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تاریكي زودرس پائیزي داشت سایه خود را در سر تا سر مزرعه 
همانند چتري زیبا می گس��تراند. حیوان��ات مزرعه فارغ از یک روز 
كاري مش��قت بار و دش��وار هركدام به كاري مش��غول بودند تا تن 
خس��ته ي خود را دمي آس��ایش دهند و خستگي ناش��ي از كارهاي 
خارج تصور ذهن را از جس��م به در برند. »مالي«، مادیان س��فید در 
حالي كه با یال س��یاه و قشنگ خود بازي می كرد مشغول صحبت با 
»بنجامی��ن« االغ پیر و باهوش بود.كبوترها در حال پیدا كردن دانه از 
ال به الي سنگ ریزه هاي كف میدان بزرگ مزرعه بودند. مرغابي ها 
در كنار هم پیكر نیمه جان خود را روي ش��ن هاي گرم كه كوفتگي 
فزاین��ده بدن را به خود جذب می كرد آرامیده و به غروب دل انگیز 
آفتاب كه آهس��ته آهسته خود را پشت كوه هاي سر به فلک كشیده 
پنه��ان مي كرد نظ��اره می كردند و در افكار خ��ود غوطه ور بودند و 
خدا می داند كه به چه چیزهایي فكر كرده و بال ذهنشان را تا كجاها 
گس��ترانیده بودن��د. در گوش��ه اي از مزرعه بزرگ و وس��یع كه در 
خود حیوانات زیادي را ج��ا داده بود. »نیكوالس« همراه تعدادي از 
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بچه هاي دیگر مشغول توپ بازي بود. نیكوالس كه یک بچه جوجه 
داراي چشمان بزرگ، س��یاه ونافذ بود پدر خود را مدت ها پیش از 
دست داده بود. وي به خاطر هوش و ذكاوت سرشاري كه داشت و 
همچنین با رفتار مودبانه خود، به طور ناخواسته رهبري این گروه از 
بچه حیوانات، كه مش��غول بازي بودند را به عهده داشت. این بچه ها 
از زمان كودكي با هم بزرگ ش��ده و همیشه با هم بودند و یک نوع 
ارتباط قوي و مهربانانه اي بی��ن آنها حكمفرما بود كه هیچ گاه و در 
هیچ لحظه اي همدیگر را تنها نمي گذاش��تند. نیكوالس جثه ي قوي 
و مردانه اي داش��ت و با »آنا« كه یک بچه مرغابي فوق االده زیبا بود 
دوستي صمیمانه اي برقرار كرده بود و همه جا از وي حمایت می كرد 
و براي او پش��تیباني قوي محسوب می ش��د. بچه ها گرم بازي بوده و 
فارغ از مشكالت مزرعه در حال خوش گذراني بودند. در این حین 
»اندي« كه یک بزغاله سفید خوش مشرب و بزله گو بود و بر عكس 
پدر بد اخالق و شرورش همیش��ه یک دوست خوب براي دیگران 
به حس��اب می آمد یک ضربه قوي و محكم به زیر توپ زد و توپ 
چرخ زن��ان از باالي بچه ها رد ش��ده و به آنس��وي تپه كوچک كه 
بوته هاي قش��نگي در اطراف آن روئیده بودند افتاد. صداي مس��تانه 
بچه ه��ا خاموش ش��د و هر كس به دیگري ن��گاه می كرد، انگار هر 
كس با چش��مان خود از دیگ��ري می طلبید كه دنب��ال توپ برود و 
همانند همه دفعات این نیكوالس فداكار و ش��جاع بود، جستي زد و 
تپه ماهور را با سرعت عجیبي دور زد تا خود را به پشت آن برساند. 
تاریك��ي كم س��وي غروب كم ك��م جاي خود را به ش��ب می داد. 
نیكوالس كه به زحمت جلوي پاي خود را می دید س��عي می كرد با 
چش��مان تیز خود تیرگي شب را كه چون پرده اي نازك همه جا را 
فرا گرفته بود بش��كافت تا توپ را پیدا كند كه ناگهان احساس كرد 
زیر پایش خالي ش��د و قبل از اینكه بتواند بخود بیاید و بداند كه چه 

اتفاقي افتاده از سراشیبي تند و تیزي به پایین غلت خورد.
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س��كوت و س��كون هولناكي توام ب��ا تاریكي مطل��ق همه جا را 
فراگرفت��ه بود. مدتي طول كش��ید تا به فضاي وهم آلود آنجا آش��نا 
شود. همه جا در تاریكي مخوفي فرو رفته بود. از شدت ترس صداي 
منقارش كه بس��ان دو پتک آهن سنگین شده بود و بهم می خورد را 
می ش��نید. سردي بدنش راكه همانند یک تكه یخ شده بود، احساس 
می ك��رد. گویا هیچ خون��ي در رگ هاي بدنش ج��اري نبود. به یاد 
حرف پ��درش افتاد كه ت��رس را می توان با جم��الت نیرو بخش و 

انرژي زا و تكرار آنها زدود.

چاره اي نداش��ت. با صداي لرزان ش��روع به تكرار جمالت كرد 
»من نمي ترسم«، »چیزي نیست كه از آن بترسم«. حاال بهتر مي توانست 
ابعاد جائیكه در آن قرار داشت را ببیند. نور كم سوي ستارگان كه از 
باالي سرش قسمتي از س��وراخ را روشن كرده بودند به وي كمک 
می ك��رد تا با كمک و یاري چش��مان تیزبین خود و دقت كردن در 
تاریكي موقعیت خود را بهتر پیدا كند. متوجه شد كه از یک سوراخ 
با شیب تند پائین غلطیده و در انتهاي یک دهلیز تنگ و تاریک قرار 
گرفته اس��ت. خواس��ت با فریاد خود دیگران را كه حتماً تا به حال 
از غیبت طوالني وي نگران ش��ده بودند، به كمک بطلبد. ولي عدم 

آشنایي به فضا ترس مبهمي را در وجود او جاري ساخته بود.

خ��وب كه دقت ك��رد در منتها الیه دهلیز سوس��وي كمرنگ و 
نحیف نوري را تش��خیص داد. حس كنجكاوي به وي نهیب مي زد 
ك��ه جلوتر برود. صداي ضعیف و مبهم دوس��تانش كه وي را صدا 
می زدن��د، از دور به گوش می رس��ید. و حتي دو س��ه ب��ار هم آنا و 
ان��دي را صدا كرد ول��ي طنین ص��داي وي در تاریكي راهرو محو 
ش��د و بطور دلخراش��ي انعكاس صوت، رعش��ه بر تن وي افكند. با 
نوك پا و با احتیاط فراوان در حالي كه دستانش را به دیوار نمناك 
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دهلیز تكیه داده بود به س��مت جل��و می رفت. صداي طپش قلبش را 
واضح تر می ش��نید. هر چه جلوتر می رفت صداي مبهم همهمه اي از 
انته��اي دهلیز آمیخته به نور كه حاال پر رنگ تر ش��ده بود به گوش 

می رسید.

صداي بم و خشن و مردانه اي كه گاهي خنده هاي مستانه ي بلند 
آن را تحت الش��عاع قرار می داد كه گویا درباره موضوع خاصي نیز 
بحث می كردند به گوش می رسید. با ترس و دلهره به مركز صدا كه 
زیر پاي نیكوالس بود نزدیک ش��د. ناگهان خود را باالي روزنه اي 
مسي مشبک یافت كه در پایین آن اتاق بزرگي قرار داشت كه منبع 
ن��ور و ص��دا از همانجا بود كه با مبل هاي قرم��ز خوش رنگي تزئین 
ش��ده بود. روي مبل ه��ا 5 خوك عظیم الجثه نشس��ته بودند. یكي از 
خوك ها كه رنگ س��یاهي داش��ت در راس میز قرار گرفته بود و به 
نظر رئیس این گروه محس��وب می شد. نوع نگاه وي كه از گوشه ي 
چش��مان ریز خود به دیگران چش��م دوخته بود تائیدكننده این نظر 
ب��ود. عالوه بر این وی طرف صحبت بقیه خوك ها بود. هر كدام از 
خوك ها حرفي می زد و چیزي می گفت و خوك سیاه رنگ تنها با 

تكان دادن سر خود آنها را تائید یا تكذیب مي كرد.

نیكوالس خوب كه نگاه كرد متوجه شد كه خوك سیاه رنگ در 
حال بازي كردن با نوك انگش��تان پایش است و اصال به حرف هاي 
آن ها توجه نمي كند. بعد از مدتي كه دیگر كسي حرفي براي گفتن 
نداشت، سكوت مالل آوري فضاي اتاق را در بر گرفت. نیكوالس از 
ترس به خود می لرزید و دانه هاي درش��ت عرق تمام وجودش را فرا 
گرفته بود. ناگهان خوك س��یاه رنگ تكان شدیدي به هیكل زشت 
خود داد وسعي كرد تعادل خود را كه به دنبال تكان شدید كمي به 
هم خورده بود حفظ نماید تا از روي صندلي بس��یار شیک سلطنتي 
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پایین نیفتد. از جیب كت بس��یار گ��ران قیمتش كاغذي بیرون آورد 
و با چند س��رفه گلوي خود را صاف كرده و شمرده شمرده از روي 
كاغذ مطالبي را بی��ان كرد. نیكوالس كه قدري قواي تحلیل رفته ي 
خود را بدس��ت آورده بود صورت خود را بیش��تر به صفحه مشبک 

چسباند تا بهتر بتواند حرف هاي خوك سیاه رنگ را بشنود.

»دوستان عزیز، همیشه باید طوري رفتار كنیم تا تائیدكننده اصول 
و عقاید »میجر«، خوك پیر باش��د. حیوانات مزرعه به این خاطر قیام 
كردند كه از ظلم و جور »جونز« صاحب اصلي مزرعه به ستوه آمده 
بودند و با اینكه حیوانات زیادي در جریان انقالب ش��ركت كرده و 
حقیقتا بدون آنها نمي ش��د كاري كرد، ولي ما باید همه جا از نقش 
محوري خوك ها در انقالب یاد كنیم و البته بركس��ي پوشیده نیست 
كه تو »می ني ماس« در هنگام انقالب از ترس در گوشه اصطبل قایم 
ش��ده بودي و تو »راجرز« یادت نرفته كه زیرسم »باكسر«، آن اسب 
نترس و ش��جاع كه با لگدهاي كوه افكن خود امان دشمن را بریده 
ب��ود. من همه اینه��ا را به یاد دارم. حتما نیک ب��ه خاطر دارید كه با 
رهبري ها و رشادت ها و رنج و سختي هاي من بود كه انقالب به اینجا 
رسیده است. »سكوئیلر« كه یک خوك سخن دان و متفكر و مغرور 
بود نگاهي متعجب  به »پیتر« كه رو به رویش نشس��ته بود انداخت و 
از اینكه »ناپلئون« نقس »اس��نوبال« را در رهبري انقالب انكار كرده 
و همه چیز را براي خود می خواست نفرت خاصي تمام وجودش را 
فرا گرفت. پیتر هم كه معناي نگاه س��كوئیلر را دریافت كرده بود به 
یاد داش��ت كه خوك سیاه رنگ، همان ناپلئون رهبر كنوني مزرعه، 
در زمان انقالب چگونه از ترس س��رش را در النه سگ ها فرو كرده 
بود تا مبادا مورد اصابت بیل و چنگک تیز مهاجمین واقع ش��ود و از 
ترس جاي خود را خیس كرده بود و اینک ناپلئون از روي فراموشي 
و یا غرور فراوان رمز پیروزي انقالب را خود معرفي می كرد. ناپلئون 
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ك��ه از چهره متفكرانه و غرق در اندیش��ه پیتر متوجه عمق نگاه وي 
ش��ده بود خیلي سریع رو به پیتر كرد و گفت: »و تو پیتر تو نیز به یاد 
داش��ته باش موفقیت و پست و س��متي كه داري نه به خاطر عرضه و 
توانائیت می باش��د و یا بواسطه فكر و یا نقشي كه در انقالب داشتي. 
چ��ون اون موقع تو به هم��راه پدرت به فكر جمع كردن كاه بیش��تر 
براي خودتان بودید.« بعد بیاد آورد كه با رش��وه هایي كه پدر پیتر به 
ناپلئون داده بود، پیتر توانس��ته ب��ود در كنار بزرگاني چون ناپلئون و 
سكوئیلر بنشیند و یكي از حاضرین این جلسه بسیار سري باشد. پدر 
پیتر جز ثروتمندان این مزرعه محس��وب می شد. او به هنگام انقالب 
كه همگي مش��غول زد وخ��ورد با مهاجمین و اف��راد جونز بودند از 
فرصت اس��تفاده ك��رده و با جمع كردن میوه ها و علوفه ها و س��پس 
فروختن آنها ب��ه دیگر حیوانات و مزارع صاحب مال ومنال فراواني 
ش��ده بود و از پي این رشوه ها بود كه ناپلئون پیتر را مسئول بخش و 

كمیته متقاعدكردن كرده بود.

پیتر وظیفه داش��ت كه دیگر حیوانات مزرعه را متقاعد نماید كه 
1_ صاحب بهترین مزرعه دنیا هستند. 2_همین قدر كه سایه ناپلئون 
باالی سر مزرعه است، خوشبخت هستند. 3_ مشكلی وجود ندارد و 
اگر هست به خاطر وجود جونز و اسنوبال می باشد. 4_ هیات حاكمه 

خوك ها هیچ وقت اشتباه نمی كنند.

به هر حال ناپلئون از به یاد آوردن خاطره رشوه ها به وجد آمده و 
اینگونه سخنرانی خود را ادامه داد: »خوك های عزیز، ما باید دارای 
دوچهره باش��یم. موفقیت من موفقیت ش��ما و موفقیت شما موفقیت 
من است. رمز موفقیت ما این است كه همه جا از یک دیگر تعریف 
كنی��م.« در ای��ن لحظه می نی ماس از جای خود بلند ش��د. او كه در 
چاپلوسی دست همه را از پشت بسته بود با اجازه گرفتن از ناپلئون و 
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دیگران اینگونه ادامه سخنرانی را بدست گرفت:  »ما برای بقا خودمان 
و دست یافتن به آرزوهایمان باید قدر این فرصت تاریخی را بدانیم. 
م��ا باید از جونز  و دوس��تان وي كه در داخل مزرعه هس��تند انتقام 
بگیریم. مخصوصا از  جونز به خاطر س��تم هایی كه بر ما خوك ها و 
اجداد ما روا داشته است. ثانیا بر كسی پوشیده نیست كه خوك ها از 
دیگر حیوانات مزرعه باهوش تر هس��تند و پیشوای بزرگ ما  ناپلئون  
باهوش ترین و زیرك ترین حیوان در این جهان محسوب می شود. به 
همین خاطر روا نیس��ت كه همانند دیگر حیوانات كار كنیم. یكسان 
از ثروت های مزرعه بهره مند ش��ویم. خداوند ما خوك ها را باهوش 
آفریده و نیروی مدیریت را بر ما اعطا داشته و دیگران نصف ما هم 
عقل و شعور ندارند. آنها نیازمند ما هستند و این وظیفه ماست كه از 
این فرصت استثنایی حداكثر استفاده را بكنیم. باید اختالفات داخلی 
را كنار بگذاریم، چرا كه اگر این فرصت را از دست بدهیم فرزندان 
م��ا از ما به بدی یاد خواهند ك��رد و دیگر حیوانات مجال زندگی به 
ما را نخواهند داد. دوس��تان كنار هم باشیم تا دشمنان داخل و خارج 
از مزرع��ه نتوانند این فرص��ت تاریخی كه به م��ا رو آورده را از ما 
بگیرند.« دیگران با تكان دادن سر و نجواهای خود مطالب بیان شده 
توس��ط  می نی ماس  را تائید كردند. ناپلئون  در این لحظه با دس��تان 
زمخت خود همه را به س��كوت دعوت كرده و ختم جلسه را اعالم 
كرد و تاریخ جلس��ه بع��دی را هفته بعد در همین م��كان ولی با دو 
س��اعت تاخیر اعالم كرد.  نیكوالس كه مات و مبهوت همانند یک 
تكه س��نگ از اول ماجرا در جای خود خش��كش زده بود ناگهان به 
خود آمد. عرق س��ردی تمام وجود او را فرا گرفته بود. از چیزهایی 
كه ش��نیده بود چیز زیادی سر در نیاورد. به یاد آورد كه مدت زمان 
زیادی است كه در این دهلیز اسرارآمیز بوده و االن همه دارند دنبال 

وی می گردند و همه را نگران كرده است.
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بیرون از دهلیز همه دنبال وی می گشتند. با مشعل ها و آتش هایی 
كه در درس��ت كرده بودند و در پناه روشنایی كم رنگ آن اطراف 
تپ��ه را می گش��تند.  آنا  به هم��راه پدرش و اندی با پ��در و مادر در 
كنار مادر و دایی نیكوالس و چندتا از همس��ایه ها نیكوالس را صدا 
می كردن��د. نگرانی و دله��ره در چهره تک تک آنه��ا موج می زد.  
نیك��والس از راه��ی كه آمده بود به س��ختی و ص��رف انرژی زیاد 
توانس��ت باال بیاید. خود را كنار ی��ک بوته كوچک پیدا كرد. دایی 
نیكوالس اولین فردی بود كه او را دید و خبر پیدا ش��دن  نیكوالس  
را به همه داد و باعث شادی و خوشحالی دیگران شد. مادر نیكوالس 
كه فقط همین بچه را داش��ت و تنه��ا امید و آرزو زندگی وی، پس 
از مرگ مش��كوك شوهرش، همین پسر بچه بود، اشک ریزان او را 
در آغ��وش گرفت و نیكوالس  از اینكه باعث نگرانی ش��ده بود از 
همه پوزش خواس��ت و كل ماجرا را البته بدون اشاره به قسمت آخر 
تعریف كرد. دای��ی نیكوالس ودیگر مردها وقتی خیالش��ان از پیدا 
كردن نیكوالس راحت شد سریعا به جلسه ای رفتند كه هر هفته یک 
ب��ار همه مردان مزرعه موظف بودند در آنجا حضور بهم رس��انند و 
ه��ر بار یكی از رهبران و بزرگان مزرع��ه كه عمدتا خوك ها بودند 
برای دیگر حیوانات سخنرانی می كردند و به سواالت و پرسش های 

اهالی پاسخ می دادند.

به خانه كه رسید بر جایش میخكوب شد و چشمانش روی عكسی 
كه مدت ها روی دیوار بود ثابت ماند. این همان عكس خوك سیاه 
رنگی بود كه در آن جلس��ه در اتاق پائی��ن دهلیز دیده بود و رییس 
بقی��ه بود و ب��ه دیگران امر و نه��ی می كرد. چرا تا به حال نتوانس��ته 
بود صاحب عكس را بشناس��د؟ چرا از مادرش در مورد این شخص 
اطالعات بیش��تری كسب نكرده بود. در كنار عكس  ناپلئون  عكس 
پدر وی قرار داشت كه سال پیش در حمله عده ای ناشناس جان خود 
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را از دس��ت داد و البته این عكس از عك��س ناپلئون  كوچكتر بود. 
صدای مادرش كه وی را برای شام دعوت می كرد او را از تصورات 
و دنیای توهم بیرون آورد و س��النه س��النه بط��رف اتاق غذا خوری 
پیش رفت. س��ر میز از مادرش با ترس پرسید: »مادر این عكس كیه 
كه پیش عكس باباس؟« »رهبر این مزرعه اس��ت به نام ناپلئون.« »چه 
جور حیوانی اس��ت ؟ واس��م در موردش ح��رف می زنی؟« »حیوان 
بس��یار رنج كشیده و درد كشیده ای اس��ت. هرچه داریم از سر صدقه 
او داریم. گوس��فندان می گویند كه تا پاسی از شب برای سعادت و 
خوش��بختی ما فكر و دعا می كند. در بدترین جای مزرعه می خوابد. 
بدتری��ن غذاها را می خورد. پدرت نیز به خاطر او و به دس��ت افراد 
جونز از بین رفت و تو را یتیم كردند.« نیكوالس كه انگار س��یلی از 
سواالت ناپرسیده به ذهنش هجوم آورده بود از مادرش پرسید: »بابا 
چه طور كش��ته شد؟« مادر كه فوق العاده شوهرش را دوست داشت 
و در پی یک رابطه عاشقانه به هم رسیده بودند مدت زمان زیادی از 
تولد جوجه كوچولو نمی گذش��ت كه یک روز به وی اطالع دادند 
كه ش��وهرش به دست افراد ناشناس كش��ته شده است. شوهر او كه 
حیوان خوبی بود و آزارش به كس��ی نمی رس��ید، چرا باید دش��منی 
داش��ته باشد. بعدها سكوئیلر نفر دوم مزرعه بعد از ناپلئون به او پیغام 
رس��اند كه شوهرش توس��ط افراد جونز به قتل رس��یده است. مادر 
نیكوالس از به یاد آوردن این مسائل قطره اشكی از گوشه چشمانش 
بی��رون غلطید و به زحمت توانس��ت خود را كنترل كند و با خش��م 
آمیخته با محبت به نیكوالس گفت: »چقدر سوال می پرسی؟غذایت 
سرد شد.« نیكوالس در سكوت غذایش را خورد و از مادرش تشكر 
كرده و س��ریع به اتاق خود رفت و درون تخت خواب خود خزید. 
خواب به چش��مان نیك��والس نمی آمد . انگار چ��وب كبریتی الی 
پلک های چشمش گذاش��ته بودند. اتفاقات چندساعت اخیر همانند 
پرده سینما از جلوی چش��مانش گذشت. دلش شور عجیبی داشت. 
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حس كنجكاوی او را وادار می كرد كه بیش��تر در مورد این مس��ائل 
اطالعات داشته باشد. صدای باز شدن در پائین را شنید. باید داییش 
باش��د كه از جلسه برگشته بود. دایی می توانست به سواالت بیشتری 
پاس��خ دهد.  نیكوالس سراس��یمه از تخت خوابش خارج ش��د و به 
سمت طبقه پائین رفت. دایی روی صندلی نشسته و در حال نوشیدن 

چاي بود. 

