت کرد، باقیمانده تردید کوچكترین درنگ از کیسه پرفتوت خود خریده

 حیوانات نیز زایل شد. غمي که از مرگ رفیق بر دل داشتند با این فكر که اقال هنگام

 .مرگ خوشحال بوده تعدیل یافت

 ناپلئون در جلسه روز یكشنبه بعد شخصا حضور یافت و خطابه کوتاهي به افتخار

 داشت، ولي دستور داده است حلقهباکسر ایراد کرد و گفت برگرداندن جنازه او امكان ن

 بزرگ گلي از درختهاي باغ تهیه کنند و بر مزار باکسر بگذارند. گفت که پس از چند

 روز خوکها قصد دارند ضیافتي به یادبود و افتخار باکسر برپا سازند.ناپلئون نطقش را با

 با همیشه حق“و  ”من بیشترکار خواهم کرد“یادآوري دو شعار مورد عالقه باکسر 

 خاتمه داد و گفت بهجاست که هر حیواني این دو شعار را آویزه گوش ”ناپلئون است

 .کند

 روزضیافت ماشینباري بقالي ولینگدن به مزرعه آمد و جعبهچوبي بزرگي تحویل

 داد.آن شب از ساختمان صداي آواز بلند بود و بعد سر وصداي جرنگ جرنگ شكستن

 شب در قلعه جنبوجوشي نبود. خبر درز کردهبودشیشه و لیوان آمد.تا ظهر فرداي آن 

 که خوکها از محل نامعلومي براي خرید یك صندوق دیگر ویسكي پول به دست

 .آوردند

 

 سالها گذشت. فصول اولیه آمد و رفت و عمر کوتاه حیوانات سپري شد.زماني رسید که

 به خاطر دیگر کسي جز کلوور و بنجامین و موزز و چند خوك دوران قبل انقالب را

 .نداشتند

 موریل مرده بود. بلوبل وجسي و پینچر مرده بودند.جونز هم مرده بودـ در یكي از

 بیمارستانهاي معتادین به الكل درگذشته بود. سنوبال فراموش شده بود. باکسر نیز جز

 از ذهن معدودي که او را میشناختند فراموش شده بود.کلوور مادیان پیري شدهبود،

 چشمش در شرف آب آوردن بود. دو سال از سن تقاعدش مفاصلش سخت و

 میگذشت ولي در واقع تا این تاریخ هیچ حیواني بازنشسته نشده بود. مدتها بود که

 دیگر صحبت دادن گوشهاي از زمین چراگاه به حیوانات بازنشسته در بین نبود. ناپلئون
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 ئیلر چنان چاقخوك نر رسیدهاي شده بود با یكصدوبیستوپنج کیلوگرم وزن. سكو

 شده بود که به زحمت چشمهایش باز میشد. تنها بنجامین همان بود که بود و

 تغییري نكرده بود، جز آنكه اطراف پوزهاش خاکستري شده بود و بعد از مرگ باکسر

 عبوستر بود و کمتر حرف میزد. هرچند جمعیت به آن میزاني که روزهاي اولیه

 ولي بر تعداد مخلوقات مزرعه اضافه شده انتظارش میرفت افزایش نیافته بود

 بود.حیواناتي به دنیا آمده بودند که انقالب برایشان حكم افسانه دوري را داشت که

 دهن به دهن به آنها رسیده باشد، و حیوانات دیگري خریداري شده بودند که قبل از

 الوه برورودشان هرگز چنین داستاني به گوششان نخورده بود.مزرعه در حال حاضر ع

 کلوور سه اسب دیگرداشت. اسبهاي خوب و قابل مالحظهاي بودند،خوب کار میكردند

 و رفقاي خوبي بودند ولي احمق بودند. هیچكدام در الفبا از حرف ب جلوتر نرفتند. هر

 چیزي که راجع به انقالب و اصول حیوانگري به آنان گفته میشد، میپذیرفتند،

 رایش احترام مادري قائل بودند، ولي معلوم نبود کهمخصوصا اگر کلوور میگفت چون ب

 .چیز زیادي از آن دستگیرشان شده باشد

 وضع مزرعه پر رونقتر و منظمتر از پیش بود:حتي با خرید دو قطعه زمین از آقاي

 پیلكینگتن،وسیعتر هم شدهبود. آسیاب باالخره با موفقیت ساخته شده بود ومزرعه

 یونجه برداري بود و بناهاي تازهاي بر آن اضافهداراي یك ماشین خرمنكوبي و 

 شدهبود.ویمپر صاحب درشكه تك اسبهاي شدهبود.ولي از آسیاب هرگز بهمنظور تولید

 نیروي برق استفاده نشد،ازآن براي آسیاب کردن غله استفاده میشد که سودسرشاري

 قرار بودداشت.حیوانات با جدیت زیاددر کار ساختمان آسیاب بادي دیگري بودند و 

 پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از زندگي پرتجملي که زماني

 سنوبال ذهن حیوانات را پر کردهبود، یعني طویلههاي مجهز به چراغ برق و آب سرد و

 گرم، و سه روز کار در هفته هیچ صحبتي در میان نبود.ناپلئون گفته بود این حرفها

 .ي است و سعادت در کار زیاد و زندگي ساده استبرخالف اصول حیوانگر

 مزرعه بهتحقیق غنیتر شدهبود،بدون اینكه حیوانات بهاستثناي خوکها و سگها، غنیتر

 شدهباشند.شاید اینوضع تا اندازهاي بهاین دلیل بود که تعداد خوکها و سگها زیاد

 ل خودشانبود.البته اینطور نبود که آنها اصال کار نكنند،به هر حال به روا

 کارمیكردند.همانطور که سكوئیلر توضیح میداد و هرگز هم خسته نمیشد،اداره

 مزرعه و نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت،نوع کارش طوري بود که حیوانات جاهلتر

 از فهم آن عاجز بودند.سكوئیلر به حیوانات میگفت که مثال خوکها باید هر روز براي
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 ”اساسنامه“،و ”پیش نویس”،”گزارش“، ”پرونده“ا چیزهاي مرموزي که آنها ر

 میگویندفعالیت کنند.یعني برگهاي بزرگ کاغذ رابادقت از نوشته سیاه میكردند و

 وقتي کامال ازنوشته پر میشد، آن را میسوزاندند.سكوئیلر میگفت اینكار براي بهبود

 م تعدادشانوضعمزرعه حائز اهمیت است.اما به هر حال از کار خوکها و سگها که ه

 .خیلي زیاد بود و هم همیشه اشتهاي خوبي داشتند مواد غذایي تولید نمیشد

 اما زندگي سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود همان بود که همیشه بود. معموال

 گرسنه بودند،روي مشتي کاه میخوابیدند،از استخر آب مینوشیدند،در مزرعهكار

 ابستان از مگس در رنج بودند. آنهاکه پیرتر بودندمیكردند،در زمستان از سرما و در ت

 گاه سعي میكردند به خاطر بیاورند که روزهاي اول بعد از انقالب،زماني که جونز تازه

 اخراج شده بود اوضاع از امروز بهتر بود یا نه.ولي چیزي به خاطرشان نمیآمد و

 آماروارقام سكوئیلرمعیاري نداشتند که زندگي کنوني خود را با آن قیاس کنند.فقط 

 بود که به طور ثابت نشان میداد همه چیز روز به روز در حال بهبود است.مسئله براي

 حیوانات الینحل بود،به هرتقدیر آنها فرصت تفكر نداشتند.تنها بنجامین مدعي بود که

 جزئیات زندگي طوالنیش را به خاطر دارد و میداند که همه چیز همان است که

 بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند،زندگي نه بدتر میشود نه بهتر، وهمیشه بوده و 

 .میگفت گرسنگي و مشقت و حرمان قوانین الیتغیر زندگي است

 با تمام این احوال هیچگاه حیوانات نومید نشدند،حتي براي یك لحظه هم احساس

 سر انگلستان مزرعهافتخارآمیز و امتیاز عضو قلعه حیوانات بودن را از یاد نبردند.در سرا