 »سالم دایی جان. می توانم چندتا سوال بپرسم؟« »بپرس عزیزم .«  
»پدرم چگونه كشته شد؟« »چی شده امروز از این سواالت خطرناك 
می پرسی؟« »همین جوری.« »پدرت سر نترسی داشت و مثل خودت 
خیل��ی كنجكاو بود و از طرفداران سرس��خت پیش��رفت و ترقی در 
مزرع��ه ب��ود و در جریان انقالب علیه جونز رش��ادت های زیادی از 
خود نشان داد. همیشه س��عی می كرد به دیگران كمک كند. هرچه 
كه باعث س��ربلندی حیوانات مزرعه می ش��د دری��غ نمی كرد، یک 
مزرعه پرس��ت كامل بود. در جریان انقالب از خود جانفش��انی های 
زیادی نشان داد و توس��ط مهاجمین كه دوستان جونز بودند زخمی 
هم ش��د، ولی بعدها با ناپلئون و خوك ها به مش��كل برخورد. یعنی 
اكثر ماها با  ناپلئون و خوك ها مش��كل داریم. ولی پدر تو بی پرواتر 
بود و س��ر نترسی داشت. قرار نبود حكومت به دست خوك ها بیفتد 
ولی آنها به همراهی س��گ ها توانستند حكومت در مزرعه را بدست 
بگیرند و بر دیگر حیوانات زور بگویند. كسی حق اظهارنظر خالف 
نظ��ر آنها را ندارد. در این مزرعه مخالف یا باید فرار كند یا كش��ته 
ش��ود و یا اظهار نظر نكند. در مقایس��ه با دیگر مزارع رش��د ترقی و 
پیش��رفت این مزرعه بسیار كند بوده است. از لحاظ فرهنگی هر روز 
اوضاع بدتر می شود. فرهنگ دروغ گویی، رشوه خواری، از زیر كار 
در رفتن، اعتقاد به خرافات زیاد ش��ده اس��ت و پ��درت همه اینها را 
می دید و نمی توانس��ت سكوت كند. مزرعه به قهقرا كشیده می شد. 
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خوك ها-سگ ها و گوسفندان تنها گوهی هستند كه اظهار رضایت 
دارن��د، چونكه كار نمی كنند و بیش��ترین درآم��د را دارند. ناپلئون 
همه مش��كالت مزرعه را گردن جونز و یا تقصیر اس��نوبال كه یكی 
از همان خوك ها اس��ت می اندازد كه كس��ی از سرنوش��ت او آگاه 
نیس��ت. خوك ها تمامی تالش خ��ود را می كنند كه درك و فهم و 
شعور حیوانات پایین بیاید، نه تنها درك و آگاهي از طریق چشمان 
بلكه حتی درك از طریق گوش هایشان.كاری كرده اند كه حیوانات 
زشتی ها را ببینند ولی نفهمند، زشتی ها را بشنوند ولی آنها را نفهمند.
كاری كرده اند كه حیوانات دوس��ت دارند و لذت می برند از اینكه 
در عال��م خود، در تصور خ��ود، دنیای زیبا و خیال��ی ایجاد كنند و 
ب��ه جای لذت بردن از زندگی واقع��ی در خیال خود لذت را تجربه 
كنند. خوك ها از اول فقط وعده ساختن آینده زیبا را داده اند و فقط 
امی��د می دهند.« دایی نیكوالس كه از گفتن این جمالت بر افروخته 
ش��ده بود و انگار دارد با دش��منان خود صحبت می كند صدایش را 
بلند ت��ر كرد و ادامه داد: »پدرت ب��ا حكومت خوك ها مخالف بود، 
غیر از  اس��نوبال ك��ه در جریان انقالب زخمی ش��د، بقیه خوك ها 
مش��اركت چندانی در انقالب نداشتند و بیش��تر فرمان می دادند و یا 
از دور نظاره گ��ر جنگ بودند. هم��ه بیاد دارند كه  ناپلئون  كه خود 
را انقالبی تری��ن حیوان روی زمین می داند، تنها در ابتدای جنگ در 
ص��ف اول بود و وقتی جنگ جدی تر ش��د و اوضاع رو به وخامت 
گذاش��ت، فرار را بر قرار ترجیح داد و گریخت و با تدابیر و فرامین 
غلط وی جنگ كه می توانس��ت در دو یا س��ه ساعت اول تمام شود 
یكروز طول كش��ید و زخمی ها و كشته های بیش��تری دادیم. یكبار 
چند مرغابی هم زمان ه��دف تیرهای مهاجمین قرار گرفتند، تنها به 
این خاطر كه یكی از خوك ها دس��تور پرواز بی موقع را به آنها داده 
بود. سكوئیلر  بعدها در توجیه این اشتباه بزرگ گفته بود: »همین قدر 
كه حیوانات به حرف و دس��تورات خوك ها گوش فرا دهند، كافی 
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است و این همان پیروزی است.« ولی پدر تو معتقد بود كه این چند 
مرغابی اگر چشم و گوش بسته تابع دستورات آن خوك نمی شدند 
االن در كنار خانواده های خود بودند و بچه هایش��ان بی سرپرس��ت 
نمي شدند كه االن بعضی از آنها مایع دردسر مزرعه هم هستند. مثال 
همه از دست شیطنت های خطرناك »الكساندر«، پسر عموی دوست 
تو آنا عاصی شده اند. همین دیروز بود كه مزاحم »كاترین« كه یک 
كبوتر محترم است و بچه هایش شد و با سنگ انداختن به درون النه 

آنها باعث شكستگی سر یكی از جوجه هایش شد.« 

دایی یک لیوان آب خورد و كمی بر خود مس��لط شد و گفت: 
»پدرت بعدها فهمید كه خوك ها، علی الخصوص ناپلئون و سكوئیلر، 
در گفته هایش��ان صادق نیستند و خودخواهانه عمل می كنند و هرجا 
كه می توانست بی پروا با آنها به مخالفت بر می خواست. یک شب كه 
پدرت از جلسه هفتگی و اجباری بر می گشت مورد حمله بی رحمانه 
چند سگ ناش��ناس قرار گرفت و به هالكت رسید. وقتی از ناپلئون 
در خواست كردیم كه به این موضوع كه مورد توجه همه حیوانات 
مزرعه بود پاس��خ دهد وی مستاصل و درمانده در حالیكه سگ های 
زیادی در پس و پیش وی جمع شده بودند و با غرش های ترس آور 
خود ترس و هراس را در برخ��ی حیوانات ضعیف تر بوجود آورده 
بودند ظاهر ش��ده و گفت: »حیوانات عزیز و گرامی ناپلئون نباید در 
هیچ جمعی و به هیچ س��والی پاس��خ دهد كه این باعث پائین آمدن 
ش��ان و منزلت مزرعه كه سمبل آن ناپلئون است خواهد شد. ناپلئون 
دلش برای همه می تپید و ش��ماها را مثل فرزندان خود دوست دارد 
و بلكه بیشتر از آنها به ش��ما محبت می كند و شماها باید تصمیمات 
ناپلئون مدیر و مدبر را از صمیم دل پذیرا باشید كه سبب ناامید شدن 

جونز خواهد شد.«  
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سپس س��كوئیلر اشاره به یكی از س��گ های قوی الجثه كرد كه 
دارای دندان ه��ای برنده و تیز بلندی بود و ادامه داد: »این س��گ ها 
علیرغم اینكه گوشت خوار هستند خیلی وقت است كه بعد از انقالب 
لب به گوشت نزده و از میوه ها وگندم تغذیه می كنند و دلیل الغری 
مفرط آنها همین تغییر ضایقه خوردن اس��ت پس كار او و دوس��تان 
وی نبوده اس��ت كه خ��روس را به قتل رس��انیده اند، بلكه تحقیقات 
وسیع ما نشان می دهد كه سگ های متعلق به جونز شبانه وارد مزرعه 
شده و به ایشان حمله كرده اند.« در این لحظه یكی از    اهالی مزرعه 
پرسید: »مگر سگ های مزرعه خودمان شب ها در حال كشیک دادن 
نیستند؟ چگون ممكن است س��گ های مزارع دیگر وارد مزرعه ما 
شوند؟« با این پرسش اوضاع یک كمی بهم ریخت ولی طبق معمول 
گوس��فندان كه بین حیوانات پخش ش��ده بودند با دادن شعارهایی 
شروع به تایید حرف های س��كوئیلر كردند و علیه جونز شعار دادند 
و س��گ ها وقتی دیدند حیوانات هنوز پراكنده نشده اند با پارس های 
خود موضع حمله گرفتند و حیوانات اجباراً به س��وی النه های خود 

رهسپار شدند.«

نیكوالس كه از ش��نیدن ماجرا شگفت زده ش��ده بود در حالیكه 
خود را نزدیک تر می كشید گفت: »دای جان، باالخره معلوم نشد چه 
كس��ی پدرم را به قتل رس��انید؟« دایی كه از گفته های خود به وجد 
آمده بود ادامه داد: »پس��رجان معلوم نشد با اینكه اغلب حیوانات بر 
این باور بودند كار خود ناپلئون و س��كوئیلر و س��گ های با وفایش 
می باشد.« حاال هم پاش��و برو بخواب كه دیر وقت است، صبح زود 

باید از خواب بیدار شویم. 

نیكوالس ش��ب بخیر گفت و در حالیك��ه به حوادث عجیب بعد 
از ظهر و داس��تانی كه دایی تعریف كرده بود فكر می كرد به سمت 
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تختخواب خود به راه افتاد. تصمیم گرفت روز بعد برای دوس��تانش 
ماجرا را تعریف كند و با این فكر از فرط خستگی به خواب سنگینی 

فرو رفت.

ف��ردا صبح مادر نیك��والس او را با صدای بلند چندبار او را صدا 
كرد تا باالخره موفق ش��د او را بیدار كند و نیموالس لحظاتی بعد از 
خ��وردن صبحانه همراه مادر و دائیش به س��مت مزرعه براه افتادند.

كار وی همانند دیگر بچه ها نشس��تن و نگاه كردن به مزرعه و نحوه 
كاركردن دیگ��ر حیوانات بود. اوایل همانن��د دیگر مزارع وظایف 
حیوانات با توجه به چثه و هیكل و قدرت حیوانات درمزرعه تقسیم 
می شد، ولی مدت ها بود وظایف و كار حیوانات با توجه به نزدیكی 
و قرابت به گوسفندان مش��خص می شد. مثال وظیفه دایی نیكوالس 
كش��یدن چوب های س��نگین بود كه بس��یار س��خت و طاقت فرسا 
محس��وب می شد و برخی دیگر مثل االغ ها وظیفه جمع كردن خس 
وخاش��اك را به عهده داش��تند و برای آن ها نیز جمع كردن خس و 
خاش��اك كه مستلزم خم ش��دن فراوان بود دشوار بود. علیرغم كار 

سخت پیشرفت كاركند و آهسته بود.

مسئولیت این قسمت از مزرعه به عهده یک گوسفند فربه و تنبل 
گذش��ته ش��ده بود كه فقط عادت داشت در س��ایه درختی بنشیند و 
تنها دس��تور بدهد و كافی بود كه یكی از حیوانات زیر دس��ت وی 
كم كاری كند كه س��روكار وی با یكی از سگ های مزرعه بی افتد 
كه تعدادش��ان هم كم نبود. در هر قدم یک س��گ كریه المنظر در 
حال قدم زدن بود. این سیاس��تی بود كه گوسفندان دنبال می كردند.
چون گوسفندان باالخص مسئول این قسمت از مزرعه عالقه فراوان 
ب��ه نوعی ذرت داش��تند و هركس كه می توانس��ت در كنار جایگاه 
و محل اس��تقرار وی مقدار قابل توجهی ذرت بگذارد می توانس��ت 
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آن روز را ب��ه جای تحویل محصول مربوطه كه نش��ان دهنده میزان 
كار وی ب��ود در مزرعه به خوش��ی بگذراند، كه البت��ه مادر و دایی 
نیكوالس كه از مرغ و خروس��ان اصیل مزرعه به حس��اب می آمدند 
ترجیح می دادند به جای فربه كردن گوسفندان تنبل و به درد نخور، 
كار كنند. ولی مرغ سفید همسایه كه حاصل ماشین جوجه كشی بود 
كه حدوداً دو س��ال پیش از مزرعه همس��ایه خریداری شد. وي هر 
از چن��د گاهی با دادن ذرت از زی��ر كار در می رفت و صد البته آن 
گوس��فند نیز تقریباً نصف ذرت بدست آمده را به سگ های اطراف 
م��ی داد و یک دوم دیگر به خوكی كه مس��ئول جمع كردن مالیات 
از گوس��فندان بود می رسید. بعد ها معلوم شد كه این مرغ ماشینی نیز 
این ذرت ها را از همس��ایه های خود دزدی می كرد. بعضی مواقع بین 
دای��ی نیكوالس و مادر نیكوالس درباره این رش��وه خواری ها بحث 
می شد، مادر نیكوالس معتقد بود كه ناپلئون  و اطرافیان وی همگی 
جزو بهترین حیوانات مزرعه هس��تند وگوسفندان سرخود این كارها 
را انج��ام می دهند در حالیكه دایی نیك��والس معتقد بود كه همگی 
س��ر وته یک كرباسند و اگر رش��وه خواری در طبقات پایین علناً در 
جریان است و به عناوین مختلف مثل هدیه و سپاسگذاری از تالش 
انجام می ش��ود این ها به دلیل وجود همین مسائل به عناوین مختلف 

در طبقات باالی مزرعه در میان خوك ها می باشد.

نیك��والس كه دنبال فرصتی بود تا دوس��تان خود را فرا خواند و 
ماج��رای دیروز را برای آن ها تعریف كند از غفلت پدران و مادران 
و گوس��فندان تنبل و خواب آلود اس��تفاده كرده و توانست به همراه 
دوس��تانش از آن منطقه جیم ش��وند و گوش��ه ای همدیگر را ببیند. 
نیك��والس هرآنچه بر او گذش��ته ب��ود را بدون كم وكاس��ت برای 

دوستانش تعریف كرد.
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دوستانش كنجكاو به داستان نیكوالس گوش فرا دادند. اندی كه 
حس ماجراجویی قوی تری داشت تاكید داشت كه بهتر است امشب 
هم س��ری به آن اتاق بزنند و اعتقاد داشت كه جلسه بعدی خوك ها 
طبق گفته ناپلئون هفته بعد اس��ت، ولی بهتراس��ت قبل از فرا رسیدن 
هفته بعد هر از چند گاهی به دخمه و دهلیز سر بزنند، شاید توانستند 
اطالعات بیشتری را كسب كنند. بقیه نیز با نظر اندی موافق بودند به 
همین خاطر تصمیم گرفتند همان ساعت، یعنی نزدیكی های غروب 
آفتاب كنار تپه دور هم جمع ش��ده و برای اینكه از چش��م دیگران 
دور بمانند زیر یكی از بوته های بزرگ كنار تپه محل قرار تعین شد. 
همه از اینكه ی��ک كار پرمخاطره و پرماجرا را قرار بود انجام دهند 
احس��اس بزرگی و غرور می كردند. چ��ون همگی دنبال انجام یک 
كار متف��اوت از زندگی مالل آور و یكنواخت و س��رد مزرعه بودند 
كه همه حیوانات را بی حال و كسل كرده بود. در مزرعه تنها تفریح 
حیوانات جلوی آفتاب نشس��تن یا دراز كشیدن شده بود. در زمستان 
هم هركس در خانه خود می ماند و ترجیح می داد در دنیای تصوری 
خ��ود و در ذه��ن خود زندگی كن��د و به آرزوهای دس��ت نیافتنی 
بیندیش��د. اكثر حیوانات مجبور بودند تا نزدیكی های غروب آفتاب 
دو س��ه برابر توان بدنی خود كار كنند و اغلب كارهایی می كردنند 
كه متناس��ب ب��ا كار و تخصص اصلی آن ها نب��ود و به همین خاطر 
هیچ كس دل و دماغ كاركردن نداش��ت. در كارها پیشرفت حاصل 
نمی شد، علیرغم اینكه همگی كارهای طاقت فرسا و دشواري انجام 
می دادند. عالوه بر این مس��یر پیش��رفت را برای اكثر حیوانات تنگ 
و طوالنی كرده بودند. پیش��رفت و ترقی متعلق به كس��انی بودند كه 
رشوه می دادند. هیچ كاری بدون دادن رشوه و هدیه پیش نمی رفت. 
اگر حیوانی پیدا می شد كه اهل رشوه دادن نبود و حتی روحیه تملق 
و چابلوسی نیز نداشت حداقل كاری كه گوسفندان در مقابل چنین 
ف��ردی می كردند، این بود كه نتیجه تالش وی را به اس��م خود و یا 
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سگ ها ویا خوك ها عنوان و معرفی می كردند.

عماًل مزرعه مال كس��انی بود كه یا رشوه می دادند و یا چابلوسی 
می كردند و اگر كسی می خواست از امتیازات خاص برخوردار شود 
و جزء یاران خاص سگ ها و خوك ها و گوسفندان محسوب شود، 
مدام باید هم رشوه می داد وهم چابلوسی درحد وسیع می كرد. چون 
خوك ها نمی توانستند با رش��وه های كوچک قانع شوند، رشوه های 
بزرگتر معموالً به آن ها داده می ش��د. مثال جعبه پر از س��یب یا یک 
بس��ته كامل قند و یا شكر. سیستم چابلوس��ی و رشوه خواری و عدم 
تطابق بین توانایی جس��مانی حیوانات ب��ا كاری كه می كردند، حال 
وحوصله ای برای خیلی از حیوانات باقی نگذاش��ته بود. حتی بیش��تر 
حیواناتی كه اهل اینكار بودند و بدون وقفه رشوه می دادند از اینكار 

بدشان می آمد ولی چاره ای نبود.

نیكوالس و دوستانش بعد از تعیین محل و ساعت قرار به سرعت 
به مزرعه برگش��تند تا كس��ی متوجه غیبت آنها نشود. بچه ها مجبور 
بودن��د از صبح تا بعدازظه��ر در كنار مزرعه ب��وده و نظاره گر كار 
بزرگترها باش��ند و دور و بر گوس��فندان ناظر حضور داشته باشند تا 
نحوه مدیریت گوسفندی را یاد بگیرند و همچنین نحوه كار حیوانی 
را بیاموزند. گوس��فندان رش��وه گرفتن را به وض��وح انجام می دادند 
حت��ی در مقابل دیدگان بچه ها، تا آن ه��ا به این وضع عادت كنند و 
یاد بگیرند كه هدیه و تمجیدكه همان رشوه وتملق بود جزء زندگی 
حیوانات در مزرعه اس��ت و پیش��رفت و راحتی در كار و زندگی به 
این دو بستگی دارد.  نیكوالس و بسیاری ا ز دوستان وی از این كار 
بدشان می آمد چون اعتقاد به اصول اصیل حیواني داشتند كه مشترك 
بی��ن همه حیوانات بود و بارها پدر و مادرهایش��ان گفته بود كه هیچ 
حی��وان اصیل به این كارها تن نمی دهد. این پدر و مادرها هر ش��ب 



Proo
f C

op
y

بهنام عربی 18

تالش می كنند با چند نصیحت اثرات تبلیغات مس��موم گوسفندان و 
برنامه های هدفدار خوك ها را خنثی كنند، ولی بودند بچه هایی كه از 
این كار خوششان می آمد كه اغلب محصول ماشین های جوجه كشی 
یا مواد ش��یمیایی بودند و اغلب بچه های شروری محسوب می شدند 
و معم��والً بجای نظ��ارت پدر و مادر-دس��تگاه ها آن ه��ا را بزرگ 
می كردند و مواد غذاییشان بیشتر مواد شیمیایی بود و بارها شده بود 
كه برای دیگران مش��كل ایجاد می كردند و مایه دردسر هم بودند و 
دو س��ه بار با نیكوالس و دوستانش دعوا كرده بودند كه البته هر بار 
هم حس��ابی از دست  نیكوالس و دوستانش كتک  خوردند. یكی از 
ش��رورترین این بچه ها »آلبرت« بود كه پسر عموی ناتنی نیكوالس 
محس��وب می ش��د كه بی نهایت بد ذات بود و همیش��ه دنبال ایجاد 
دردس��ر و مش��كل بود. از دیگران دزدی می كرد ت��ا بتواند از عهده 
رشوه ها برآید و هر چه كه پیدا می كرد مال خود می پنداشت وآن ها 
را برداشته و بعضی ها را به گوسفندان می داد تا مجبور نشود كه مثل 
بقیه بچه ها در كنار مزرعه بنش��یند. البته  نیكوالس و دوس��تانش هم 
راه هایی بلد بودند كه از این كار س��خت و دشوار كه باعث كسالت 
بچه ها می ش��د در بروند. مخصوصاً وقتی گوسفندان چرت می زدند 
كه اغلب نیز در حال خواب بودند، فرار را برقرار ترجیح می دادند و 

دنبال بازیگوشی های كودكانه خود می رفتند.

ش��ب فرا رس��یده بود كه نیكوالس، آنا و اندی در حالیكه سعی 
می كردند دیده نشوند توانستند به محل قرار برسند. نیكوالس بدون 
اینكه حرفی بزند با اش��اره دوس��تانش را به دنبال خ��ود فرا خواند. 
ابتدا با احتیاط بر دهانه دهلیز نگاهی انداخت و مش��علی را كه آماده 
كرده بود روش��ن نمود و وارد دهلیز ش��د و به دنبال وی آنا و اندی 
وارد ش��دند. آنها از یک ش��یب تند با احتیاط گذش��تند. همه جا در 
تاریكی مطلق فرو رفته بود. سكوت و سكون سایه خود را بر همه جا 
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گس��ترانیده بود. صدای تپش قلب همدیگر را به وضوح می شنیدند. 
از یک سراش��یبی تند و تیز به س��ختی پایین رفتند و دو سه بار آنا و 
اندی كم مانده بود از سراش��یبی پایین بغلطن��د كه هر بار نیكوالس 
به خاطر تجربه بیش��تر توانس��ت آن ها را نجات بدهد. بعد ازمدتی به 
همان نقطه ای رس��یدند كه ش��ب قبل  نیكوالس آن جا رسیده بود و 
در مقابل خود یک راهرو طوالنی را دیدند. این دفعه در پناه مش��عل 
كوچكی كه در دست  نیكوالس بود بهتر می شد ابعاد دهلیز را دید. 
به اندازه قد یک حیوان معمولی ارتفاع داش��ت و دیوارهای قدیمی 
و نمناك آن نش��ان دهنده عمرزیاد دهلیز بود. شاید كار یک موش 
كور بوده كه برای دسترس��ی به غذا آنجا را حفركرده بود. ترس��ی 
ناشناخته بچه ها را فرا گرفت.  نیكوالس سعی می كرد ترس و دلهره 
خود را بروز ندهد ولی آنا دستان نیكوالس را گرفته بود تا قدرت و 
نیرو بگیرد و كمتر دلهره داش��ته باشد. بعد از طی مسافتی، نیكوالس 
با اشاره فهماند كه جهت حفظ احتیاط باید مشعل را خاموش كنند. 
دستان هم را گرفتند تا گم نشوند. برخالف سری قبل از منفذ مشبک 
ن��ه صدایی می آمد و نه نوری ازآن س��اطع می ش��د. دور منفذ جمع 
شدند و به اتاق زیرین چشم دوختند. ظلمات تاریكی تنها چیزی بود 
كه قابل رویت بود. س��كوت و هم انگیزی همه جا را فرا گرفته بود 
و تاریكی خوفناكی فضای دهلیز را اشغال كرده بود. تنها جنبندگان 
این گروه كنجكاو و فضای ترسناك تپش تند قلب آنها و گاهی نیز 
صدای قورت دادن آب دهانشان بودكه گویا فراموش شده بود فرو 
برده ش��ود. مدتی به همین منوال سپری ش��د. آنا و اندی با چشمانی 
ناامید و پراز تردید به  نیكوالس نگاه كردند كه گویا تمامی اتفاقات 
تعریف ش��ده زائیده ی افكار خیال��ی و ماجراجویانه  نیكوالس بوده 
است.كم كم نیكوالس نیز داشت به خود به دیده شک و تردید نگاه 
می كرد ولی نه...مگر دهلیز و وجود این منفذ...و این سرواخ حقیقت 
ن��دارد این افكار ب��ه نیكوالس قوت قلب می داد ك��ه اتفاقات افتاده 
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واقعیت دارد...رش��ته افكار نیكوالس را صدای قدم های سنگین فرو 
ریخت.كسی وارد اتاق تاریک شده بود...بچه ها بهم چسبیده بودند 
و ص��دای برخورد دندان ها بهم را می ش��نیدند. كلید چراغ با صدای 

دلخراشی چرخید و روشنایی زیادی همه جا را فراگرفت.

س��كوئیلر خوك میانسال و چاغی بود كه چشمانش به زور دیده 
می ش��د. نفر دوم مزرعه از حیث قدرت و اعتبار بود. یک س��خنران 
قه��ار كه توانایی عجیب��ی در توجیه كردن ام��ور و كارهای ناپلئون 
داشت. سكوئیلر با قدم های بلند و با طمانینه وارد اتاق شد ویكراست 
به سمت صندلی بزرگی كه در راس میز بود رفت. دفعه پیش ناپلئون 
رو ی آن نشس��ته بود. مدتی به همین ترتیب در س��كوت گذش��ت 
ناگهان س��كوئیلر از جای خود بلند ش��د و به س��مت كمدی كه در 
گوشه دیوار بود رفت و یكدست لباس فاخر را از آنجا بیرون آورده 
و با دقت و وس��واس خاصی به قسمت های مختلف آن نگاه كرد و 
به لباس دست كشید و سپس مقابل آئینه رفت و لباس را بر تن كرد 
و با دقت هیكل خود را در آئینه برانداز نمود و ژس��ت های مختلفی 
مقابل آئینه گرفت و هر بار كه ژست خاصی را می گرفت، جمله ای 
را ب��ا صدای بلند در تعریف و تمجید خود می گفت: »س��كوئیلر چه 
هیكل متوازنی داری...بی ش��ک زیباترین حیوان روی زمین تویی...

الح��ق ك��ه زیرك ترین و باهوش تری��ن حیوان دنیا می باش��ی. یک 
روز قدرتمند تری��ن حی��وان روی زمین خواهی ش��د، ولی آنچه كه 
س��زاوار توست را هنوز بدست نیاوردی.« با همان لباس دوباره روی 
صندلی نش��ت و با صدای بلن��د دوباره با خودح��رف زد: »تقریباً به 
همه خواسته هایم رسیدم... مال و اموال زیاد جمع كرده ام... موقعیت 
خوبی نزد ناپلئون پیدا كرده ام....« و بعد به نقطه ای نامعلوم خیره شد. 
س��كوت همه جا را فرا گرفته بود. در همین حال س��ه خوك جوان 
دیگر نیز وارد اتاق شدند و با سكوئیلر خوش و بش كردند و دورمیز 
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نشس��تند. یكی از خوك ها كه »جیسون« نام داشت با اشاره سكوئیلر 
بلند شد. جیس��ون جثه ریزی داشت و مسئول همه گوسفندان بود و 
از چشمانش شرارت و شیطنت می بارید. وی شروع به دادن گزارش 
مبسوطی از عملكرد گذشته خود وآینده مزرعه كرد كه خیلی وقت 
است كه خزانه خوك ها از میزان همیشگی پایین آمده كه عمده دلیل 
آن ولخرجی ها ی خوك ها بوده است و یا ناشی از برنامه ریزی های 
غلط بعضی از خوك ها می باش��د. بعالوه نباید از سفرهای تفریحی 
زی��اد ناپلئ��ون و خرج هایی كه زندگی ناپلئون ب��ر خوك ها تحمیل 
می كند به سادگی گذشت، كه البته وجود ناپلئون برای مزرعه باعث 
خیر و بركت و فراوانی نیز بوده است. ولی واقعیت این است كه در 
حال حاضر جیب ها خالی اس��ت و باید فكر اساسی كرد. دیگر قادر 
نیس��تیم ازعهده و مخارج ناپلئ��ون و بعضی برنامه های خود به خوبی 
برآییم. سكوئیلر متفكرانه در جای خود روی صندلی كمی جابه جا 
شد وگفت: »این جلسه محرمانه است ولی واقعیتی را برای شما باید 
فاش كنم. ناپلئون پیش��وای بزرگ تاكید دارن��د كه مقدار هنگفتي 
میوه ج��ات و گندم را به جونز بدهیم تا وي هوس آمدن به مزرعه را 
نكند و از طرفی هم هزینه ی مخارج ناپلئون دو برابر شده و دیگر از 

عهده این برنامه بر نمی آئیم، باید به فكر چاره بود.«

»جیم��ی« یكی دیگ��ر از خوك ها كه موفقیت خ��ود را مدیون 
ناپلئ��ون بود در اعترا ض به س��خنان جیس��ون و س��كوئیلر از جای 
خ��ود بلند ش��ده وگفت: »برنامه های پیش��وای ب��زرگ و عالی مقام 
اجتناب ناپذیر و الزم است. ایشان هركاری بكنند حتماً حساب شده 
و برای خیر وصالح مزرعه و حیوانات و خوك هاس��ت و شما نباید 
درباره پیش��وا و رهبرچنین تصوری بكنید.« »سم«، خوك جوان كه 
همراه دو خوك دیگر وارد شده بود نیز در تایید حرف های جیسون 
و سكوئیلر اشاره به مطلب جالبی می كند: »به هرحال راز ماندگاری 
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ما خوك ها در مزرعه بررسی همه واقعیت ها در این جلسات است ما 
حتی المقدور باید در این جلسات با یكدیگر روراست باشیم وگرنه 
نمی توانیم مشكالت را خوب دیده و در مقابل آن ها تصمیم درست 
اتخ��اذ نمائیم. من حتی از منبع موثقی ش��نیده ام كه مصرف ش��راب 
سفارشی وی از مزارع همسایه كه خیلی هم گران است دوبرابر شده 

است.«

س��كوئیلر در این لحظه بلند ش��د و در حالیكه از شنیدن این خبر 
ناراح��ت ش��ده بود و از خش��م لب های كلفت خ��ود را می گزید و 
تصور نمی كردكه  ناپلئون بدون اجازه وی اینكار را بكند از ش��دت 
عصبانیت صورتش برافروخته شد و مدام دور اتاق قدم می زد گفت: 
»به هرحال باید كاری كرد، با جیب خالی كه نمی ش��ود كاری كرد. 
صدای خیل��ی از حیوانات درآم��ده این حیوانات دیگ��ر حیوانات 
قدیم نیس��تند، مرتب دارند زمان ما را با زمان جونز مقایسه می كنند 
و پی به این قضی��ه و جریان برده اند كه زمان  ناپلئون اوضاع بر وفق 
مراد نیس��ت.« وي كه زی��اد بی میل نبود كه حیوان��ات از ناپلئون بد 
بگوین��د ادام��ه داد: »وضع رفاه��ی و میزان غذا و س��اعت كار زیاد 
ش��ده، حیوانات برای بدس��ت آوردن رفاه باید از صبح تا شب كار 
كنند... اوضاع طوری ش��ده كه هیچ ك��س نباید در كاری كه درآن 
تخصص دارد كار كنند. البته بر همگی ش��ما آشكار است كه پیشوا 
از این س��ری جلسات آگاه نیست و یقیناً الزم هم نیست كه ایشان از 
همه چیز خبردار باش��ند. پیشوا بهتر است به خوردن شراب بپردازد و 
خوش باشد و همانقدر كه تصمیمات این جلسه را جوری به او ارائه 
بدهم كه تصور كند خالق این تصمیمات است او را قانع می كند. بله 
دوس��تان ...او خود یكبار درحالت مس��تی زیاد نزد من اقراركرد كه 
همانقدر كه حیوانات عوام تصور می كنند وی همه كاره است برای 
او كافی اس��ت. چون شنیده اس��ت كه فكركردن زیاد عمر را كوتاه 
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می كن��د، پ��س الزم نمی بیند فكر كند و ح��رص و جوش حیوانات 
را بخ��ورد تا مبادا عمرش كوتاه ش��ود. ما بای��د كاری كنیم كه وی 
در همان دنیای تصوری ناش��ی از مصرف ش��راب بماندتا ما بتوانیم 
مزرعه را آنطوریكه می خواهی��م بگردانیم كه خود رهبر بزرگ نیز 
همی��ن را می خواهد. هركس این خواس��ته و طرز زندگی ناپلئون را 
بهم بزند، دش��من وی و مزرعه و خوك هاست و به شدیدترین نوع 
باید مجازات ش��ود.« سپس نگاه غضب آلودی به جیمی كه ابلهانه از 
ناپلئ��ون حمایت كرده بود انداخت، كه جیمی هم معنای تهدید آمیز 
نگاه س��كوئیلر را فهمید و از شدت ترس سر به زیر انداخت تا مبادا 
چش��مش در چشم سكوئیلر بیفتد. سكوئیلر بعد از كمی مكث ادامه 
داد: »...حاال منتظر ش��نیدن پیشنهاد شما جهت خالصی از این بحران 
مال��ی مزرع��ه و كمبود مالی هس��تیم. در این لحظه س��م كه از بقیه 
باهوش ت��ر به نظر می رس��ید از جای خود بلند ش��د و بعد از حمد و 
ثنای ناپلئون كه مدتی بود در همه جا باب ش��ده بود كه آغاز سخن 
و پایان هر س��خنرانی را دعا به جان ناپلئون و درخواس��ت مرگ به 
دش��منان ناپلئون اختصاص پیدا می كرد، پیشنهاد خود را چنین بیان 
كرد: »پیش��نهاد من كه فكر می كنم عالی است اجرای یک سیاست 
قدیمی و جالب اس��ت كه در یك��ی از كتاب های جونز در كتابخانه 
پی��دا كردم. بدین ترتیب ما ش��كر را كه در هم��ه خانه ها و النه ها و 
آش��یانه ها یافت می ش��ود و جزءكاال های مورد عالق��ه اهالی مزرعه 
اس��ت و خ��ارج از مزرعه هم خریداران خوب��ی دارد را می خریم تا 
دیگر در هیچ خانه ای پیدا نش��ود و بعد از مدتی همان را كم كم در 
مزرعه می فروش��یم، البته باقیمت زیاد و به پول خوبی هم می رسیم.« 
جیمی كه همیش��ه دیرتر از بقیه خوك ها مقص��ود و منظور گوینده 
كالم را می فهمی��د ابلهانه ب��ه طور اعتراض آمیز حرف س��م را قطع 
كرد و گفت: »خب اینكار باعث افزایش نارضایتی حیوانات مزرعه 
خواهد ش��د و خواهند گفت خوك ها توان اداره مزرعه را ندارند و 
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باعث گرانی ش��ده اند.« س��م نگاه مغرورانه ای به جیمی انداخت و با 
پوزخند جواب داد: »دوس��ت عزیز، كافی است یک مقدار عمیق تر 
به مس��ئله نگاه كنی. این سیاس��ت دو فایده و استفاده دارد1- گرانی 
را می توانیم گردن جونز و دش��منان داخل��ی مزرعه بیندازیم تا تنفر 
را در می��ان حیوانات خنگ تر مزرعه افزایش دهیم كه این یعنی باال 
بردن میزان طرفداران خود، حتی اگر خنگ باشند. تجربه نشان داده 
حیوانات خنگ تر بیشتر طرفدار ما هستند و اما سود دوم اینكار، بعد 
از اینكه توانس��تیم پول حیوانات را باال بكشیم، می توانیم مقداری از 
ش��كر را پایین تر از قیمت در مزرعه بفروش��یم ت��ا بتوانیم تبلیغ كنیم 
كه توان مدیریت ناپلئون و س��كوئیلر باالست كه باعث پایین آمدن 
قیمت ها ش��ده است. سكوئیلر حرف سم را قطع كرده و گفت: »این 
یعنی به دست آوردن پول زیاد... آفرین سم كه توانستی با این نظرو 
فكرت ما را از این بحران نجات دهی. مضافاً اینكه می توانیم حساب 
بعضی از دش��منان خود را به بهان��ه گران كردن قیمت ها و طرفداری 
از جونز برس��یم و با آن ها تصفیه حساب كنیم.« نیكوالس در بهت و 
حیرت ناباورانه به دوستانش نگاه كرد... حرف هایی كه شنیده بودند 

باعث افزایش تعجب توام با ترس آن ها شده بود.

سكوئیلر ادامه داد: »سم، تو مسئولیت اجرای این نقشه را عهده دار 
ش��و و من پاداش خوبی برای تو در نظر خواهم داشت و حاال نوبت 
خوشگذرانی است.« خوك ها كه بین آن ها یک بز هم دیده می شد 
كه در خم و راس��ت ش��دن و ابراز نوكري به آنه��ا كار را به افراط 
برده بود، آخر س��ر به س��المتی ناپلئون جام های ش��راب نابي كه از 
مزرعه همس��ایه بود را پركرده و نوش��یدند. بچه ه��ا مدتی با بهت و 
حیرت در جای خود میخكوب شده بودند و یارای حركت نداشتند 
و نمی دانس��تند كه چكار باید بكنند. با اش��اره نیكوالس بچه ها قصد 
برگش��ت از همان راه��ی كه آمده بودند را داش��تند كه به ناگه پای 



Proo
f C

op
y

25 مزرعه حیوانات 2

اندی به سنگی خورد و صدایی برخواست كه تنها بز متوجه شد.

بز كمی دورتر از خوك ها تنها ایس��تاده بود. خوك ها دو به دو 
باهم صحبت می كردند و زیاد به او محل نمی گذاش��تند و او بیش��تر 
مس��ئول پذیرایی از این جمع بود. بز نگاهی به س��قف انداخت و به 
س��مت منفذ حركت كرد. ترس شدیدی بر بچه ها مستولی شده بود 
كه ش��انس آوردند كه س��كوئیلر بز را صدا زد: »جام ش��رب مرا پر 
كن.« این امر باعث نجات بچه ها از خطر ش��د. بز با عجله به س��مت 
س��كوئیلر رفت و بچه ها از فرصت اس��تفاده كرده و ف��رار را برقرار 
ترجیح دادند و از همان راهی كه آمده بودند با ترس و لرز برگشتند. 
حتی تا انتهای راهرو مشعل را نیز روشن نكردند كه مبادا مورد توجه 

خوك ها و یا بز واقع شود.

بچه ها تصمی��م گرفتند ابتدا موضوع را بی��ن خود حالجی كنند 
و اگ��ر صالح دیدند ب��ا بزرگ ترها نیز در می��ان بگذارند. به خاطر 
وج��ود دایی نیك��والس در خانه نیكوالس، ای��ن خانه محل رفت و 
آم��د برخی حیوانات باه��وش و معترض مزرع��ه از قبیل بنجامین و 
باكس��ر بود و از زبان آنها در مورد ناپلئون چیزهایی شنیده بود. البته 
این موضوع را نیكوالس به دوس��تانش روز بعد از این ماجرا گفت. 
بچه ها كه به جای بازی كنار درخت دور هم جمع شده بودند راجع 
به قضیه دیروز صحبت می كردند . نیكوالس گفت: »دایی می گوید 
كه ناپلئ��ون از همان دوران كودكی كه هم ب��ازی دایی بوده مورد 
توجه بچه های دیگر نبوده و از اینكه مورد توجه بچه ها و دوس��تانش 
نبوده یک نوع حس انتقام جویی از دیگر حیوانات داش��ته و از هیچ 
حیوانی خوش��ش نمی آید و حت��ی از خوك ه��ای دیگر هم بدش 
می آید و به آن ها به چش��م فرصت نگاه می كند و معتقد اس��ت كه 
هركس��ی تاریخ مصرف��ی دارد.« آنا كه نزدیک نیكوالس ایس��تاده 
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بود گف��ت: »نیكوالس نمی دانم منظورت چی��ه؟ ولي ناپلئون به نظر 
خطرناك مي آید. پدرم می گوید كه از خوك ها دوری كنم، چون 
هم كم هوش��ند و هم بی مص��رف و فقط فرصت طلبن��د.« آنا كه از 
اطالع��ات نیكوالس به وجد آم��ده بود و از اینكه خ��ود را بهترین 
دوس��ت او می دانس��ت به خود افتخار می كرد. آن��ا چنین ادامه داد: 
»منظور از تاریخ مصرف داشتن یعنی اینكه هر موقع بهت نیاز داشتند 
می آیند سراغت و در غیر اینصورت یعنی به درد نمی خوری.« اندی 
سرش را با نوك انگشتش خواراند و گفت: »این كه خیلی نامردیه.«  
نیكوالس در پاس��خ گفت: »من حتی از دوستان دایی ام شنیده ام كه 
ناپلئ��ون به كمک س��كوئیلر قص��د تخریب مزرعه را دارد و س��عی 
می كند مزرعه را به خرابه تبدیل كند، چون در گذشته اهالی مزرعه 
او را خیلی اذیت می كردند. اكثر حیوانات از اینكه انقالب كرده اند 
پشیمانند، ولی جرات گفتن این موضوع را ندارند چون اگر بگویند 
اش��تباه كرده اند هم مورد مجازات سگ ها و خوك ها واقع می شوند 
و هم بچه هایش��ان خواهند پرسید پس خون هایی كه ریخته شده در 
جریان انقالب چه می شود؟« بعد در حالیكه بدنش می لرزید و سعی 
می ك��رد صدایش را پایین تر بیاورد تا مبادا كس��ی غیر از این دو نفر 
صدایش را بش��نود ادامه داد: »شایعه شده كه تعداد حیوانات باهوش 
مزرعه بطور قابل توجهی كم ش��ده و در عوض تعداد انواع خاصی 
از حیوانات بیشتر شده است. مثال تعداد مرغابی ها از 70 به 25رسیده 
ولی تعداد گوس��فندان كه خنگ ترین حیوانات مزرعه هستند از20 
به 80 رس��یده.«  اندی در حالیكه با تعج��ب به حرف های نیكوالس 
گ��وش م��ی داد ناباورانه گفت: »م��ن كه اصال از این حرف ها س��ر 
در نم��ی آورم.« ولی معلوم بود كه همگی یک ن��وع ترس پنهان از 
چیز هایی كه ش��نیده بودند را دارند. ابتدا تصمیم گرفتند موضوع را 
به پدرها و بزرگان بگویند ولی ترس از استهزاء و مسخره شدن آن ها 
را وادار كردكه جریان دیروز را بین خود نگه دارند. سپس بلند شده 
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و قاطی دیگر بچه ها شدند و با آن ها الک دولک بازی كردند و كم 
كم موضوع را فراموش كردند.