 آنهاتنهامزرعهاي بود که به حیوانات تعلق داشت و حیوانات خود آن را اداره

 میكردند.همه حیوانات،حتي جوانترین و تازه واردیني کهاز پنج شش فرسخي به آنجا

 آورده شدهبودند از این مطلب با اعجاز آمیخته به تحسین یاد میكردند.وقتي صداي

 ا پرچم سبز را باالي دکل در اهتزاز میدیدند وجودشانشلیك را میشنیدند و ی

 ماالمال از غرور میشد و رشته سخنهمیشه به روزهاي پرافتخار گذشته،اخراج

 جونز،صدور هفت فرمان و جنگهاي بزرگي که به شكست بشر مهاجم منجر شدهبود

 اناتکشیده میشد.هنوز خواب و خیالهاي ایام گذشته رادر سر میپروراندند.هنوز حیو

 به گفتههاي میجر،بهرفتن بشر و جمهوري مزارع سبز انگلستان،ایمان داشتند.روزي

 این اتفاق خواهد افتاد:شاید آن روز در آتیه نزدیكي نباشد،شاید در خاللزندگي

 حیوانات”هیچیك ازحیوانات زنده کنوني نباشد،ولي آن روز میرسد.هنوز آهنگ سرود

 مه میشد.هر چند جرات نداشتند آن را بلنددرگوشه و کنار مخفیانه زمز”انگلیس
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 بخوانند ولي تمام حیوانات آن سرود را میدانستند.درست است که زندگیشان سخت

 بود و به همه آرزوهاي خود نرسیده بودند،ولي آگاه بودند که مثل سایر حیوانات

 ينیستند. اگر گرسنهاند به دلیل وجود بشر ظالم نیست،و اگر زیاد کار میكنند،برا

 خودشان است،و هیچ موجودي بین آها نیست که روي دو پا راه برود،و کسي، دیگري

 را ارباب خطاب نمیكند،و همه چهارپایان برابرند.روزي در اوایل تابستان سكوئیلر

 دستور داد که گوسفندها همراه او به قطعه زمین وسیعي که دور از مزرعه و پوشیده از

 دان تحت نظر سكوئیلرتمام روز راآنجابه چرانهال درخت غان بود بروند.گوسفن

 گذراندند. شب سكوئیلر خود به مزرعه برگشت، چون هوا گرم بود به گوسفندانگفته

 بود در همانجا بمانند.گوسفندان یك هفته تمام درآنجا ماندند ودر خالل این مدت

 ذراند وسایر حیوانات از آنها خبري نداشتند. سكوئیلر بیشتر وقتش را با آنان میگ

 میگفت دارد به آنها سرودجدید تعلیم میدهد و الزم است این کار در خلوت و تنهایي

 .صورت گیرد

 شب باصفایي بود،گوسفندان تازه برگشته بودند و حیوانات تازه دست از کار روزانه

 کشیدهبودند که صداي شیهه مهیب اسبي از حیاط شنیدهشد.حیوانات هراسان سر

 صدا،صداي کلوور بود.کلوور باز شیهه کشید و حیوانات جملگيجاي خود مكث کردند.

 چهارنعل به داخل حیاط هجوم بردند و آنچه کلوور دیده بود، دیدند:خوکي داشت

 .روي دو پاي عقبش راه میرفت

 بله خود سكوئیلر بود.مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمیتواند جثه

 در.کمي ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و درسنگین خود را در آن وضع نگاه دا

 میان حیاط مشغول قدم زدن بود.لحظه بعد صف طویلي از خوکان که همه روي دو پا

 راه میرفتند از ساختمان بیرون آمدند مهارت بعضي از بعض دیگر بیشتر بود.یكي

 لي همه بادوتایي به اندازه کافي استوار نبودند،مثل اینبود که حاجت به عصا دارند،و

 موفقیت دور حیاط گشتند.و دست آخر عوعوي هولناك سگها و صداي زیل جوجه

 خروس سیاه بلند شد و شخص ناپلئون با جالل و جبروت،در حالیكه سگها اطرافش

 جست و خیز میكردند و با نخوت به چپ و راست نظر میانداخت بیرون آمد. شالقي

 .به دست داشت

 گرفت.حیوانات مبهوت و وحشتزده در هم فرو رفتند و سكوت مرگباري همه جا را فرا

 به صف دراز خوکها که آهسته در حیاط راه میرفتند نگاه میكردند. گویي دنیا واژگون

 شدهبود.وقتي اثر ضربه اولیه از بین رفت ولحظهاي رسید که با وجود وحشت از سگها و
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 شایند،گمان این میرفتبا وجودي که عادت کرده بودند که لب به شكایت و انتقاد نگ