روز بع��د طبق قرار قبلی نیكوالس بی حال از یک روز كس��ل به 
سمت محل قرار همیش��گی كه زیر درخت قرار داشت می رفت كه 
متوجه چیز عجیبی شد. حیوانات سریع در حال فروختن شكر به چند 
حیوان دیگر كه اكثراً گوسفند بودند و گوسفندان به سرعت در حال 
جمع و جور كردن شكرها بودند و بجای آن اشیاء و جنس هایی مثل 
روبان، تیل��ه، نخ،گل مصنوعی كه عمدتاً از انبار قدیمی آقای جونز 
بدست آمده بود را به فروشندگان شكر می دادند و فروشندگان شكر 

از بدست آوردن این اشیاء بی نهایت خوشحال می شدند.

در همی��ن اثنا نیكوالس متوجه ش��د كه عده ای دور چیزی جمع 
شده اند و دارند به حرف های كسی گوش می دهند. حس كنجكاوی 
زائد الوصفی وی را به س��مت آن گروه كشاند.كالغ سیاه رنگي كه 
منقار قرمز داش��ت در میان آن گروه از زیاد ش��دن محصول ش��كر 
و ب��ی ارزش ش��دن آن درآینده خبر م��ی داد و با كب��ری و صغری 
چیدن های فراوان حیوانات را تشویق به فروش شكر می كرد.... »رفقا 
هر چه شكر دارید را با كاال ها و اشیاء رنگی، قشنگ و براق تعویض 
كنیدكه ظرف چند روز خوك هاي عالي مقام قرار است مجانی در 
خانه همه حیوانات مزرعه ش��كر پخش كنند كه اگر اینكار را بكنند 
نه تنها شكر موجود در خانه شما بی ارزش خواهد بود بلكه از بدست 

آوردن این اشیاء و وسایل براق و قشنگ نیز محروم خواهید بود.« 

نیكوالس از این جمع جدا ش��د و به راه خود ادامه داد. چند قدم 
جلوت��ر دوباره گروهی از حیوان��ات را دید كه عمدتا نحیف و الغر 
و فرت��وت بودند و دور یک كالغ با هم��ان خصوصیات قبلی جمع 
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ش��ده و آن كالغ همان حرف ها را روان تر و قش��نگ تر ادا می كرد. 
حیواناتی كه دور این كالغ جمع ش��ده بودند، بعد از س��خنرانی هر 
كالغ بی درن��گ و بالفاصله به النه و آش��یانه خود می رفتند و هرچه 
ش��كر در خانه بود را با خود به محل هاي فروش كه عمدتاً مسئولین 
این غرفه ها گوس��فند بودند آورده و ب��ه آن ها می فروختند و پس از 
بدس��ت آوردن وس��ایل مورد عالقه به خانه و النه های خود برگشته 
و با احتیاط آن ها را مخفی می كردند و س��پس جلوی در خانه خود 
آرمیده و به دور دس��ت ها خیره می شدند. به ندرت اتفاق می افتد كه 
ب��ا یكدیگر ح��رف بزنند حس غریبی به آن ه��ا نهیب می زد كه این 
اش��یاء به درد آن ها نمی خورد و ارزشی ندارد و از طرفي هم شكری 
ك��ه فروخته بودن��د جزء مواد غذایی اصلی هر آش��یانه و هر النه ای 
محسوب می شد. ولی امید برای بدست آوردن شكر فراوان در آینده 
كه فردای روش��نی را به دنبال خواهد داش��ت، باعث شده بود كه نه 
تنها از دست دادن شكر كه به بهای بدست آوردن اشیای براق ولی به 
درد نخور حاصل شده بود باعث ناراحتی نشود، بلكه خستگی یک 
روز كار س��خت و طاقت فرس��ا را از میان ببرد. نیكوالس به سرعت 
قدم های خود افزود و به میعادگاه و محل قرار رس��ید. بچه ها از قبل 
آن ج��ا جمع ش��ده بودند و همگی از اتفاق��ات و حوادثی كه افتاده 
ب��ود حرف می زدند. آنا می گفت: »این نامردها دارند نقش��ه ی خود 
را به س��رعت عملی می كنند و حیوانات را از این وضعیت كه هست 
بدبخت تر می كنند. »مایكل« كه یک االغ بود با تائید حرف های آنا 
حرف های دوس��تش را این چنین ادامه داد: »پدرم كه فراوان كتاب 
می خواند معتقد اس��ت كه كاسه ای زیر نیم كاس��ه است. دو سه بار 
خواستم ماجرای آن ش��ب را به پدرم بگویم ولی به خاطر قولی كه 
به ش��ماها داده بودم جلوی خ��ودم را گرفتم.« نیكوالس ضمن تائید 
حرف های دوس��تانش در حالیكه خشمگین به نظر می رسید، گفت: 
»بای��د كاری كنی��م و نباید به این خوك ها اج��ازه بدهیم هر كاری 
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كه دوس��ت دارند مرتكب ش��وند.« آنا كنجكاوانه پرسید: »نقشه ای 
داری؟ بهتر نیس��ت موضوع را با بزرگترها در میان بگذاریم؟« اندی 
با تكان دادن س��ر خود گفت: »نه... نمی دانیم نقشه ی بعدی اینها چه 
چیزی است. ش��اید واقعا می خواهند شكر را مجانی و به فراوانی در 
اختی��ار حیوانات قرار دهند.« نیكوالس كه بارها هوش و تجربه خود 
را به اثبات رس��انده بود با این نظر مخالف ب��ود و در حالیكه با تكه 
س��نگی بازی می كرد گفت: »الزم است كه حواسمان را بیشتر جمع 
كنیم. بچه ها....من نقشه ای دارم كه مایلم با شما در میان بگذارم و به 
كمک شما نیاز دارم و البته شرط من جهت در میان گذاشتن نقشه ام 
رازداری شماها است.« همگی هم صدا تعهد كردند كه حتی سرشان 
نیز برود حرف از این نقش��ه و هرچه تا به حال دیده و شنیده اند را به 
كسی بازگو نكنند. سپس نیكوالس دوستانش را نزدیک تر خواند و 

در گوششان چیزهایی را نجوا كرد.

ظلمت شب با س��كوت وهم انگیز خود همه جا را فرا گرفته بود 
و تنه��ا صدایی كه به گوش می رس��ید زوزه گرگ��ی بود كه از دور 
دس��ت ها می آمد و متعاقب آن پارس س��گان را بدنبال داش��ت كه 
س��كوت و سكون ش��ب را می شكس��ت. در پناه یكی از دیوار های 
طویله صدای نجوای چند حیوان كه صورت های خود را با پارچه ای 
پوشانده بودند تا هویتش��ان مخفی بماند به گوش می رسید. اینها در 
پناه دیوار نشس��ته بودند و از سیاهی شب كمک می جسته و سعي در 
پنهان كردن خود از دید س��گ هایی كه از دور در حال رفت و آمد 
بودنُد داش��تند. این سگ ها، س��گ هایی قوی هیكل و بی رحم بودند 
ك��ه وظیفه نگهبانی از مزرعه را در ش��ب به عهده داش��تند تا اجازه 
ندهن��د هیچ جنبنده ای در این وقت از ش��ب در مزرع��ه تردد كند. 
بچه ها شنیده بودندكه سگ های شب سگ های مخصوصی و بسیار 
درنده  هستند و دوره های خاصی را براي جنگاوري گذرانده بودند.
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آنه��ا اجازه دریدن هر حیوانی را كه ش��ب در مزرعه بیرون می آمد 
داشتند.طبق قانون مزرعه شب بعد از ساعت 10 هیچ كس حق بیرون 

آمدن از النه و آشیانه خود را نداشت.

هرقدر این چند ناشناس نقاب دار به سمت مقر سكوئیلر نزدیک تر 
می شدند، تعداد سگ ها زیادتر  می شد و غرش های مهیبی نیز از خود 
سر می دادند كه لرزه بر اندام قوی ترین حیوانات می انداخت. یكی از 
نقابداران از جیب خود دستمالی را بیرون آورد و با احتیاط آن را باز 
كرد. تكه گوشتی كه قبال به مواد بیهوش كننده آغشته شده بود را با 
شدت فراوان به سمت دیوار مقابل پرتاب كرد طوریكه توجه سگ 
قوی هیكل كه مس��ئول نگهبانی از آنجا ب��ود را به خود جلب كرد. 
س��گ با یک جهش بلند خود را كنار دیوار رساند و وضعیت حمله 
به خود گرفت و به گمان اینكه دش��من یا تهدیدی در كمین اس��ت 
با دندان های س��فید و تیز و برنده خود كه تن هر بیننده ای را به لرزه 
می انداخت آماده حمله شد. به گوشت نگاهی انداخت و بعد از آن 
به اطراف نگاهی انداخت و چرخی زد و به جای اول خود برگشت. 
نقابداران كه از این ترفند خود جهت بی هوش كردن س��گ مایوس 
شده بودند مستاصل و درمانده به یكدیگر نگاه كردند. غیر از صدای 
موش ها كه با صدای نازك خود در تاریكی به گوش می رس��ید كه 
داد می زدن��د  »مزرعه امن و امان اس��ت... به جان ناپلئون دعا كنید.« 
صدای دیگری به گوش نمی رس��ید. س��گ مذكور كه هوشیارتر از 
قبل به نظر می رس��ید با چشمان تیز خود مدام به اطراف نگاه می كرد 
و كاف��ی بود كه نقابداران كوچک ترین حركتی می كردند تا مطمئنا 
طمعه این سگ عظیم الجثه می شدند. نه راه پیش داشتند نه راه پس.

بعد از مدتی در كمال تعجب و ناباورانه مش��اهده كردند كه آن 
سگ نیم نگاهی به گوش��ت انداخته و دیگر نتوانست در مقابل این 
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غذای لذیذ و بادآورده مقاومت كند و با احتیاط به س��مت گوشت 
ب��ه حركت درآمد و بعد از بو كردن گوش��ت و ن��گاه به اطراف و 
اطمین��ان حاصل ك��ردن از اینكه هیچ موجودی ای��ن اطراف وجود 
ندارد با یک حركت س��ریع كه نش��ان از آمادگی و چابكی س��گ 
داشت، گوش��ت را بلند كرده و بلعید و فورا به جای خود برگشت. 
نقابداران از خوشحالی دست همدیگر را فشردند. بعد از مدتی مواد 
بي هوش كننده اثر كرد و پلک های آن سگ وحشتناك سنگین شد 

و وي به زمین افتاد.

 در جای��ی دیگر از مزرع��ه در تاریكی مطلق ش��ب در یكی از 
خانه ها، چند حیوان متش��كل از  بنجامین، كه یک خر پیر و شكاك 
ب��ود و توماس ی��ک مرغابی خوش رنگ و جهان دی��ده، دیوید كه 
ی��ک كبوتر زبر و زرنگ و دایی نیكوالس یک خروس دانا به طور 
سری در سوسوی شمعی كه به زحمت محیط اطراف خود را روشن 
می كرد دور هم جمع شده بودند. در سوسوی روشنایی شمع می شد 
چهره های نگران و مش��وش این گروه را مش��اهده كرد. توماس كه 
سعی می كرد صدایش بیرون از دیوارهای خانه نفوذ نكند نجواكنان 
به دوس��تانش گفت: »طبق تجارب بنده وقتی كالغ ها وگوس��فندان 
دارند كاری را مشترك انجام می دهند حتما پای خوك ها هم در میان 
اس��ت.« دایی نیكوالس با تكان دادن سر حرف های توماس  را تائید 
كرده و گفت: »كالغ ها چنان آس��مان و ریسمان را بهم می بافند كه 
هر حیوانی را حتی اگر به دروغ بودن گفته هایش��ان یقین داشته باشد 
تحریک می كنند كه مثل یک مرده متحرك هر آنچه آنان می گویند 
را انجام  دهند و از ش��ما چه پنه��ان من هم علیرغم اینكه بارها دروغ 
بودن حرف هایشان را به چشم دیده ام ولی رفته و تمامی ذخیره شكر 
خود را مفت و مجانی به آنها دادم كه یک دعوای حس��ابی نیز بابت 
این كار خانم مرغ با اینجانب انجام داد.« بنجامین  با تاسف سر تكان 
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داد و گفت: »این كالغ ها چنان واقعیت ها و حقایق را بر عكس نشان 
می دهن��د كه به هر حیوانی می توانند بقبوالنند كه االن روز اس��ت و 
این تقصیر تو نیست و من كم مانده بودم اسیر حرف های شیرین آنها 
بش��وم ولی بهترین راه حل در مقابل این حرفا مقایسه كردن گذشته 
و حال اینها اس��ت و پرس��یدن این سوال از خود كه در مدت این دو 
س��الی كه از حكومت خوك ها گذشته وضع كلی حیوانات چگونه 
بوده اس��ت؟ میزان پیش��رفت ما و میزان آزادی های ما در مقایسه با 
دیگر مزارع چگونه است؟ آیا میزان آسایش و رضایتمندی افزایش 
یافته اس��ت؟ آیا میزان دروغ گفتن، زیر آب همدیگر را زدن، رشوه 
گرفتن، افس��ردگی حیوانات، امنیت مالی و جانی و میزان آزادی ها 
كم شده یا زیاد شده است؟ وقتی این سواالت را از خودم می پرسم 
تا حدی می توانم در مقابل تبلیغات س��وء كالغ ها، توطئه خوك ها، 
تزویر گوسفندان و زور س��گ ها مقاومت كنم.« دیوید كه به خاطر 
پرهایش راحت تر می توانس��ت مزارع دیگر را با پروازهایش ببیند و 
با چش��مان باز مزارع را مقایسه كند معتقد بود كه خوك ها به دنبال 
اجرای یک نقش��ه خطرناك دیگر برای مزرعه و حیوانات هستند... 
»من تا به حال هیچ حس��ن نیتی از اینها ندی��ده ام.« انقالبیون قدیمي 
دش��منان جدید محسوب مي شدند و ترس��وهاي دیروز، شجاعان و 
مدافع��ان ناپلئون. هرج��ا به حیوانات گیر مي دادند و مشكل تراش��ي 

مي كردند یعني این كه رشوه مي خواستند. 

اعتراض ه��ا مخفیانه انجام مي ش��ود و كس��ي نمي داند چرا و چه 
كسي باید اعتراض بكند. حسرت ها زیاد شده است. 

چون دور هم ماندن زیاد حیوانات خطر لو رفتن و متعاقبا مرگی 
به طور فجیع را برای آنها به دنبال داشت، یكی یكی پس از اطمینان 
حاصل كردن از امنیت كوچه از خانه خارج ش��ده و به سمت آشیانه 
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و النه های خود بی صدا خزیدند.

نیكوالس كه خیالش از بی خطر شدن این موجود عظیم و بی رحم 
و هولناك راحت ش��ده بود، دس��ت آنا را گرفت. جرات و شهامت 
در رگ های بدن آنا جاری شد و قوت قلب فزاینده اي پیدا كرد. آنا  

نجواكنان دم گوش نیكوالس گفت: »نقشه ات عملی است؟«

نیكوالس چشم در چشمان آنا  دوخت و با حركت چشمان خود 
امید را نه تنها به آنا، بلكه به بقیه بچه ها نیز جاری ساخت. ولی ته دل 
خودش آشوبی به پا بود. خوب می دانست كه اگر موفق نشود آینده ای 
مرگبار در كمین آنها نشسته است. خوك ها و سگ ها كسانی نیستند 
كه بخواهند به راحتی و با گذش��ت از این قضیه بگذرند. آنها عادت 
دارن��د كه به بدترین وجه انتقام بگیرند تا مایه عبرت دیگران باش��د 
و حتی بیم آن می رفت كه به خانواده های آنها نیز آس��یب برس��انند. 
ولی نیكوالس خود را آماده هرگونه خطری كرده بود. می دانس��ت 
ای��ن راهی كه او انتخاب ك��رده پر از مخاطره ب��وده و خطر در هر 
گوش��ه ای در كمین نشس��ته اس��ت و اگر گرفتار می شدند شجاعانه 
تمامی مسئولیت این عمل پر خطر را به عهده می گرفت تا دوستانش 
كه به امید او پا در این راه دهش��تناك گذاشته بودند گرفتار نشوند. 
غوغایی عظیم در دل بزرگ وی برپا بود. ولی نمی بایست این دلهره 
و تش��ویش را به دیگران منتقل نماید. برای چندمین بار نقش��ه ای كه 
در سر داش��ت را در ذهن خود مرور كرد. دوستانش آگاهانه با وی 
همراه ش��ده بودند. امید كمک رس��اندن به دیگر حیوانات و ضربه 
زدن به پیكره حكومت س��تم خوكی كه در زی��ر نقاب خیرخواهی 
و ب��اال بردن عزت و احترام مزرعه و مزرعه پرس��تی پنجه هایش��ان با 
كمک دندان های تیز سگ ها و چاپلوسی و كوته اندیشی گوسفندان 
و قدرت تبلیغات كالغ های نوك قرمز به خون حیوانات آغشته بود 
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و عرصه را بر اهالی مزرعه تنگ كرده بود، باعث ورود بچه ها به این 
بازي خطرناك شده بود.

نیكوالس تصمیم داش��ت با آغشته كردن تكه گوشت با ماد ه ای 
كه از داگالس پزش��ک مزرعه گرفته بود، برای مدتی از شر نگهبان 
اصلی مقر س��كوئیلر خالصی یابد. احتمال می داد كه بسته های شكر 
را می توان در انباری كنار مقر س��كوئیلر یافت. چون س��ابقه نداشته 
برای این قس��مت نگهبان بگذارند و خدا خدا می كرد كه حدس��ش 
درس��ت باش��د. مضاف بر این آنها آن روز دو به دو به تعقیب جمع 
آورندگان شكر پرداختند و در كمال تعجب دیدند كه خوك عظیم 
الجثه ای همگی آنها را از گوس��فندان گرف��ت و انعام خوبی به آنها 
داد. و سپس به همراه یک گوسفند و چند سگ شكر ها را به انباری 
آوردند. آن س��گی كه توسط نیكوالس و دوس��تانش بیهوش شده 
بود یكی از قوی ترین س��گ های نگهبان مزرعه محس��وب می ش��د 
و معم��وال ب��رای نگهبانی از چیزهای مهم تر و ب��ا ارزش تر مزرعه به 
خدمت احضار می شد. نقش��ه آنها این بود كه شبانه، هنگامیكه همه 
حیوانات در خواب هستند و خوك ها نیز كه تصور حمله به شكرها 
را نمی كنند و با خیال آسوده در پی خوشگذرانی های شبانه هستند، 
به انباری آمده و بسته های شكر را برداشته و در جای دیگر در همان 
دهلیز كه ظاهرا كسی تا به حال از وجود آن مطلع نبوده پنهان كنند. 
و هنگامیكه شكر نایاب شد آنرا در میان مستمندان و دیگر حیوانات 

نیازمند پخش كنند.  

نیكوالس در تاریكی ش��ب به همراه دوس��تان به انباری خزیدند 
و از اینكه می دیدند بس��ته های شكر در انباری است بسیار خوشحال 

شدند. تا اینجای نقشه مشكلی پیش نیامده بود.
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در حی��ن ج��ا به جا كردن بس��ته های ش��كر بودند كه س��گ به 
خواب رفته آهس��ته چشمان خود را گش��ود. منگ بود و اثر داروی 
خ��واب آور هنوز در ب��دن وی باقی مانده بود. یكبار كه خواس��ت 
بلند ش��ود نتوانست و دوباره به زمین نشس��ت. بچه ها آخرین كیسه 
را نیز خارج كردند و داش��تند كیسه های ش��ن را برای گمراه كردن 
و منحرف كردن خوك ها بجای آنها می گذاش��تند. سگ تمام توان 
خود را در پاهایش جمع كرد و روی پاهای خود ایستاد. هیكل قوی 
و مهی��ب او در زیر نور مهتاب وحش��تناك به نظر می رس��ید. مقدار 
مواد بی هوش كننده كه نیكوالس به گوشت اضافه كرده بود از حد 
متعارف خود كمتر بوده و به همین خاطر سگ زودتر از موعد مقرر 
از خواب بیدار شد. نسیم سردی كه از روی تپه های مجاور می وزید 

منگی خواب را از سر سگ بدر كرده بود.

نگاهی ب��ه اطراف انداخت و تم��ام وقایع اتفاق افت��اده را مرور 
ك��رد. بچه ها غافل از اتفاقاتی كه در پش��ت س��ر آنها در حال وقوع 
بود آخرین محموله كیسه شن را در انباری گذاشته و در حال خارج 
ش��دن بودند. س��گ نیز به س��مت انباری راه افتاد. همگی از انباری 
خ��ارج ش��ده بودند، ولی آن��ا غافل از خطری ك��ه در كمین او بود 
ب��ا تنبلی و بی خیالی و سرمس��ت از پیروزی بدس��ت آمده، عجله ای 
در كارش نبود. ولی هنگامی كه خواس��ت بیرون برود چشمانش به 
سایه عظیم سگ افتاد. دیگر دیر شده بود. نتوانست خود را به بچه ها 
برس��اند و بچه ها كه نیز متوجه حضور س��گ شده بودند و نتوانستند 
برگردند. آنا س��ریع به داخل انباری برگش��ت و خود را پشت یكی 
از كیس��ه های شن پنهان نمود. از شدت ترس و تنهایی منقارش بهم 
می خورد. س��گ وارد انباری شد و در تاریكی نتواست متوجه جا به 
جا ش��دن كیسه ها بشود. بعد از كسب اطمینان از وجود كیسه های به 
ظاهر شكر به محل نگهبانی خود برگشت. بچه ها مستاصل و درمانده 
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بیرون نگران بودند و نمی دانستند كه چه اتفاقی خواهد افتاد. در این 
لحظه یک موش كوچک كه س��رعت زیادی داش��ت در فاصله 15 
متری با س��گ با حركات خود نگاه و حواس س��گ را متوجه خود 
كرد و سگ كه از حركات موش به ستوه آمده بود با یک خیز بلند 
به س��مت موش پرش كرد و س��عی كرد كه م��وش را گیر بیندازد. 
موش با س��رعت خیره كننده خود سگ را به دنبال خود كشاند و او 
را از محوط��ه انباری دور كرد. نیكوالس از فرصت اس��تفاده كرد و 
خود را به انباری رس��اند و آنا را صدا كرد و او را بیرون برد. موش 
كوچک خود را به موقع داخل س��وراخی كرد و از چنگال سگ در 
امان ماند و س��گ خش��نود از رهایی یافتن از ش��ر آن موش به جای 

خود برگشت. 

همان ش��ب بچه ها كیسه های ش��كر را در محل مورد نظر پنهان 
كردند و سریع به خانه های خود برگشتند تا مبادا خانواده هایشان پی 
ب��ه غیبت طوالنی آنها ببرند. صبح روز بعد همهمه عجیبی در مزرعه 
بوجود آمد... .نیكوالس با صدای پارس سگ ها از خواب بیدار شد. 
هیچ كس نمی دانس��ت چه اتفاق افتاده است. س��گ ها بدون هدف 
خاص��ی می دویدند و به هركس كه می رس��یدند پارس می كردند و 
هر ك��س كه اعتراضی می كرد از دندان های تیز س��گ ها بی نصیب 
نمی ماند. گوس��فندان گروه گروه به اینطرف آن طرف می دویدند. 
نیكوالس حدس می زد كه در اتاق پایین دهلیز امروز باید خبرهایی 
باش��د. به همین خاطر دو سه بار به آنجا سر زد ولی خبری نبود. ولی 
دفعه سوم كه نیكوالس به اتفاق دوستانش آنجا رفتند صدای صحبت 
و مذاكره از اتاق پایین می آمد. آهس��ته به منفذ نزدیک ش��دند. سه 
خوك كه چهره آنها را در جلس��ه قبلی دیده بودند مشاهده كردند. 
صدای خنده های مستانه آنها دهلیز و اتاق را پر كرده بود. آنها بی خبر 
از دنیای بیرون از س��ودهای زیاد و كالنی كه خواهند كرد صحبت 
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می كردند و خوش��حالی می نمودند . ب��ه زودی به جمع اینها خوك 
دیگری اضافه شد و جلسه رسمی شد. كسی نمی دانست علت احظار 
اینها چیس��ت؟ ولی گویا خبر مهمی بود كه اعضای اصلی مزرعه را 
ك��ه همگی خوك بودند را احضار نم��وده بودند. ناپلئون و به دنبال 
وی سكوئیلر وارد شدند. ناپلئون عصبانی و عصبی به نظر می رسید از 
شدت آشفتگی و عصبانیت طول و عرض اتاق را چندین بار پیمود. 
كسی جرات سوال پرس��یدن را نداشت. اتاق را سكوت وحشتناكی 
در ب��ر گرفته بود. ناپلئون بعد از مدتی مهر س��كوت را شكس��ت و 
با لحن خش��مگینانه ای فریاد برآورد: »در بی��ن ما خوك ها، خوك 
خائنی پیدا ش��ده اس��ت كه برنامه محرمانه ما در مورد طرح شكر را 
لو داده و ضربه س��نگینی به ما وارد كرده اس��ت. هرچه سریعتر باید 
این خائن به منافع خوك ها پیدا شود و به شدیدترین شكل به سزای 

عمل خود برسد.«

بقی��ه خوك ها ناباورانه به یكدیگر نگاه كردند. س��كوئیلر و این 
گروه ج��زء مطمئن ترین خوك ها در مزرعه محس��وب می ش��دند.  
می نی ماس  خوك مس��ئول تبلیغات و  راجرز خوك مس��ئول جمع 
كردن اطالعات از مزرعه و خارج از مزرعه نمی دانس��تند كه چیكار 
باید بكنند و خود را باخته بودند. س��م كه مس��ئولیت سگ ها را هم 
ب��ه عهده داش��ت و از دیگران قلدرتر نیز بود ب��ه زبان آمد و گفت: 
»پیش��وای ب��زرگ، تمامی این خوك ه��ا كه از مس��ئله مطلع بودند 
م��ورد اطمینان هس��تند و باره��ا در صحنه و موقعیت ه��ای مختلف 
مورد آزمایش قرار گرفته اند و س��ر بلند بیرون آمده اند. اینها كسانی 
هس��تند كه ارادت و نوكری خود را به ش��ما ثاب��ت كرده اند. ولی با 
ای��ن اوصاف هر حیوانی در مقابل تطمیع و رش��وه تا جایی می تواند 
مقاومت نشان دهد. اگر اجازه دهید این جانب موضوع را رسیدگی 
نمایم.« س��كوئیلر كه همانند دیگر خوك ها از موضوع مطلع نبود و 
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گویا س��م جریان ناپدید ش��دن شكر را مس��تقیما به ناپلئون گزارش 
داده و این دو تنها كس��انی بودند كه از موضوع خبر داش��تند رو به 
ناپلئون كرد و پرس��ید: »پیشوای بزرگ ما، چه چیزی باعث تشویش 
ذهن شما شده؟ بفرمائید تا شاید كمكی از طرف این خوك ضعیف 
برآید.« ناپلئون س��كوت كرد و اش��اره به س��م فرمانده سگ ها كرد 
كه او توضیح دهد. س��م نیز بدون مقدمه گفت: »امروز صبح متوجه 
شدیم كه به انبار شكر كه در آن شكرهای خریداری شده از مزرعه 
و از حیوانات نگهداری می ش��ده مورد سرقت واقع شده.گویا كسی 
یا كس��انی از موضوع مطلع بودند و با بی هوش كردن سگ نگهبان 
بزرگ كه خود شخصا مسئولیت مراقبت را به عهده داشت توانستند 
تمامی محموله ش��كر را به سرقت ببرند. سگ ها در حال انجام دادن 
تحقیقات وس��یعی هستند. دو س��ال پیش به فرمان پیشوا عالیقدر، ما 
دستگاهی را از مزرعه مجاور خریداری كردیم كه می توانست حس 
بویایی قوی س��گها را از بین ببرد. چون آنها تنها گروهی هستند كه 
می توانند بوی بد و مش��مئزكننده خوك ها را شناس��ایی كنند كه از 
بابت غلطیدن در لجن زار و خوردن كثافات بوجود می آید كه غذای 
مورد عالقه ما هم اس��ت. چون ذاتا قادر هستند علیه ما شورش كنند.

قدرت ما بواس��طه قدرت آنها است. به عبارتی اگر ما سگ ها را در 
كنار خود نداشته باشیم عمال كاری از ما ساخته نیست و ما با كمک 
آن دستگاه حس قوی بویایی آنها را تا مدتی می توانیم از بین ببریم. 
در واقع آن وسیله دستگاه نیست بلكه یک نوع ماده طبیعی است كه 
با ریختن آن در غذای س��گ ها می توانیم حس بویایی آنها را از بین 
ببریم و دلیل اینكه س��گ بزرگ نتوانسته مهاجمین را شناسایی كند 
همین بوده اس��ت.« ناپلئون هنوز با خش��م به زمین چشم دوخته بود. 
سكوئیلر در این هنگام لب به سخن گشود: »تصور من این است كه 
یكی از اعضای جلس��ه قبلی وسوسه ش��ده و می خواسته تمامی سود 
حاصله از این كار اقتص��ادی به جیب خود برود. ولی نمی دادند كه 
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با كوچكتری��ن درز خبر میان حیوانات تمام��ی حیثیت خوك ها بر 
باد خواهد رفت. هر چه س��ریعتر باید این خائن را پیدا كنیم و چنان 

درسی به او بدهیم كه مایه عبرت شود.« 

 بچه ها كه در باال شاهد حوادث و گفتگوها بودند از ترس به خود 
می لرزیدند و دانه های درش��ت عرق تمامی چهره هایشان را پوشانده 
بود. ناپلئون رو به راجرز كرد و گفت: »با س��م هماهنگ باش و هر 
گونه اطالعاتی كه در این باره كسب كرده ای را به وي بده تا سریعا 
برخورد جدی و قاطع ش��ود. همگی بای��د بدانند كه در مزرعه داری 
هی��چ وقت كنار آمدن و كوتاه آمدن معن��ا ندارد. هر عملی را یک 
عكس العمل صدبرابر وحش��تناك اس��ت و تو می نی ماس گوش به 
زن��گ باش تا اگر دیگ��ر حیوانات پی به موض��وع بردند فورا وارد 
عمل ش��وی تا مبادا كارها از دست ما خارج ش��ود. با تبلیغات خود 
باید كاری كنی كه همه تقصیرات و دزدی ها و خرابكاری ها گردن  
جونز بیفتد و دو س��ه نفر معترض را س��عی كن ب��ا تبلیغات به جونز 
متصل كنی و سپس پیتر وارد عمل می شود و سعی می كند حیوانات 
را متقاعد نماید... به هر حال اگر اوضاع وخیم ش��د سریع كد 49 را 

اجرا كنید. سكوئیلر میدانی كه كد 49 چیست؟«

»بله قربان...یعنی ایجاد یک بحران جدید. اتصال جریان گم شدن 
ش��كر به جونز و دستگیری چند معترض و تبلیغ كه اینها از مزدوران 
جونز می باشند و س��ركوب دیگر معترضین بوسیله سگ ها و سپس 
گس��یل و اعزام گوسفندان كه احمق هاي بدرد بخوری هستند، میان 
حیوانات و تجمع آنها در جاهای مختلف مزرعه و ش��عار علیه جونز 
و م��زدوران وی و تقاضای گوس��فندان از س��گ ها جهت بر خورد 
ج��دی با مزدوران و س��پس علم كردن یک اتفاق جدید تا مس��ئله 
ش��كر تحت الشعاع قرار گیرد كه سخنرانی های پرشور ما و تبلیغات 
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گس��ترده و در آخر اضافه كردن به آذوقه حیوانات برای یک مدت 
كوتاه. س��كوئیلر معتقد اس��ت كه باید دشمن بس��ازیم و سپس باید 
همان دش��من را س��ركوب كنیم. ما حیوانات را باید تقسیم كنیم به 
طرفدار خود و دش��من خود. دش��منان خود حق حیات ندارند ولی 
براي توجیه و س��ركوب مخالفان و كش��تن آنها، ما به دش��منان نیاز 
داریم. یک سري اصول وجود دارد كه به آنها ناپلئونیسم مي گوییم. 
هركس مخالف این اصول بود به این معناست كه دلش براي مزرعه 
نمي تپ��د و مزرعه را دوس��ت ندارد، طرفدار ع��زت نفس حیوانات 
نیس��ت و در نتیجه باید كشته شود. تنها راه رسیدن به اصل حیوانیت 
یافتن دشمنان خود و ناپلئون و كشتن آن هاست. هرچه بیشتر دشمن 
بكشیم، به اصل حیوانیت یعني نزدیک شدن به ناپلئونیسم شده ایم.« 

 ناپلئون با خوش��حالی گفت: »آفرین...همان كار را بكنید و اگر 
اوضاع جدی تر ش��د و اگر راجرز تا دو روز دیگر نتوانست مسئولین 
سرقت را شناسایی كنند، كد 25 را اجرا كن. می دانی كه چیست؟«

راجرز كه از اعضای اصلی كمیته خوك ها نیز محس��وب می شد 
بلند پاسخ داد: »بله قربان...یعنی اینكه یكی از خوك ها را كه حالت 
خودس��ری دارد را مقصر شناخته و او را ضدمزرعه و ضدناپلئونیسم 
معرفی می كنیم و به بدترین ش��كل او را به سزای عمل می رسانیم تا 
حیوانات دیگر فكر نكنند كه همه خوك ها ولی نعمتان آنها هستند.

آن چیزی كه اهمیت دارد نژاد خوك نیست. تنها این اهمیت ندارد 
كه حیوانات بدانند تنها كس��انیكه می توانند مزرعه را پیشرفت دهند 
و اص��ول حیوانیس��م را رواج دهید و جونز را ناب��ود كنند خوك ها 
هستند. این مهم نیست كه بدانند كه خوك ها باهوشترین و الیق ترین 
برای حكومت در مزرعه هس��تند، بلكه این موضوع اهمیت دارد كه 
ناپلئون تنها كسی هست كه می تواند حیوانات را خوشبخت نماید و 
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به سعادت برساند. البته همین االن هم خوشبخت ترین حیوانات روی 
زمین هس��تند، چون ناپلئون را دارند. ناپلئونیسم را دارند و خود خبر 
ندارند در حالیكه دیگر مزارع ناپلئون و ناپلئونیسم را ندارند و هرچه 
داشته باش��ند، انگار هیچ چیز ندارند و اگر مزرعه ما هیچ چیز نداشته 
باشد چون ناپلئون و ناپلئونیسم را داریم یعنی همه چیز داریم. به عالوه 
به لحاظ كیفیت زندگی، باالترین كیفیت را ناپلئون برای همه فراهم 
كرده اس��ت. ولی خود حیوانات نمی دانند. میزان كار در مزرعه كم 
ش��ده است... میزان آذوقه زیاد ش��ده... میزان استراحت زیاده شده، 
البته هنوز كارهای زیادی باید انجام شود. مرحله آخر كد 25 اجرای 
طرح س��رقتی از حیوانات اس��ت تا جای خالی مواد مسروقه پر شود 
و ما به پول هایی كه نیاز داریم برس��یم، به این ترتیب كه به بهانه های 
مختل��ف آذوقه و كاال از حیوانات جمع آوری می كنیم و به جونز یا 

دیگر مزارع می فروشیم.«

س��كوئیلر كه اعتقاد داشت ناپلونیس��م چیز درستي نیست، ولي 
چیز بدرد بخوري می باشد، در تائید حرف راجرز گفت: »اگر اشتباه 
نكنم دفعه قبل از حیواناتی كه هیكل درشت تر داشتند مثل اسب ها و 
یونج��ه زیادی می خورند و این از عدالت به دور بود كه یک حیوان 
بیش��تر از یک حی��وان دیگر مثل موش غذا مص��رف كند، به همین 
خاطر به بهانه ترمیم طویله سهمیه یونجه هایشان را نصف كردیم و از 
موش ها خواس��تیم كه چون شما دفع زباله در مزرعه می كنید مجانی 
بای��د طویله را تمی��ز كنید و نصف دیگر یونجه اس��ب ها را به دیگر 
مزارع فروختیم و توانس��تیم پولی هنگفتي بدس��ت بیاوریم و سپس 

خنده ریزی كرد.«

ناپلئون كه از عصبانیتش كاس��ته ش��ده بود گف��ت: »اجرای كد 
25 كه یک جهش اقتصادی در مزرعه هم محس��وب می شود باعث 
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خواهد ش��د كه نه تنها از ش��ر بعضی از دش��منان داخلی كه هر روز 
بیش��تر نیز می ش��ود خالصی یابیم، بلكه اگر ش��انس بیاوریم و شكر 
را پیدا كنیم به س��ود زیادی هم می رس��یم.« سكوئیلر كه یک كمی 
باهوش ت��ر از دیگر حیوانات بود با خوش��حالی ه��وا پرید و گفت:  
»س��رورم من فكر تازه ای دارم و این ایده به این ترتیب اس��ت كه از 
ای��ن به بعد ما خودمان بیاییم طرحی را اجرا كنیم و خودمان هم آنرا 
تا حدی نابود كنیم و س��پس كدهای 49 و 25 را اجرا كرده و آخر 
س��ر نیز آن طرح را دوباره احیاء كنیم. مثال در همین داس��تان شكر 
می توانس��تیم خودمان بعد از اینكه ش��كر ها را با تبلیغات و پول كم 
خریداری كردیم، خودمان بس��ته های شكر را می خوریم و كدهای 
49 و 25 را اجرا می كردیم و آخر س��ر، بس��ته های شكر را به دیگر 

مزارع با پول بیشتری می فروختیم و این یعنی سود چند جانبه.«

ناپلئون كه بس��یار وسوسه شده بود و همیشه سعی می كرد با پول 
ب��رای خود حریم امنیتی ایجاد نماید با خوش��حالی گفت: »آفرین... 
نام این را كد 5 می گذاریم.« س��كوئیلر كه از این تعریف ناپلئون به 
وجد آمده بود ادامه داد: »اصوال بحران دارای فواید زیادتری نسبت 
به اوضاع س��كون و آرامش دارد. بحران یعن��ی فرصت، یعنی یک 
ق��دم به جلو. بحران یعنی ابهام و ابه��ام، كلید كارهاي موفقیت آمیز 

غیرقانوني در مزرعه است.« 

در این هنگام  جیس��ون صحبت هاي سكوئیلر را چنین ادامه داد: 
»در این بحران می توان ادعا كرد كه توانستیم مداركی بدست بیاوریم 
كه ردپای مزارع خارجی در آن وجود داشته كه اینكار یعنی مقدمه 
حمله به مزرعه ها و كشتن اسب ها و دزدیدن مرغ ها و جوجه هایشان 
و ما توانس��تیم این راز را كشف كنیم و پرده از نقشه شیطانی و شوم 
اینها برداریم. بعالوه نقش وجود دشمن را می توان بزرگتر نیز جلوه 
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داد. ناپلئون كه كم كم حالت شادی و خوشحالی در چهره اش هویدا 
می شد باور داش��ت كه مبهم بودن اوضاع در مزرعه از طریق پخش 
شایعه و دشوار كردن قضاوت توسط حیوانات، به نفع ناپلئون است. 
وی ادامه داد: »اگر مسئول اطالع رسانی و تبلیغات یعنی می نی ماس 
خوب عمل كند می توان طوری وانمود كرد كه همه این مش��كالت 
بخاط��ر دور ش��دن از ناپلئون و كم اعتقادی به ناپلئونیس��م اس��ت. 
حیوانات باید بیش��تر قدر این اصل را بدانند. دوس��تان... خوك های 
عزیز... رمز ماندگاری ما اصل ناپلئونیسم است كه اگر ضعیف شود 
یعنی خداحافظی ما از قدرت. حیوان ساالري، همان  ناپلئون ساالري 
اس��ت.  ناپلئون و اطرافیانش تمامي بدبختي هاي مزرعه را دور شدن 
حیوانات از ناپلئونیسم كه نوعي ناشكري هم بود مي دانستند. ترس و 
تعبد دو اصل اساسی حكومت ما خوك ها است كه البته این مطالب 

بین خودمان باید بماند.«

 بچه ها كه شاهد این ماجراها و گفتگوها بودند زیاد از گفته های 
این گروه سر در نیاوردند، فقط فهمیدند كه اگر سریع اقدام نكنند و 
كاري انجام ندهند، بس��ته های شكر می تواند علیه مزرعه و حیوانات 

مزرعه بكار بسته شود.

آن جلسه به خوبی و خوشی به اتمام رسید. اوضاع وخیم ابتدایی 
جلس��ه و حالت آش��فته ناپلئون در آغاز به خوبی و خوشی به اتمام 
رس��ید. حتی تصمیم گرفتند خودش��ان خبر دزدیده شدن بسته های 
شكر را میان حیوانات پخش كنند ولی در حین حال به دنبال سارقین 
اصلی شكر باشند. تاریخ جلسه بعدی برای دو روز دیگر تعیین شد.

بچه ها بالفاصل��ه از دهلیز بیرون آمدند و پیرامون مس��ائل اتفاق 
افتاده به بحث و نظر پرداختند. همگی اعتقاد داش��تند كه باید كاری 
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ك��رد تا اجازه ندهند اینها به همی��ن راحتی هر كاری كه می خواهند 
انجام دهند، ولی چگونه؟ بچه ها تصمیم گرفتند مرتب به دهلیز س��ر 

بزنند تا اطالعات جدیدتری بدست بیاورند.

 مزرعه روزهای بعد ش��اهد اجرای كدهای 49 و 25 بود. هر جا 
تجمع برگذار می شد و حیوانات اعتراض می كردند ابتدا گوسفندان 
كه از قبل توجیه ش��ده بودند به تجمع كنن��دگان حمله می كردند و 
ش��عار علیه جونز می داند و سپس س��گ ها به بهانه بر قراری نظم به 
كمک گوسفندان می آمدند و حیوانات را لت و پار كرده و شبانه به 
آشیانه و النه برخی از حیواناتی كه مقاومت بیشتری داشتند حمله ور 
می شدند. فرانسیس كه فرزند میجر پیر كه فكر انقالب زائیده خواب 
او بود، فقط به خاطر افشاء مسائل پشت پرده خوك ها به طرز فجیهی 
به قتل رسید. حتی فرزندان او را هم بطور دلخراشي كشتند تا دیگران 
بدانند كه خوك ها با كس��ی شوخی ندارند و برای بقاء خودشان هر 
چیز را جایز می شماردند. همه جا عكس ناپلئون بود و هر كس عكس 
وی را روی س��ینه یا در خانه اش نصب نمی كرد از كمترین امتیازات 
حیوانی محروم می شد. در مورد ناپلئون شعر سرودند. ناپلئون را مثل 
بت اسطوره ای دست نیافتنی در میان حیوانات تبلیغ می كردند. چون 
توانایی پیش��رفت دادن مزرعه را نداشتند، سنت های قدیمی را تبلیغ 
می كردند. غیرت مهم تر از تفكر شده بود. تعرض به حقوق مزرعه و 
حیوانیت عادی ش��ده بود. ایدئولوژی ناپلئونیسم در همه جا تدریس 
می ش��د. خوك ها اعتقاد داش��تند با این تفكر دوست و دشمن خود 
را راحت تر شناس��ایی می كنند و می توانند گوسفندان زیادی را دور 
خود جم��ع كنند. چون توانایی مدیریت و كنترل و رقابت اقتصادی 
با دیگر مزارع را نداش��تند تالش می كردند خرابكاری های پنهانی را 
در دیگر مزارع رونق دهن��د و هم زمان تبلیغات علیه دیگر مزارع و 
دشمن تراش��ی و ناپلئونیسم افراطی را رواج بخش��ند. بع بع كردن را 
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اجباري كردند و همه حیوانات مي بایس��تي مثل گوس��فندان یونجه 
مي خوردند. 