 چهار پا خوب،دو پا“ که اعتراض کنند، ولي یك مرتبه تمام گوسفندان،هم صدا بعبع

 را سر دادند. این بعبع ”!بهتر!چهار پا خوب،دو پا بهتر!چهار پا خوب،دو پا بهتر

 نیم دقیقه تمام بدون وقفه ادامه پیدا کرد و وقتي ساکت شدند دیگر مجال هر گونه

 .ین رفتهبود،چون خوکها به ساختمان بر گشتهبودنداعتراض از ب

 بنجامین حس کرد پوزهاي به شانهاش خورد.سرش را برگرداند،کلوور بود،چشمان

 سالخوردهاش از پیش هم کمنورتر شده بود و بیآنكه کلمهاي بر زبان راند با مالیمت

 رمان نوشتهیال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ،جایي که هفت ف

 شده بود برد.یكي دو دقیقه آنجا ایستاد و به قیراندود و نوشته سفید رنگ روي آن

 .خیره شدند

 دید چشمم کم شده.حتي زماني هم که جوان”باالخره کلوور به سخن آمد و گفت:

 بودم نمیتوانستم نوشتهها را بخوانم،ولي به نظرم میآید دیوار شكل دیگري به خودش

 براي یك بار در زندگي ”بگو ببینم هفت فرمان مثل سابق است؟گرفته.بنجامین 

 بنجامین حاضر شد که از قانونش عدول کند.با صداي بلند چیزي را که بر دیوار نوشته

 :بود خواند. بر دیوار دیگر چیزي جز یك فرمان نبود

 .همه حیوانات برابرند اما بعضي برابرترند

 عجب نیامد که فرداي آن روز خوکهاي ناظر به پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات

 نظر نیامد وقتي شنیدند خوکها رادیو خریدهاند و تلفن کشیدهاند و روزنامه

 میخوانند.دیگر وقتي ناپلئون را میدیدند که قدم میزند و پیپ در دهان دارد تعجب

 ونمي کردند.و وقتي خوکها لباسهاي جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند 

 شخص ناپلئون با کت سیاه و چكمه چرمي بیرون میآمد و ماده سوگلیش لباس

 .ابریشمي خانم جونز را که روزهاي یكشنبه میپوشید،برتن کرد تعجب نكردند

 یك هفته بعد،تعدادي درشكه تك اسبه وارد مزرعه شد.هیئتي از زارعین مجاور به

 ا به آنها نشان دادند و آنها ازمنظور بازدید مزرعه دعوت شدهبودند.همه جاي مزرعه ر

 همه چیز مخصوصا از آسیاب بادي تحسین کردند. حیوانات با کمال دقت سرگرم

 وجین علف از مزرعه شلغم بودند،حتي سرشان را از زمین بلند نمیكردند و

 .نمیدانستند که از خوکها بیشتر هراسانند یا از آدمها

 ود.سر وصداها ناگهان حس کنجكاويآن شب صداي خنده و آواز از ساختمان بلند ب

 حیوانات را برانگیخت، میخواستند بدانند در آنجا که براي اولین بار بشر و حیوان در
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 شرایط مساوي کنار هم هستند،چه میگذرد.همه سینهمال و تا آنجا که ممكن بود