محل ه��اي قراردادند كه هر كس��ي را كه از ای��ن اصول تخطي 
مي ك��رد، پدرش را در آنج��ا درمي آوردند. مثاًل كس��ي كه یونجه 
كمتر مي خورد و كس��ي كه نمي توانست خوب بع بع بكند را حسابي 

مي زدند. 

كالغ ها مس��ئول پخش فضله به دیگر مزارع شدند تا همیشه فضا 
و م��كان آن مزرع��ه را آلوده نمایند. همه جا ایس��ت هاي بازرس��ي 
وجود داش��ت كه حیوانات را كنترل مي كردند كه اكثراً در دس��ت 
بچه هاي و فرزندان گوس��فندان بود. آنها به همه كس گیر مي دادند 
و اج��ازه نمی دادند كارها ب��ه روال عادی پیش ب��رود و طبق برنامه 
مشكل ایجاد می كردند كه دو دسته بودند یک دسته كه رشوه خوار 
بودند و با پذیرفتن رش��وه قضیه و مش��كل ایجاد شده حل مي شد و 
دسته دوم ایدئولوژیكي بودند كه اگر مي گفتید غلط كردم احساس 
راحت��ي به آن ها دس��ت می داد و با یک س��یلي زدن به حیوان مورد 
نظر گذش��ت مي كردند و مشكل حل می شد، سپس به یک آرامش 

درونی می رسیدند. 

یك��ي از فرهنگ ها كه در میان حیوانات رواج یافته بود فرهنگ 
ذخیره س��ازي و عدم اس��تفاده از محصوالت بود ك��ه این امر به نفع 

خوك ها نیز قلمداد مي شد. 

براي كوبیدن یک فك��ر و عقیده، به جاي تجزیه و تحلیل و نقد 
فكر، س��عي مي كردند یكي از دش��منان مزرعه را پیدا كرده و افكار 
او را آنطور كه دوس��ت داشتند مورد بررسي قرار مي دادند و سپس 
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افكار گوس��فندان را با آن مي س��نجیدند و حكم به اشتباه بودن آن 
عقیده می دادند فقط به خاطر این كه با عقاید گوس��فندی س��ازگار 
نیس��ت و س��پس آن را تخطئه و س��ركوب مي كردند چون توانائی 
این كه خ��ود فكر را نقد كرده و مورد نقد قرار بدهند را نداش��تند. 

عوام پروري همان گوسفندپروري محسوب مي شود.

در این چندروز، حیوانات زی��ادی از بین رفتند بدون آنكه طعم 
آزادی را بچش��ند و آن را تجربه كنن��د. تعریف جدیدی از آزادی 
را س��كوئیلر تبلیغ می ك��رد: »آزادی یعنی آزاد از اس��ارت جونز« و 

هركسی كه غیر از این اعتقاد داشت را می كشتند.

خبر چینی را ترویج دادند و به آن به عنوان یک تكلیف حیوانی 
ن��گاه كردند كه وظیفه همه حیوانات اس��ت و جای��زه و پاداش هم 
می دادن��د. برای اینك��ه روی ذهن و افكار حیوان��ات تاثیر بگذارند 
و نگذارند اخبار پیش��رفت اقتصادی و رف��اه عمومي دیگر مزارع به 
گوش آنها برسد. س��عی می كردند اخبار جعلی و دروغ منتشر كنند 
و ش��ایعه پراكنی كنن��د. خوك ها تمامی تالش خ��ود را كردند كه 
درك حیوانات پایین تر از حد معمول باشد. حیوانات عمال از لحاظ 
قدرت بینایی و ش��نوایی خیلی ضعیف شده بودند. حیوانات موظف 
شده بودند هرروز جایی صف ببندند تا گوسفندان قطره ای را درون 
گوش و چش��م آنها بریزند تا كارهایی را كه خوك ها و س��گ ها و 
گوس��فندان به عنوان مثلث تزویر، زور و حماقت می كردند را نبینند 
و زش��تی های مزرعه را نبینند و درك نكنند، زش��تی های مزرعه را 

بشنوند ولی درك نكنند.

رسیدن به خواسته های طبیعی حیوانات و حق طبیعی حیوانات از 
جمله چرا در مراتع باال دس��ت، چنان سخت بود و مراحل پیچیده ای 
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داش��ت و آنقدر باید كاغذ بازی می شد و این و آن را می دیدند كه 
باز هم میس��ر نبود، غیر از دادن رش��وه كه آخر س��ر این رشوه ها به 
خوك ها برمی گش��ت. اعتقاد داشتند مزرعه رشوه بده و رشوه بگیر 
بیش��تر به دردش��ان می خورد. در محیط كاری، س��ر كار در مزرعه 
حیوانات دو بدو از گرانی، از سختی كار، از زیرآب هم را زدن، از 
رواج چاپلوسی و درغگویی گله داشتند ولی خوك ها كاری كرده 

بودند كه ناخواسته همه درگیر همین كارها شده بودند.

چنان اوضای��ی ایجاد كرده بودند كه ناخواس��ته حیوانات بدون 
آنك��ه بدانند از هم دزدی می كردند، از كار می زدند و آن را افتخار 
می دانس��تند، چاپلوس��ی می كردند، كاله ب��رداری می كردند، دروغ 
می گفتند، با هم دعوا می كردند...اعتقاد داشتند كه هر چه زمین بیافتد 
صاحبش كسی است كه آنرا پیدا می كند. حیوانات پیر خوب یادشان 
می آمد كه زمان جونز اوضاع به این بدی نبود. جونز را بیرون كرده 
بودند كه آزاد باش��ند. خود برای خود تصمیم بگیرند. ولی سكوئیلر 
همه جا می گفت كه هدف از بیرون كردن جونز اس��تمرار حكومت 
ناپلئونیس��م بوده است. خوك ها جوری برنامه ریزی كرده بودند كه 
حیوانات همگی به آنها وابس��ته بشوند. اسب ها بجای اینكه یونجه را 
روی زمین بخورند، مجبور بودند آن را از دست خوك ها بگیرند و 
بخورند تا هم خوك ها بتوانند مواد خاص ضعیف كننده به آن اضافه 
كنند و هم اگر حیوانی اعتراض داش��ت غذای او را قطع كنند. مواد 
شیمیایی مخلوط در غذاهای حیوانات برای بعضی آن قدر زیاد بود 
كه آنها را به مرز خنگی رس��انده بود و همانند گوسفند شده بودند. 
آنها علیرغم اینكه فقر و گرس��نگی را كامل احساس می كردند ولی 

افتخار می كردند كه ناپلئون رئیس مزرعه است. 

یكبار در گوشه ای از مزرعه، سه حیوان دور هم جمع شده بودند 
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و دو نفر از آنها زبان به ش��كوه و اعتراض می گشایند و دیگری كه 
یک بز پیر بود و وضع بدتری به لحاظ معیشتی از دوتای دیگر داشت 
ول��ی ادعا می كند:  »همین كه ناپلئون در مزرعه حكم فرمایی كند و 
سایه او باال سر ما اس��ت خودش چیز خیلی با ارزشی است.« حیوان 
دوم ك��ه یک اردك پیر بود ب��ا ترش رویی رو به ب��ز پیر می كند و 
می گوید: »انقالب ما بخاطر این بود كه وضع معشیتی خوبی نداشتیم 
و دس��ت رنج ما را كسان دیگری استفاده می كردند. ما می خواستیم 
كارمان و بهره كارمان مال خودمان باش��د كه اگر اینگونه بود وضع 
بهتری داشتیم، ما نمی خواستیم كسی همانند جونز با رفتار ظالمانه و 
ستمگری خود ما را مورد ظلم و زور و ستم قرار دهد.« همان بز پیر با 
رنجش خاطر از صحبت های اردك پیر در پاسخ گفت: »اینطور هم 
نیس��ت ما برای استقرار ناپلئونیسم تالش می كردیم. اگر زنده هستیم 
به بركت وجود ناپلئون اس��ت، اگر می توانیم كار كنیم و با همدیگر 
نزاع نمي كنیم به بركت حضور ناپلئون در مزرعه اس��ت. مهم نیست 
ك��ه ناپلئون همان رفت��اری را با ما می كند ك��ه جونز می كرد. همان 
قدر كه ناپلئون جزء ماها محس��وب می شود، بنابراین هر كاري بكند 
چون به خاطر حیوانات اس��ت موردی ن��دارد.« گاو پیر تا این لحظه 
فق��ط گوش می داد در اعتراض به بز پیر گفت: »ولی وضع تو كه از 
همه بدتر اس��ت بیچ��اره...« بز پیر به حالت قهر از آنجا دور ش��ده و 
در حالیكه برگه مخصوصی را به یک س��گ نشان می داد ادعا كرد 
كه اینها در حال توطئه علیه ناپلئون می باش��ند و سگ نیز بالفاصله به 
س��وی آنها یورش آورد و دم گاو پیر را ب��ا دندان های خود خونین 
كرد ولی اردك پیر توانست جان سالم از معركه به در برد و گاو نیز 
لنگ لنگان و ناله كنان از مهلكه دور شد. سگ نیز با افتخار مدتی به 

این صحنه نگریست و سپس به راه خود ادامه داد. 

 نیكوالس و دوس��تانش كه از دور ش��اهد این قضایا بودند، سر 
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یك��ی از كوچه ها با گوجه فرنگی گندیده به ب��ز پیر حمله كردند و 
چندت��ا گوجه فرنگی نصیب او نمودن��د. بچه ها بعد از این كار به راه 

خود ادامه دادند. 

چند قدم آنطرف تر گوسفند س��فید و فربهی را دیدند كه باالی 
یک جعبه س��یب رفته و بلند فریاد میزند: »ای حیوانات...دوس��تان...
بش��تابید كه ناپلئون در خطر است... ناپلئون كه در خطر باشد مزرعه 
در خطر است.« فورا چند گوسفند دیگر دور و بر وی جمع شدند تا 

بدانند كه قضیه از چه قرار است.

گوسفند ادمه داد : »حیوانات گرامی... خبر دار شدیم كه دشمن 
ما، یعنی جونز پش��ت پرده س��رقت ش��كر بوده اس��ت. كالغ ها كه 
راس��تگوترین حیوانات مزرعه هستند دیروز خبر دادند كه این یک 
توطئه بوده است كه شكر را بی ارزش جلوه كنند تا بلكه خود بتوانند 
ش��كر را از مزرعه جمع آوری كنند تا به ش��ما ضرر و زیان برسانند. 
س��گهای وفادار به مزرعه خیلی سریع متوجه ش��دند كه این ها همه 
زیر س��ر جونز و دارو دس��ته داخلی شان می باش��د و توانستند جلوی 
آنها را بگیرند و فتنه هایشان را خنثی كنند. ما متوجه شدیم كه جونز 
ش��یطان صفت این كار را با كمک عده ای از حیوانات داخل مزرعه 
مرتكب ش��ده اس��ت. این حیوانات خائن به شماها، خائن به مزرعه، 
خائ��ن به آرمانها و آرزوهای و خیاالت میجر پیر و ناپلئون هس��تند. 

اینها نمی توانند اتحاد ما ها را ببینند. 

در این لحظه كه بر خي از حیوانات كه تازه به جمع حضار اضافه 
ش��ده بودند با نجواهای خود بنای اعتراض را گذاش��ته و هر كدام با 
جمله ای نش��ان دادند كه این سیاست ها كهنه ش��ده و نمی توان این 
حرف ه��ا را قبول كرد. در مقابل همان گوس��فند كه عصبانی ش��ده 
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بود ادامه داد: »دیروز یكی از دوستان من كه به طور اتفاقی در حال 
گش��ت و گذر بود متوجه شد كه اسب جیسون در حال دادن مقادیر 
زیادی ش��كر به كسی است كه آنطرف حصار هاست و اینک ثابت 
شده كه او جزء افراد جونز می باش��د.« دوباره حیوانات زیادی بنای 
اعتراض را گذاشتند ولی در مقابل گوسفندان دیگر كه تا این لحظه 
س��كوت اختیار كرده بودند فریاد زدند: »خائن، اعدام باید گردد...

خائن اعدام باید گردد... جیسون اعدام باید گردد...مرگ بر جونز.«  
و سپس به سوی حیوانات معترض و مشكوك به حرف های گوسفند 
حمله ور شدند و نزاع در گرفت. سگ ها كه در همان حوالی خود را 
پنهان كرده بودند به صف نزاع كنندگان حمله ور ش��دند و حیوانات 
معترض را به خاك و خون كش��یدند. س��پس سگ ها و گوسفندان 
همگی به سمت محل س��كونت جیسون رهسپار شدند و به سوي او 
در حالیكه در خانه در حال اس��تراحت بود یورش بوردند و او را به 

قتل رساندند.

ف��ردای آن روز موش ه��ای كوچک در همه ج��ای مزرعه جار 
زدن��د كه امروز بعداز ظه��ر همه مقابل منزل ناپلئون )جونز س��ابق( 
جمع شوند كه ناپلئون اعظم قصد سخنرانی دارد و در مورد وقایع و 

اتفاقات اخیر مطالبی را می خواهند بیان نمایند.

نیك��والس مایكل را مامور ك��رده بود كه ه��ر از چند گاهی به 
دخمه س��ر بزند تا اگر اتفاقی می افتد فورا بچه ه��ا را خبردار كند تا 
بچه ه��ا از جریانات و اتفاقاتی كه در آن دخمه هولناك رخ می دهد 
اط��الع داش��ته باش��ند و بتوانند آگاهان��ه تصمیم��ات الزم را اتخاذ 
نمایند. بچه ها تازه از س��ر نظارت بر مزرع��ه كه اكثر بچه ها موظف 
بودن��د تا كار بزرگ ترها را مش��اهده كنند تا در آین��ده یاد بگیرند 
كه چگونه كار كنند، برگش��ته بودن��د و در برگ ریزان زیر درخت 
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نشسته و داشتند در مورد اینكه با بسته هاي شكر پنهان شده در دهلیز 
چی��كار كنند بحث می كردند. هر كس��ی راه حل��ی ارائه می داد. آنا 
می گفت:  »آنها را بفروش��یم.« اندی اعتقاد داشت: »بیاید آنها را بین 
فق��را پخش كنیم.« آنا ح��رف وی را قطع كرد و گف��ت: »این كار 
خودكش��ی محض اس��ت... اگر اینكار را بكنیم افراد ناپلئون ما را به 
آس��انی پیدا می كنند و پدرمان را در می آورند...شاید هم بهتر است 
آنها را در منزل س��كوئیلر رها كنیم تا خوك ها تصور كنند كه كار 
س��كوئیلر است تا خوك ها به جان هم بیفتند.« نیكوالس متفكرانه به 
پیش��نهادهای دوستانش گوش می داد و حرفی نمی زد. ناگهان برگ 

مخصوصی كه طناب دهلیز به آن وصل بود تكان خورد.

بچه ها سراس��یمه و دوان دوان به س��مت گودال و دخمه هجوم 
بردند. وقتی باالي منفذ رس��یدند دیدن��د كه می نی ماس كه قدرت 
شوخی طبعی باالئی نسبت به بقیه خوك ها داشت، متنی را در دست 
گرفت��ه و دارد برای ناپلئون كه قرار اس��ت از روی آن امروز بعداز 
ظهر س��خنرانی كند، می خواند و می خندد. بچه ها داشتند از تعجب 
ش��اخ در می آوردند از مطالبی كه می ش��نیدند. می نی ماس یكی از 
مضحک ترین خوك های��ی بود كه بچه ها تا بحال دیده بودند، یک 
خوك مسخره كه به طور خنده داری لباس می پوشید و سعی می كرد 
باعث خنده و تفریح دیگر خوك ها شود. او هر جمله ای كه از روی 
برگه می خواند منظور و معنای واقعی آن را نیز بیان می كرد و اسباب 
خن��ده و س��رگرمی دیگران حت��ی ناپلئون را هم فراه��م كرده بود: 
»مزرعه براي همه است )همه یعني گوسفندان، سگ ها و خوك ها(. 
ناپلئون ب��راي توده حیوان��ات كار مي كند و دل مي س��وزاند )توده 
یعني گوس��فندان(. ناپلئون مامور ش��ده از جانب خداوند )خداوند 
یعن��ي خود ناپلئون ( تا این مزرع��ه را حفظ نماید )مزرعه یعني خانه 

شخصي خود( و راه ناپلئونیسم را ادامه دهد. 
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هر چقدر جونز با ناپلئون مخالفت كند نش��انه درس��تي و صحت 
كارهاي ما خوك ها است )جونز یعني هر كسي كه با ناپلئون مخالف 
است( دشمنی با ناپلئون یعني دشمني با مزرعه و دشمني با حیوانات.  
ما خوك ها، برگزیده شده ایم تا عدالت را در دنیا بگسترانیم )عدالت 

یعني سهم بیشتر از مزرعه براي خوك ها(.« 

مي ني م��اس در حالیكه می خندید ادامه داد: »ما آزادترین مزرعه 
را در س��طح جهان داریم )یعني خوك ها آزادند هر حرفي را بزنند 
و س��گ ها آزادند به هر كس حمله كنند و گوسفندان آزادند هر جا 
شاش بكنند(. ما به دنبال بدست آوردن حیوان كامل هستیم )حیوان 
كامل یعني حیوانات را دنبال نخود سیاه فرستادن تا خوك ها بتوانند 
دنبال اهداف شخصي باشند(. ما موفق شده ایم مزرعه كامل به وجود 
آوریم. )مزرعه كامل یعني قرار نیست مزرعه را به سمت كسب رفاه 
ب��راي حیوانات پیش ببریم و یا آن را پیش��رفت دهی��م. البته باید در 
ظاهر كارهایي انج��ام گیرد تا حیوانات احمق مزرعه )یعني منتقدان 
داخلي و خارجي( كه به دنبال پیش��رفت هستند راضي شوند. ولي ما 
وظیفه داریم تمامي تالش و كوش��ش خ��ود را بكنیم تا حیوانات را 
به س��مت حیوان نمونه هدایت كنیم )حیوان نمونه یعني حیواني كه 
مثل خوك ها فكر كند، رفتار كند و تصمیم بگیرد مخصوصاً تبعیت 

كند از ناپلئون(.

آرمان همه مزارع و مخصوصاً مزرعه ما این است كه علیه جونز 
مبارزه كنیم و توده حیوانات با ما هستند. ما باید سعي كنیم مزارع را 
به سمت حیوان اصیل )یعني یک خوكسیم واقعی( پیش ببریم و این 
همان كاري است كه باید باشد نه تولید و باغداري و كشاورزي. این 

كارها مهم نیستند، بلكه مهم دشمني با جونز است.« 
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 می مني ماس  اینها را می گفت و بقیه می خندیدند.

 ناپلئون باور داشت كه حیوانات باید عقاید دروني خود را پنهان 
بكنند و به جایش عقایدي كه  ناپلئون فكر مي كرد درس��ت است را 
بای��د انتخاب كنند و تصور نمایند كه عقاید  ناپلئون مال خودش��ان 

است و همه جا این ادعا را بكنند.

خوك ه��ا معتقد بودند كه خرافه گس��تري به نام عدالت حیواني 
ریشه ي اعتراضات را مي خشكاند. 

آن جلس��ه نیز به اتمام رس��ید و خوك ها همگی دنبال ناپلئون از 
آنجا خارج شدند ولی یک نس��خه از برگ متن سخنرانی روی میز 
باقی مانده بود. بچه ها وسوسه شدند كه برای اولین بار پایین بروند و 
آن نسخه را بدست بیاورند. بچه ها واهمه داشتند كه كسي وارد شود 
و آنها را ببیند. كه اگر این كار اتفاق می افتاد، قطعا آینده ای مرگبار 
در انتظار آنها بود... ولی حس كنجكاوی و ش��جاعت، آنها را وادار 
می ك��رد كه مبادرت به این كار كنند...  نیكوالس  داوطلب این كار 
ش��د. طناب را محكم به كمر خود بس��ت و بقیه بچه ها سر طناب را 
در دس��ت گرفتند و وي به نرمی خود را آویزان كرد و خوش��بختانه 
راحت به كف اتاق رس��ید و خیلی سریع نسخه دوم متن سخنرانی را 
برداشت و از راهی كه آمده بود برگشت. بچه ها نسخه سخنرانی كه 
قرار بود بعد از ظهر ناپلئون از روی آن صحبت كند را بین حیوانات 
پخش نمودند و تقریبا اكثر حیوانات غیر از گوس��فندان و سگ ها از 
متن اصلی س��خنرانی آگاه بودند. روی نسخه متن، منظور خوك ها 
از بیان برخی كلمات داخل پرانتز نوشته شده بود كه این امر موجب 

خشم حیوانات شده بود. 
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بع��د از ظهر ، به زور و اجبار و تهدید همه را مقابل منزل ناپلئون 
جمع كردند. هركسی نمی آمد از چیزهای زیادی محروم می شد، دو 
روز غذا به او نمی دادند، خانواده اش را اذیت می كردند، ساعات كار 
وی را افزای��ش می دادند و تقریبا محال بود ارتقاء ش��غلی در مزرعه 
بدس��ت آورد. هنگام س��خنرانی ناپلئون احساس��ات بیشتر حیوانات 
جریحه دار شد و حیوانات وي را هو كردند كه گوسفندان و سگ ها 

دوباره به آنها حمله ور شدند و زد و خورد پیش آمد.

 می نی ماس  كه خوك مس��ئول تبلیغات هم بود بعد از مدتی با 
بوق و كرنا از س��خنرانی ناپلئون به عنوان یک سخنرانی حكیمانه و 
آگاهانه تمجید كرد كه توانس��ت به موق��ع توطئه های جونز و دیگر 
مزارع و برخی توطئه های داخلی را بر مال كند و بدینس��ان توطئه ها 
در نطفه خفه ش��د و خواب های دیگر مزارع تحقق پیدا نكرد. س��م  
هم كه مس��ئول سگ ها بود و خوك قدرتمندی نیز محسوب می شد 
بالفاصله بعد از می نی ماس حاضر ش��د و ادعا می كرد كه توانستند 
حیوانات توطئه گر را شناسایی كنند و به زودی آنها را معرفی كرده 

و به سزای عمالشان خواهند رساند. 

بچه ها كه ش��اهد ای��ن وقایع بودن��د تصمیم گرفتند بخش��ي از 
بس��ته های ش��كر را در اطراف خانه سكوئیلر رها س��ازند كه البته به 
سختی انجام گرفت. این امر باعث رنجش و ناراحتی دیگر خوك ها 
ش��د و به گوش ناپلئون رسید. اوضاع برای سكوئیلر بسار تنگ و بد 
شده بود كه وي با زیركی تمام با دادن رشوه های فراوان به ناپلئون و 
بعضی خوك های دیگر توانست قضیه را تا حدی فیصله دهد. سم از 
همین بسته ها استفاده كرد و آنها را در مقابل خانه بعضی ار معترضین 
رها كرد و س��گ ها نیز بالفاصله س��ر رس��یدند و آنها را گرفتند و با 
هماهنگی قبلی گوس��فندان مقابل خانه آنها جمع ش��ده و شروع به 
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شعار دادن علیه آن حیوانات دادند و از سم خواستند كه این خائنان 
را به س��زای عمل برس��انند. كالغ ها كه ج��زء نیروهای می نی ماس 

مسئول تبلیغات بودند همه جا این خبر را پخش كردند.

هم��ه جا صحبت از ای��ن برنامه ها بود. من��زل نیكوالس نیز محل 
رفت و آمد برخی حیوانات شده بود.آن شب هم توماس، بنجامین و 
دیوید به همراه دایی نیكوالس دور هم جمع بودند و در مورد وقایع 

اخیر تبادل نظر می كردند.

دایی نیكوالس معتقد بود كه همه این برنامه زیر س��ر س��كوئیلر 
اس��ت كه خ��ود را رهبر فكری مزرعه می دان��د و تاب و تحمل نظر 
دیگران را ندارد و مخالفان را از بین می برد. ناپلئون هم كس��ی است 
ك��ه تا بحال علیرغم همه كاره بودن وی در مزرعه، به هیچ س��والی 
پاسخ نداده است و فقط سخنرانی می كند، یعنی اجازه نمی دهد كسی 
از وی سوال بپرسد تا مبادا به مزاق او خوش نیاید و یا نتواند از عهده 
س��وال بر آی��د. او حیوانات دیگر، حتی بقی��ه خوك ها را در حد و 
اندازه ای نمی بیند كه بخواهد به آنها پاسخ دهد. ناپلئون معتقد است 
ك��ه از لحاظ فكری و عقلی حیوانات دیگر مزرعه بس��یار پایین تر از 
وی قرار دارند و دون شان خود و  ناپلئونیسم می داند كه بخواهد در 
مقابل دیگر حیوانات بایستد و به آنها پاسخ دهد. حیوان بسیار مغرور 
و قدرت طلبی اس��ت كه عشق ستایش ش��دن را دارد. هیچ چیز بجز 
ستایش از او و تصمیمات و خرد و عقل و آگاهی او از زبان دیگران 
او را خش��نود نمی كن��د. و بالعكس هیچ چیز به ج��زء انتقاد و ایراد 
گرفتن از كارهای وی او را افس��رده و عصبانی و ناراحت نمی كند. 
اگر كس��ی جرات كند در مالء عام در مزرعه آش��كارا از وی انتقاد 
كن��د نه تنها به بهانه ای آن انتقادكننده را به بیرحمانه ترین نوع از بین 
می ب��رد تا باعث آرامش روان او ش��ود، بلكه از س��ر عصبانیت و از 
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روی لج تصمیم هایی می گیرد كه منجر به بدبختی و بیچارگی بیشتر 
مزرعه و حیوانات دیگر می ش��ود. او فقط ب��رای خود و خوك ها و 
ناپلئونیسم اهمیت قائل است و معتقد است همه حیوانات برای احیاء 
ناپلئون بدنیا می آیند. حیوان خوب در نزد او كسی است كه با ترس 
و تمجید وتعبد از وی در مزرعه زندگی كند. ابتدا خواس��تند مزرعه 
را حیوان��ي بكنند، یعني كرامات حیواني را ب��ه آنها برگردانند ولي 
دیدند كه اینجوري حكومت  ناپلئون مستقر نمي شود و خواسته هاي 
خوك ها برآورده نخواهد ش��د. س��پس تالش كردند این خوكیسم 
را ترویج دهند كه خصوصیات خودش��ان محس��وب مي شد. همیشه 
كس��اني بودند كه هرجا ناپلئ��ون بود آن جا حضور داش��تند و او را 

ستایش مي كردند. 

رژیم دیكتاتوري و ستم حیوانی جوري عمل مي كند كه تنها راه 
مقابله با آن، توسل به زور باشد و این سیاست را خود رژیم، عمدي 
انج��ام مي دهد. چرا كه بیش��تر منتقدان رژی��م، حیوانات آگاه و دانا 
هستند كه حاضر به مبارزه مسلحانه نیستند. رژیم راهي نمي گذارد كه 

در آن با گفتگو و طرح نظر بشود تغییري در آن به وجود آورد. 

در رابطه با ارتباط با دیگر مزارع خوك ها یک سیاست دو پهلو 
را دنب��ال مي كردن��د. حرف و نظر با هم فرق داش��ت. داراي اصول 
محك��م و ثابتي نبودند و براس��اس وضعیت موج��ود آن هم به طور 

آبكي كه فقط به نفع خود باشد جبهه مي گرفتند.  

بنجامی��ن كه در حال ب��ازی كردن با دم خود ب��ود حرف دایی 
نیك��والس را قطع ك��رد و گفت:  »گوس��فندان ك��ه بی لیاقت ترین 
حیوان��ات هس��تند و فقط به فكر ش��كم گنده خود می باش��ند، همه 
مناسب و شغل هاي مهم را اش��غال كرده اند و به حیوانات باهوش تر 
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و بالیاقت ت��ر خود امر و نهی می كنند. گوس��فندان ب��ه هیچ وجه به 
فكر كس��ب افتخار و حفظ آبرو برای مزرعه نیس��تند. گوس��فندان 
حیواناتی هس��تند كه همه چیز را به ش��كل آزمایش و خطا می بینند. 
رشوه می گیرند و بدون گرفتن رشوه كاری انجام نمی دهند. به دیگر 
حیوانات اعتناء نمی كنند.« توماس هم اعتقاد داش��ت كه اگر ش��اهد 
این هستیم كه خوك ها آزادی گفتار را از بین برده اند و این به ضرر 
مزرعه و اتحاد حیوانات و امنیت حیوانات است، بخاطر این است كه 
همیشه دوست دارند مزرعه در حال جنگ یا آماده باش برای جنگ 
باش��د. وضعیت ن��ه جنگ، نه صلح یا جن��گ خیالی برای حكومت 
این ها مفید اس��ت. وهمچنین به خاطر این اس��ت كه از دیگر مزارع 
و اعتقادات فكری دیگر مزارع و حیوانات آنها در هراس هس��تند و 
واهمه دارند كه افكار آنها در مقابل نظرات ضعیف آنها پیروز شود 
و آنه��ا كم بیاورند و دیگر نتوانند حت��ی روی خنگ ترین حیوانات 
یعنی گوس��فندان نیز اثری داشته باشد. به همین خاطر است كه آنها 
به روش گوسفندی مزرعه را اداره می كنند. یعنی اینكه همه باید در 
حد یک گوس��فند فكر كنند و حرف بزنند و رفتار كنند. »در روش 
گوسفندی كه من از پدرم شنیده ام و او هم از پدرش شنیده كه بدین 
گونه مزارع اداره می ش��وند و اغلب صاحب��ان مزارعی به این روش 
رو می آورن��د كه افرادی مس��ت و الیقعل و ضعیف النفس هس��تند 
و قادر نیس��تند حتی خانواده ه��ای خود را بچرخانن��د. اینها افرادی 
خش��ن و بی رحم می باشند كه دارای كمبود ش��خصیت نیز هستند. 
از اصول این روش گوس��فندی اینها است كه: 1-لغو آزادی بیان و 
نب��ودن آزادی پس از آزادی بیان. 2-عوض كردن تعریف از برخی 
كلم��ات همانند آزادی، حیوان خوب، حق حیوانیت و گوس��فندی 
كردن معان��ی آنها. 3 -زندگی در بحران و ایجاد بحران و آش��وب 
در مزارع مجاور. 4- تفكر گوس��فندی تنها تفكر موجود در مزرعه 
اس��ت و هیچ حیوانی حق ندارد حرفی علیه ای��ن تفكر بزند و تفكر 
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گوس��فندی یعنی اینكه حیوانات باید فدای یک فكر بشوند نه اینكه 
یک فكر فدای حیوانات. 5- همیش��ه اع��الم می كنند كه قوی ترین 
مزرعه و آزادترین حیوانات در چنین مزرعه ای اس��ت. 6-به سرعت 
تعداد جمعیت گوس��فندان باال م��ی رود و تمامی امتی��ازات مزرعه 
مختص آنها می ش��ود. 7-هم��ه حیوانات باید مثل گوس��فندان فكر 
كنند، رفتار كنند و ح��رف بزنند. 8-حیوانات با هوش و اراده چون 
موی دماغ صاحبان مزارع می ش��وند چند راه پیش رو دارند، یا باید 
خفه شوند و حرف نزند و نشان ندهند كه از چیزی سر در می آورند 
و یا از مزرعه خارج ش��وند و یا كش��ته ش��وند و در صورتی هم كه 
خفه می ش��وند و ترجیح می دهند در مزرعه بمانند باید كاری انجام 
دهند كه برای آن س��اخته نشده اس��ت. مثال یک اسب باهوش باید 
دانه بخورد بجای یونجه و بجای انجام كارهای س��خت باید خس و 
خاش��اك را از مزرعه جمع كند. 9- صاحبان مزرعه س��عی می كنند 
همه حیوان��ات را به خود متكی كنند غذای آنه��ا را خود می دهند. 
10- چون دیگر حیوان با هوش��ی نمانده كه ن��وآوری برای مزرعه 
كنند دس��ت به س��رقت و كپی كردن علمی از دیگر مزارع می زنند 
و به اس��م نوآوری در مزرعه تبلیغ می كنند و دلشان به تک خالهای 

خود و تک دانشمندان خود خوش است.«

حرف  توماس كه به پایان رسید دیگر حیوانات با سر نظرات وی 
را تائید كردند و چون دیر وقت بود در س��كوت و به آهس��تگی هر 

كسی بطرف خانه خود به راه افتاد.

س��كوئیلر و ناپلئون در دهلیز به دور از چش��م دیگر حیوانات و 
خوك ها در حال صحبت كردن بودند. س��كوئیلر رو به ناپلئون كرد 
و گفت: »قربان...اوامر ش��ما مبنی بر ازدیاد گوس��فندان انجام شد.«  
ناپلئون كه از این امر خرس��ند ش��ده بود با ش��ادی دست هایش را به 
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هم مالید و گفت: »امیدوارم كس��ی متوجه این مطلب نشود كه دمار 
از روزگارت در خواهم آورد.« اخم های سكوئیلر در هم رفت و از 
اینكه می دید بعد از آن جریان بس��ته های ش��كر كه نمی دانست چه 
كس��ی آن بال را بر س��رش آورده، ناپلئون هنوز با وی سرسنگین و 
ناراحت بود و سعی می كرد با چاپلوسی و ارائه هدایای گران قیمت 
كه از دس��ت رنج حیوانات می دزدید نظر مساعد  ناپلئون را بیشتر به 
خود جلب كند، ادامه داد: »قربان...مطمئن باشید...ابتدا یک تیم قوی 
3 نفره از س��گ های آزمون دیده را انتخاب كرده و به آنها دس��تور 
دادم كه به طور مخفی وارد مزرعه های هیل بش��وند. جاس��وس هاي 
ما خبر داده بودند كه آنها توانس��ته اند یک ماده شیمیایی تولید كنند 
ك��ه با افزودن آن ب��ه مواد غذایی هر حیوانی می توان تعدادش��ان را 
در كوت��اه م��دت چند برابر ك��رد. البته باید به ش��ما اطالع دهم كه 
باعث كم ش��دن قدرت تعقل و قدرت فیزیكی و بدنی نیز می شود. 
س��گ ها دیش��ب از تاریكی مطلق و سیاه اس��تفاده كرده و یواشكی 
وارد مزرع��ه مورد نظر ش��ده و طبق نقش��ه قبلی دو تا از س��گ های 
مزرعه را به دنبال خود بیرون از مزرعه كش��یدند و حتی یک بار هم 
بطور وحش��تناكی با هم درگیر شدند كه جان سالم بدر بردند. سگ 
س��وم مطابق برنامه ای كه یكی از جاس��وس ها از مح��ل اختفاء ماده 
خبر داده بود به محل مورد نظر وارد ش��ده و ماده ش��یمیایی را پیدا 
كرده و با خود به مزرعه می آورد. ولی متاس��فانه یكی از س��گها به 
علت ش��دت جراحات وارده در راه جان می س��پارد.« ناپلئون حرف 
وي را قط��ع كرد و گف��ت: »ما باید یاد و خاط��ره ی چنین حیواناتی 
كه برای اعتالی نام و اصول ناپلئونیس��م به هر كاری دست می زنند 
و حاضرند از جان خود بگذرند تجلیل به عمل آوریم و بهترین كار 
در مزرعه همان جان دادن در برابر ناپلئونیسم می باشد... حاال هر جا 
كه می خواهد باش��د هر حیوانی كه به اصول ناپلئونیسم معتقد است 
و یا با جونز س��ر كار دارد می تواند از امتیازات مزرعه استفاده كند و 
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اگر حیوانی كه در مزرعه اس��ت به ناپلئونیسم معتقد نیست و با جونز 
س��ر جنگ ندارد حق اس��تفاده از امتیازات مزرعه را ندارد و مادامی 
كه ضرری به ما نرس��اند می تواند به عنوان برده و یک حیوان پست 
در این مزرعه زندگی كند... در جهان نیكي و بدي وجود ندارد، هر 
كس آن چه به سود خود مي یابد نیک شمرده و آن چه به زیان خود 

مي بیند بد مي شناسد.

  ناپلئونیس��م یعن��ي این كه عقل و هوش حیوانات مزرعه بس��یار 
پایین است و آن ها قادر نیستند راه درست را از اشتباه تشخیص دهند 
و نیاز به خوك ها دارن��د. آزادي یعني این كه آزادند در مورد همه 
چیز فكر كنند ولي آزاد نیس��تند آن را بی��ان نمایند. از ابتداي ایجاد 
مزرعه، رئیس مزرعه مي بایس��ت ناپلئون مي ش��د و جونز اش��تباهي 

صاحب مزرعه شده بود.

س��كوئیلر س��عی كن از این فرصت اس��تفاده كن��ی و با كمک  
می نی م��اس و  راجرز  به همه حیوان��ات مزرعه و مزارع دیگر اعالم 
ك��ن كه زحمات ش��بانه روزی خوك ها به اختراع یک ماده بس��یار 
گ��ران قیمت و با ارزش منجر ش��ده كه مزارع زی��ادی به دنبال آن 
بوده اند. البته حرفی از معایب آن نیار. س��عی كن كسی از حیوانات 
با مزارع دیگر ارتباط نداش��ته باش��د. هركس��ی كه به دیده شک و 
تردید به این امر نگاه كرد، دشمن مزرعه محسوب خواهد شد و هر 
جای مزرعه مش��كلی پیش آمد، مسئولیتش با وی است... ولی خطر 
كبوتر ها را چه كنیم كه می توانند پرواز كنند؟« س��كوئیلركه اعتقاد 
داش��ت مزرعه براي تمام حیوانات اس��ت ولي برخي س��هم بیشتري 
دارند و برخي سهم كمتر بالفاصله پاسخ داد: »نگران نباشید...به بهانه 
ترمیم بال هایش��ان یک نوع ماده ژالتینی كه در س��فر قبلی به مزرعه 
ردفیلد بدس��ت آوردم را به بال هایشان می زنیم كه باعث چسبندگی 
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بال هایش��ان خواهد ش��د و تا مدتی توانایی پرواز نخواهند داش��ت. 
ولی ممكن اس��ت بعض��ی از كبوتر ها گول ترمی��م بال ها را نخورند 
و نیایند. پیش��وای بزرگ نگران آن هم نباش��ید...طوری برنامه ریزی 
كرده ای��م كه همه حیوانات برای خوردن غذا مجبورند به ما مراجعه 
كنن��د و اگر كبوتری خواس��ت مقاومت كند یك��ی از پرونده های 
خرابكاری موجود را به اس��م او معرفی می كنیم و به س��زای عملش 
می رس��انیم.«   ناپلئون آفری��ن گفت و ادامه داد: »تو ش��یطان را هم 
درس می دهی و یكی از بهترین نفرات مزرعه محس��وب می شوی.« 
س��كوئیلر كه از تعریف و تمجید ناپلئ��ون به وجد آمده بود از جای 
خود بلند شده و گفت: »جناب ناپلئون...یک ایده دیگری هم دارم...
چطور اس��ت اگر بتوانیم فرهنگ سگ كشته شده را ترویج دهیم و 
ط��وری قلمداد كنی��م هر حیوانی كه برای ناپلئ��ون جان خود را فدا 
می كند، جزء بهترین حیوانات محس��وب خواهد شد.« ناپلئون دستی 
بر سر سكوئیلر كشید و گفت: »بهترین مشاوری هستی كه تا به حال 
دیده ام، اگر بتوانی آن س��گ را اسطوره كنی طوریكه حرف هایش 
و رفتارش و ناپلئون پرس��تی وی را به عنوان اصل زندگی در مزرعه 
رواج دهی عالی خواهد ش��د. ما نیازمند این هستیم، اسطوره سازی. 
بله... از طریق اس��طوره هایی كه می سازیم می توانیم اصولی را برای 
حیوانات مزرعه دیكته كنیم. تخطی از آنها یعنی مرگ...« سكوئیلر 
با تكان دادن س��ر موافقت خود را اعالم ك��رد و گفت: »مخصوصا 
نوجوانان و بچه ها در س��نی هستند كه دنبال اسطوره می گردند تا در 
ذهن و دنیای خیالی خود خود را به او نزدیک كنند و سعی می كنند 
زندگ��ی خود را مطابق زندگی اس��طوره ها جلو ببرن��د. ما برای بقاء 
خود نیازمند داشتن اس��طوره هستیم. حتی ما باید از شما یک چهره 
مقدس بسازیم. حیوانات باید ش��ما را پرستش كنند، به خنده هایتان 
بخندند و ب��ا گریه هایتان بگریند. باید در مورد ش��ما مبالغه و اقراق 
كنیم. باید ش��ما را از مرحله یک حیوان خارج كرده و یک موجود 
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از آسمان آورده شده معرفی كنیم. همه باید شما را بستایند و ستایش 
كنن��د. عكس ش��ما باید در همه جا نصب گردد. حمد و ثنای ش��ما 
را واج��ب می كنیم. ط��وری تبلیغ می كنیم كه اعتقاد به این مس��ائل 
باعث ارج و قرب حیوانی خواهد ش��د و ع��دم اعتقاد به این چیزها 
مس��توجب عذاب س��خت خواهد بود. حیوانات مهم نیستند. مزرعه 
هم مهم نیست. دشمن مهم اس��ت و براي پیروزي در مقابل دشمن، 
حیوانات باید وحدت داش��ته باش��ند و نمود این وحدت، ناپلئون و 
حرف این گروه متحد ناپلئونیسم است. هركس این ها را نمي خواهد 
یعني با دش��منان مزرعه دوست مي باش��د و سزاوار مرگ است. وی 

قصد ورشكستگي مزرعه را دارد و باید محكوم شود.« 

این دس��ته از معتقدین كه مبناي ح��رف و انتقاد خود را  ناپلئون 
مي پنداشتند همان گوسفندان محسوب مي شوند. بسیاري از حیوانات 
معتقد بودند كه حكومت ناپلئون في النفسه اشتباه است و تنها گروهي 
از بزها بودند كه اعتقاد داش��تند  ناپلئ��ون بهترین حیوان بوده و فقط 
یک كمي دچار انحراف ش��ده اس��ت. ولي عده اي همانند باكس��لر 
و بنجامی��ن حكومت ناپلئ��ون را ذاتاً منجر ب��ه عقب ماندگي مزرعه 
مي دانس��تند.    ناپلئون در یک جلس��ه سري در مورد بزها بیان كرده 
بود كه باید این گروه را در چنته نگه داشت تا در مواقعي كه اوضاع 
وفق مراد نیس��ت و حلقه فش��ار تنگ تر مي ش��ود كه حتي سگ ها و 
گوسفندان نیز نمي توانند كاري را پیش ببرند، نوبت و موقع استفاده 
از اینها مي باشد تا یک دوره، حیوانات حرف هاي اعتراض آمیز خود 
را بزنند تا مزرعه و حیوانات شاكي، تخلیه شوند كه سپس سگ ها و 

گوسفندان و خوك ها دور جدید حكومت خود را آغاز بكنند.  