 بیصدا به باغ رفتند.دم در وحشتزده مكث کردند.اما کلوور جلو افتاد.حیوانات آهسته

 دنبالش رفتند و آنها که قدشان میرسید از پنجره داخل اطاق را نگاه میكردند.آنجا

 دور میز دراز شش زارع و شش خوك ارشد نشسته بودند. ناپلئون در صدر میز نشسته

 بود.به نظر میرسید که خوکها در کمال سهولت بر صندلي نشستهاند. پیدا بود که

 .ادامه آن دست کشیدهاند تا گیالسي بنوشندسرگرم بازي ورق بودهاند و موقتا از 

 سبوي بزرگي دورگشت و پیمانهها دوباره از آبجو لبالب شد.هیچكس متوجه قیافههاي

 .بهتزده حیوانات در پشت پنجره نشد

 آقاي پیلكینگتن مالك فاکسوود گیالس به دست برخاست و گفت قبل از آنكه

 کلمه به عرض برساند.گفت براي گیالسشان را بنوشند بر خود فرض میداند که چند

 شخص اوـوبه طور قطع براي همه کساني که شرف حضور دارن ـجاي منتهاي مسرت

 است که میبینند دوران طوالني عدم اعتماد و سوتفاهم سپري شدهاست. زماني بودـ

 خود او و یا حاظرین ـ خیر،بلكه دیگران،اگر نگویي به دیده عداوت،باید گفت به چشم

 تردید به مالكین محترم قلعه حیوانات نگاه میكردند.حوادث تاثرآوري سوتفاهم و

 پیش آمد،افكار غلطي پیدا شد. تصور میرفت که وجود مزرعهاي متعلق به خوکان و

 تحت اداره آنها غیر طبیعي است و ممكن است موجب ایجاد بینظمي در مزارع مجاور

 رض میكردند که در چنینشود.بسیاري از زارعین بدون مطالعه و تحقیق چنین ف

 مزرعهاي روح عدم انضباط حكمفرما خواهد شد.از بابت تاثیري که ممكن بود بر

 حیوانات و حتي کارگران آنها گذاشته شود،نگران و مضطرب بودند.اما تمام این

 سوتفاهمات در حال حاضر از بین رفته است.امروز خود او و همه دوستان از وجب به

 دن کردهاند و در آن با چشم خویش چه دیدهاند؟نه فقط تماموجب قلعه حیوانات دی

 وسایل امروزي بلكه نظم و انضباطي که باید سرمشق زارعین دنیا باشد.وي با اطمینان

 کامل میتواند بگوید که حیوانات طبقه پایین بیشتر از حیوانات هر جاي دیگر کار

 امروز از قلعه حیوانات دیدنمیكنند و کمتر میخورند.در واقع او و سایر دوستاني که 

 .کردند مصممند نحوه کار آنها را در بسیاري موارد در مزارع خویش به کار ببندند

 گفت،به بیانات خویش با تاکید بر احساسات دوستانهاي که بین قلعه حیوانات و

 مجاورین وجود داردو باید ادامه داشته باشد خاتمه میدهد.بین خوك و بشر هرگز

 ع وجود نداشته و دلیلي نیست که از این پسوجود داشته باشد.کشمكشاضطكاك مناف
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 و اشكاالت آنان همه یكي است.مگر مسئله کارگر همه جا یكسان نیست؟پیدا بود که

 آقاي پیلكینگتن قصد دارد لطیفهاي بگوید و قبال هم آن را آماده کرده است.براي یك

 ق لذت شد که نتوانست آن رالحظه خودش چنان از لطیفهاي که میخواست بگوید غر

 ادا کند.پس از آنكه چند بار نفسش بند آمد و غبغبهاي متعددش سرخ و کبود شد

 اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایي را دارید،براي ما دردسر مردم طبقه پایین”گفت،

 از این متلك جمعیت به ولوله افتاد و آقاي پیلكینگتن یك بار دیگر از ”مطرح است!

 ي مقدار جیره و طوالني بودن ساعات کار و بیكاره بار نیاوردن حیوانات دربابت کم

 .قلعه حیوانات به خوکان تبریك گفت

 حاال از حضار تقاضا دارم بایستند و گیالسهایشان را پر کنند.همه به”در خاتمه گفت،

 .همه هورا کشیدند و پا کوبیدند ”خاطر ترقي و تعالي قلعه حیوانات بنوشیم!

 ن چنان به وجد آمد که بلند شد و قبل از نوشیدن،گیالسش را به گیالسناپلئو

 پیلكینگتن زد. وقتي صداهاي هوراها فروکش کرد ناپلئون که هنوز سرپا بود اعالم

 .کرد که وي نیز چند کلمه براي گفتن دارد

 مانند تمام نطقهایش این بار نیز مختصر و مفید صحبت کرد.گفت،او نیز به سهم خود

 پري شدن دوران سو تفاهمات مسرور است. مدتي طوالني شایعاتي در بین بود کهاز س

 وي و همكارانش نظر خرابكاري و حتي انقالبي دارند،مسلم است که این شایعه از

 ناحیه معدودي از دشمنان خبیث که دامن زدن انقالب را بین حیوانات سایر مزارع

 ه است. هیچ چیز بیش از این مطلببراي خود اعتباري فرض کردهبودن انتشار یافت

 نمیتواند از حقیقت به دور باشد.تنها آرزوي شخص وي، چه در زمان حال و چه در

 ایام گذشته، این بودهاست که با همسایگان در صلح و صفا باشد و با آنان روابط عادي

 اکيتجاري داشته باشد و این مزرعه که وي افتخار اداره آن را دارد مزرعهاي است اشتر

 و طبق سند مالكیتي که در دست است ملك آن متعلق به همه خوکهاست. بعد اضافه

 کرد،هر چند گمان ندارد از عدم اعتماد و سوظنهاي پیشین چیزي باقي باشد،بمنظور

 حسن تفاهم بیشتر اخیرا در طرز اداره مزرعه تغییراتي داده شدهاست:تا این تاریخ

 خطاب میكردند،از ”رفیق“تند که یكدیگر را حیوانات مزرعه عادت احمقانهاي داش

 این کار جلوگیري شده.عادت عجیبتري هم جاري بوده است که اساسش نامعلوم

 است،هر یكشنبه صبح حیوانات از جلو جمجمه خوك نري که بر تیري نصب بود با
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 احترام نظامي رژه میرفتند،این کار نیز موقوف میشود و در حال حاضر هم جمجمه

 است.مهمانان وي محتمال پرچم سبزي را که بر باالي دکل در اهتزاز استدفن شده 

 دیدهاند،شاید توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدي که سابق بر آن منقوش بود،در

 .حال دیگر موجود نیست و پرچم از این تاریخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بود

 یك ایراد دارد و آن این است که به گفت به نطق غرا و دوستانه آقاي پیلكینگتن فقط

 قلعه،قلعه حیوانات خطاب کردند. البته ایشان نمیدانستند، چون خود او براي اولین بار

 است که اعالم میكند اسم قلعه حیوانات منسوخ شد و از این تاریخ به بعد قلعه به

 مهاسم مزرعه مانر که ظاهرا اسم صحیح و اصلي محل است خوانده میشود.در خات

 گیالسهاي خود را لبالب پر کنید آقایان!من هم مثل آقاي پیلكینگتن”ناپلئون گفت،

 “ .از حاضرین میخواهم که گیالسهاي خود را براي ترقي و تعالي مزرعه بنوشند

 “ !آقایان به خاطر ترقي و تعالي مزرعه مانر بنوشید “ :با این تفاوت که میگویم

 و گیالسها را تا ته خالي کردند. اما به نظرباز چون بار پیش همه هورا کشیدند 

 حیوانات که از خارج به این منظره خیره شده بودند چنین آمد که امري نوظهور واقع

 شده است. در قیافه خوکان چه تغییري پیدا شده بود ؟

 چشمهاي کمنور کلوور از این صورت به آن صورت خیره میشد. بعضي پنج غبغب

 ي سه. اما چیزي که در حال ذوب شدن و تغییر بود چه بود؟داشتند، بعضي چهار، بعض

 بعد کف زدن پایان یافت و همه ورقها را برداشتند و به بازي ادامه دادند، و حیوانات

 .بیصدا دور شدند

 چند قدم که برنداشته بودند که مكث کردند. هیاهویي از ساختمان بلند شد. با عجله

 .نگاه کردند. نزاع سختي درگرفته بود برگشتند و دوباره از درزهاي پنجره

 فریاد میزدند، روي میز مشت میكوبیدند، به هم چپ چپ نگاه میكردند، و حرف

 یكدیگر را تكذیب میكردند. سرچشمه اختالف ظاهرا این بود که ناپلئون و

 پیلكینگتن هر دو در آن واحد تكخال پیك سیاه را رو کرده بودند. دوازده صداي

 بلند بود. دیگر این که چه چیز در قیافه خوکها تغییر کرده ،مطرحخشمناك یكسان 

 .نبود

 حیوانات خارج، از خوك به آدم و از آدم به خوك و باز از خوك به آدم نگاه کردند ولي

 دیگر امكان نداشت که یكي را از دیگري تمیز دهند
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 «باي شما، این اثر به پایان رسید.با تشكر از نگاه زی»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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