 ناپلئون عاش��ق خود بود و خ��ود را بهترین حی��وان روی زمین 
می پنداشت و از س��تایش دیگران لذت می برد و از اینكه قرار است 
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یک نقش آس��مانی به او داده ش��ود بسیار شاد و مسرور شد و پاسخ 
داد: »خیل��ی خوب می ش��ود... در ضمن هماهنگ��ی الزم را جهت 

استفاده سریع از ماده شیمیایی اختراع شده را انجام بده.«

سكوئیلر از نزد ناپلئون رفت و بالفاصله جریان را به پیتر گفت و 
از او خواس��ت كه خیلی سریع آن ماده را به مواد غذایی گوسفندان 
اضافه كن��د. پیتر كه معلوم بود از لح��اظ توانایی ذهنی در درجات 
پایین تری ق��رار دارد باتعجب پرس��ید: »چه لزوم��ی دارد كه تعداد 
گوس��فندان را افزایش دهیم؟« س��كوئیلر نگاه��ی از روی ترحم با 
گوش��ه چش��مانش به وی انداخت طوریكه آن خوك از پرس��یدن 
سوال خود شرمگین شد و سكوئیلر گفت: »ببین عزیزم... گوسفندان 
به لحاظ عقلی از همه حیوانات مزرعه پایین تر هس��تند. آنها توانایی 
تجزی��ه و تحلیل اوضاع را ندارند و تنها چیزی كه الزم دارند مقدار 
زیادی یونجه، مسئولیت دادن و تعریف شنیدن، كار نكردن و خوش 
گذراندن می باش��د... ما باید روی اینها س��رمایه گذاری كنیم تا اینها 
از اقلیت به اكثریت برس��انیم. وقتی صحبت از اهالی مزرعه می كنیم 
منظورمان گوسفندان هستند. هرجا می گوییم كه حیوانات ناپلئون را 
می خواهد منظورمان این است كه گوسفندان ناپلئون را می خواهند. 
هرجا كه الزم ش��د قدرت اهالی مزرعه را به رخ دیگران بكش��انیم 
گوس��فندان را روانه میدان مزرعه می كنیم و آنها رژه می روند. و در 
عی��ن حال كه این ماده تعداد آنه��ا را زیاد می كند ولی به لحاظ بنیه 
جس��مانی و عقالنی ضعیف تر هم می شوند كه این به نفع ما است...

تعداد زیاد ولی ضعیف. متاس��فانه این برنامه را نمی توان روی دیگر 
حیوانات اجرا كرد، چونكه سریع متوجه شده و علیه چنین طرح هایی 

واكنش نشان می دهند. حاال هم برو كارها را سریع ردیف كن.«

بع��د از رفتن س��كوئیلر، ناپلئون روی صندلی خود نشس��ت در 
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حالیكه لبخند رضایتمندی بر روی لبانش نقش بس��ته بود گویا دارد 
با كس��ی حرف می زند با صدای بلند ش��روع ب��ه حرف زدن با خود 
ك��رد: »حاال می توانم قویترین حیوان این مزرعه و دیگر مزارع روی 
زمین باش��م. به زودی معروفترین حیوان روی زمین می ش��وم.كاری 
ك��ه هیچ حیوانی تا به حاال نكرده اس��ت. دیگ��ر خوك ها به وجود 
من افتخار می كنند. توانس��تم خوك ه��ا را كه در طول تاریخ مزارع 
همیشه جزء به درد نخورترین حیوانات بودند مطرح كنم و نام خود 
و خوك ها را در تاری��خ ثبت كنم. بچه خوك ها در آینده از من به 
بزرگی یاد خواهند كرد،كه باالخره توانس��تم نام خوكها را به س��ر 

زبانها بیندازم.«  

وي اعتقاد داشت كه باید كاري كرد كه توهم دانایي در حیوانات 
به وجود آید و امنیت قبرستاني همه جا حكم فرما شود. تئوري توطئه 
را ترجیح می داد و بیگانه س��تیزي را ش��دیداً تشویق مي كرد. ولي از 

بیگانگان و غریبه ها بسیار مي ترسیدند.

 ناپلئون مدام خود را با رهبران قبلي مزرعه مقایس��ه مي كرد. و از 
ای��ن كه حیوانات دیگر از او تعری��ف نمایند و وي را بهتر از قبلي ها 

بدانند، شادي زائدالوصفي او را فرا مي گرفت.

 ناپلئون اصرار داش��ت كه به او صاح��ب مزرعه نگویند، بلكه او 
را منجي مزرعه بنامند. و بارها گفته بود: »هر حیواني از ما خوش��ش 

نمي آید مي تواند به مزارع مجاور برود.«   

در یكی از شب های سرد زمستان كه سرمای آن استخوان بدن را 
می لرزاند، »اش��میت« كه یک گوسفند 3 ساله بی خیال بود در جای 
گرم و نرم خود به دور از س��رمای ش��دید و باد و بوران در النه خود 
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به خواب خوشی فرو رفته بود و صدای خروپوف وی صدای فلک 
را كر می كرد. ناگهان احس��اس كرد كه دس��ت و پای او به حركت 
در آم��ده اس��ت و در مقابل خود یک كرم خاكی را مش��اهده كرد 
كه به وی نگاه می كند. از ش��دت عصبانیت با پ��وزه خود ضربه ای 
به كرم بینوا زد. هم��ان ضربه كافی بود تا كرم ضعیف را آنطرف تر 
بیندازد. اشمیت از جای خود بلند شد و قصد حمله كردن به كرم را 
كرد. می خواس��ت به این حیوان مزاحم درس خوبی بدهد كه باعث 
بیدار شدن اش��میت از خواب ناز ش��ده بود. كرم خاكی كه متوجه 
اوضاع وخیم ش��ده بود فهمید كه اگر تعللی بكند زیر سم های قوی 
این گوس��فند سنگین وزن له خواهد ش��د و بالفاصله از جیب خود 
بسته ای را بیرون آورد كه پارچه ای قرمز رنگ زیبا كه نشان سلطنتی 
روی آن داش��ت را به اش��میت نشان داد. اش��میت با دیدن این بسته 
از حمل��ه كردن منصرف ش��د و عصبانیت جای خ��ود را به ترس و 
تعجب و كنجكاوی داد. اش��میت گفت: »این نامه سلطنتی دست تو 
چ��ه می كند؟ كرم خاك��ی كه ایندفعه در موضع قدرت به اش��میت 
نگاه می كرد پاسخ داد: »حامل نامه مهمی از سكوئیلر هستم. این خبر 
آنقدر مهم است كه مجبور شدم این وقت شب بیایم و كم مانده بود 
كه جونم را در این راه از دست بدهم.« »آخرتابحال سابقه نداشته كه 
كس��ی اینوقت ش��ب بخواهد خواب منو بهم بزند. سال هاست كه از 
غروب آفتاب تا كله سحر خوابیده ام. بیدار كردن ناگهانی تو منو یاد 
آن روزهای جونز انداخت كه خواب خوش نداشتیم. از شدت خشم 
چی��زی نمانده بود كه تغییر رژیم غذایی داده و تو را یک لقمه چپ 
كنم كه خدا به دادت رس��ید. حاال چیه این خبر مهم؟« كرم خاكی 
كه سعی می كرد كنار دیوار گرم خانه اشمیت یک جای گرم برای 
خود دست و پا كند در پاسخ گفت: »تا یكساعت دیگر باید در محل 
انباری حاضر شوی. سكوئیلر كار مهمی با تو دارد و تاكید كرده كه 
بدون س��ر و صدا و بدون اینكه كس��ی بفهد سر موقع در محل مورد 
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نظر حاضر بشي.« اشمیت كه آش��كارا از این خبر به خود لرزید كه 
حتی كرم خاكی خس��ته نیز متوجه ترس و این لرزش ش��د. اشمیت 
بعد از مدتی فكر كردن از كرم خاكی پرس��ید: »آخه چه كار مهمی 
این وقت شب با من دارند؟ من كه می ترسم.... نكند كه می خواهند 
من��و مثل چندگوس��فندی كه چند وقت پیش هدایای مناس��بی را به 
س��كوئیلر نداده بودند به دست سگ ها بس��پارند. سگ های نگهبان 
كه االن در حال قدم زدن در مزرعه هس��تند به هیچ جنبنده ای رحم 
نمی كنند.« كرم خاكی با یک حالت قدرتمندانه آمیخته به تمس��خر 
گفت: »نترس، این پارچه قرمز رنگ را نش��ان بدهی به تو گزندی و 
آسیبی نخواهند رساند.« »راستی مطلع هستی كه كسی غیر از من هم 
آنجا حاضر خواهد ش��د؟« كرم خاكی كه از ترس و دلهره اش��میت 
كه ذاتاً گوس��فند ترس��و و طماع��ی بود به خنده افت��اده بود و بدش 
نمی آمد كه توس��ط س��كوئیلر مورد اذیت و آزار قرار بگیرد اظهار 

بی اطالعی كرد.

 اضط��راب و ت��رس اش��میت دو چندان ش��د. »من ك��ه هدایای 
س��كوئیلر و ناپلئ��ون و نگهبانان را به موقع پرداخ��ت می كنم. نكند 
آنها پی به این موضوع بوده اند كه بخش��ی از سهم سكوئیلر را برای 
خود نگه داش��تم... نه امكان ندارد فهمیده باش��ند كه پول بیشتری از 
برخ��ی حیوان��ات می گیرم كه از كار نكردن آنها چشم پوش��ی كنم 
تا كارش��ان را كس��انی انجام دهند كه س��هم كمتری می دهند. نه ... 
نه.... خودشان از این كارها زیاد می كنند.« اشمیت در این افكار بود 
كه كرم خاكی رش��ته افكار او را پاره كرد و گفت: »اش��میت، بهتر 
اس��ت دیر نكنی و زودتر از وقت مقرر آنجا حاضر شوی. یادت نره 
كه برگه عبور را همراه داش��ته باشی، چرا كه سگ ها صبر و تحمل 
ندارند و می ترس��م قب��ل از اینكه برگه را به آنها نش��ان بدهی به تو 
حمله ور ش��وند و داندان های تیزشان را در بدن گوشت آلود و پر از 



Proo
f C

op
y

67 مزرعه حیوانات 2

چربیت فرو برند.« و با صدای قهقهه كه باعث ترس بیش��تر اش��میت 
شده بود داخل سوراخی شد و ناپدید گشت. 

 اش��میت به خود آمد و دید كه عقربه های ساعت به سرعت برق 
بدنب��ال هم می دوند و زمان را جلو می برند به س��رعت آماده ش��د و 
ش��ال و كاله ك��رد و بیرون رفت. برف و ب��اد و بوران حركت او را 
كند كرده بود. فاصله زیادی تا انباری نداشت. چند بار سگ ها قصد 
حمله كردن به وی را داشتند كه با نشان دادن پارچه قرمز رنگ جان 
س��الم بدر برد به انبار رس��ید. نگهبان انبار كه اشمیت را می شناخت 

نگاهی به برگه انداخت و اجازه وارد شدن به وی داد. 

 اش��میت در انباری چش��مش به تعدادی از دوستان گوسفندش 
افت��اد. حضور آنها ب��ه وی قوت قلب داد. پ��س خطری جان وی را 
تهدی��د نمی كند. به جمع گوس��فندان پیوس��ت، همه آنه��ا به همان 
طریق��ی كه وی از جریان این جلس��ه مرموز مطلع ش��ده بود اطالع 

یافته بودند.

بعد از مدتی محافظ مخصوص سكوئیلر كه یک سگ تعلیم دیده 
و باهوش و قوی بود وارد ش��د. با نگاه تیز و نافذ خود به گوسفندان 
كه 14 یا 15 نفر بوند س��كوت را حاكم ساخت و ورود سكوئیلر را 
اعالم نمود. هر خوكي، چند س��گ مختص خود را داش��ت و براي 
خود یک گروه نظامي كوچ��ک راه انداخته بود. هر حیواني را كه 
نمي پسندیدند، مي كشتند. و گاهي خوك ها، به جان هم مي افتادند. 
هر خوكي كه با خوكي دیگر دش��مني داشت به او اتهام منافق بودن 

را مي زد كه باید كشته مي شد.

برخي از خوك ها عالقه ي شدید به  ناپلئونیسم داشتند كه معموالً 
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قدرت تجزیه و تحلیل اوضاع را نداش��تند. ناپلئون را فرستاده خدا از 
آسمان ها مي پنداش��تند و اعتقاد داشتند كه مزرعه، ناپلئون را كشف 

كرد. 

یكي از خوك ها گفته بود كه اگر قرار باشد روزي ناپلئون نباشد 
یعني ما هم نیستیم، و مزرعه به ویرانه اي تبدیل خواهد شد.

س��كوئیلر با قدم های بلند و متبكرانه اش وارد سالن شد و همه را 
دعوت به نشس��تن كرد و بدون اینكه به گوسفندان نگاه كندگفت:  
»گوس��فندان عزی��ز .... البد از خود می پرس��ید كه چه چیز ش��ما را 
این موقع ش��ب به اینجا كش��انده است. من ش��ما را برای امر خطیر 
و مهمی به اینجا خوانده ام... آینده پرش��ور و تابناك مزرعه به ش��ما 
متك��ی اس��ت. ما متوجه ش��ده ایم كه م��زارع دیگر در حال رش��د، 
ترقی و پیش��رفت هس��تند. ما طی این چندس��ال درگیر تثبیت كردن 
خود بودیم و از پیش��رفت و ترقی عق��ب مانده ایم. یكی از مصادیق 
پیش��رفت و ترقی زیاد كردن حیوانات است. شما گوسفندان عزیز، 
با وفادارترین حیوان به ناپلئونیس��م هس��تید و ناپلئون برای پیش��رفت 
مزرعه و ناپلئونیسم به شما امید دارد. همه ما ها می دانیم كه ناپلئون به 

تنهایی می تواند همه مشكالت را حل كند. 

 ناپلئون، مظهر آزادي اس��ت. ناپلئونیس��م همان حیوانیسم است.  
حیوانیسم كه منجر به ناپلئونیسم نشود، شیطانیسم است.

 ناپلئونیس��م همه چیز و همه ي خوبي ه��ا را در درون خود دارد: 
ن��وع رفتار با دیگر حیوانات، ن��وع رفتار با جونز و دیگر مزارع، نوع 
غذا خوردن. همه چیز در  ناپلئونیس��م یافت مي ش��ود. نیازي نیست 
كسي انرژي و كالري مصرف كند و به این چیزها فكر نماید. ناپلئون 
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به این چیزها فكر كرده است. 

وي قادر است بجای همه حیوانات فكر نماید. ایشان به این نتیجه 
رس��یده كه پیش��رفت و ترقی مزرعه نه در گرو افزایش محصوالت 
و رفاه حیوانات بلكه در گرو رفاه و ازدیاد ش��ما گوس��فندان است. 
شما ارزش��مندترین گروه حیوانات هستید و این شانس به شما روی 

آورده كه تعداد شما زیاد شود.« 

یكی از گوس��فندان كه در حال چرت زدن بود اجازه خواس��ت 
و بلند ش��د و گفت: »جناب سكوئیلر.... االن دوران تثبیت تمام شده 

یعنی چه؟« 

س��كوئیلر باز ب��دون اینكه به چهره آن گوس��فند ن��گاه كند در 
پاس��خ گفت: »اوضاع همیشه برای ناپلئون غیر عادی است و شرایط 
استثنایی است... باید بدانید... كه در اوضاع عادی هیچ كدام از ماها 
یعنی خوك ها، سگ ها و گوسفندان به عنوان بهترین حیوانات روی 
زمین نمی توانند زندگی خوب در این مزرعه داش��ته باشیم. گناهان 
عمده و جرائ��م بزرگ در مزرعه این ها هس��تند : 1- عدم اعتقاد به  
ناپلئ��ون. 2- انتق��اد از  ناپلئون و خوك ها. 3- دف��اع از دیگر مزارع 
و جونز. 4- عدم اعتقاد به ناپلئونیس��م به عنوان بهترین س��بک اداره 
مزرعه. 5- توهین به س��گ ها و گوسفندان. 6- عدم اعتقاد به وجود 
س��ه طبقه در مزرعه: حیوان برتر، حیوان متوسط و حیوان پست. 7- 
تش��كیل گروه هاي دو یا سه نفره جهت صحبت در مورد مسائل غیر 
از خ��ورد و خ��وراك. 8- اعتقاد به آزادي بی��ان حیواني. 9- ایجاد 
تردید در اركان  ناپلئونیسمي مزرعه )این اصل كلي است و هركس 
را كه مخالف  ناپلئون اگر جرائم هش��ت گانه باال پوشش نمي داد به 
این تمسک جسته و محاكمه مي كردند( حركت پشت سر خوك ها، 
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تنها شیوه ي مقبول زندگي در مزرعه مي باشد.

تنها چیزي كه حیوانات در مقابل  ناپلئون باید انجام دهند، وظیفه 
و تكلیف اس��ت. ناپلئون در مقابل حیوانات مسئولیتي ندارد و براي 
وي ناپلئونیسم مهم است. حیوانات آزادند هركاري بكنند و هر چیز 
دوست دارند انجام بدهند ولي اگر چیزي برخالف  ناپلئون خواسته 
ش��ود همانند شیطان است و مزرعه ي ما جاي شیطان ها نیست و باید 

كشته شود.

ول��ي در واقع ناپلئون س��عي مي كرد تا ج��وري وقت مردم را پر 
كند كه آنها فرصت پرداختن به مسائلي غیر از مسائل روزمرگی شان 
همانند نان، النه و آب نداش��ته باش��ند و اگر هم فرصت داشته باشند 
فكرش��ان آن  قدر باید مشغول اینها باش��د كه فرصت فكر كردن به 
مس��ائل عمیق تر را نداش��ته باش��ند. این باعث از بین رفتن تحلیل از 
اوضاع مزرعه خواهد شد. آن ها اتفاقاً باید به طور سطحي اطالعات 
زیادي در مورد همه چیز داش��ته باش��ند ولي قدرت تحلیل نداش��ته 
باش��ند و اگر خواهان تحلیل هستند خوك ها تحلیل خود را به آن ها 

و به خوردشان خواهند داد.« 

س��كوئیلر ادام��ه داد: »باید ی��اد بگیریم كه اوضاع همیش��ه باید 
اس��تثنایی تلقی ش��ود تا بتوانیم برنامه های مترقی خود را جلو ببریم. 
حیوانات باهوش این مزرعه توانس��ته اند ماده ای را كش��ف كنند كه 
ما را در زمره مزارع پیش��رفته جه��ان قرار می دهد. این ماده می تواند 
جمعیت ش��ما را افزایش دهد. اشتباهی كه دیگر مزراع می كنند این 
است كه آنها تمامی حیوانات مزرعه را بطور یكسان افزایش می دهند 
ولی ما باهوش تر از آنها هس��تیم و متوجه شدیم كه ارزش حیوانات 
یكی نیس��ت، ما قصد داریم این شانس را فقط و فقط به گوسفندان 
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بدهیم كه بدنه اصلی مزرعه محس��وب می ش��وند. ازدیاد تعداد شما 
یعنی قدرتمندتر ش��دن ناپلئون و ناپلئونیس��م و مزرعه. و ناپلئونیسم 

چیزي است كه به خاطر آن متولد می شویم.« 

یكی دیگر از گوس��فندان به طور ابلهانه پرس��ید ك��ه چگونه با 
قدرتمندتر ش��دن ناپلئونیس��م آنه��ا در میان دیگر م��زراع قدرتمند 
خواهند ش��د؟ س��كوئیلر پاس��خ داد: »ما نظم جهان��ی را كه دلخواه 
صاحبان مزارع اس��ت را بر هم می زنیم و كاری می كنیم كه همه جا 
خوك ها، س��گ ها و گوسفندان و حرف اول را بزنند. این سه گروه 
از حیوانات مفیدترین حیوانات هس��تند برای مزارع و بقیه حیوانات 
برای خدمت رس��انی به این س��ه گروه بوجود آمده اند و ما به عنوان 
سردمدار ناپلئونیس��م حرف اول را خواهیم زد. باید كاری كنیم كه 
حیوانات به جان صاحبان مزارع بیفتند. این باعث خواهد شد كه در 
دیگر مزراع همیش��ه نزاع و دعوا و جنگ باش��د كه باعث ضعیف تر 

شدن آنها خواهد شد و ما قوی تر می شویم.« 

یكی دیگر از گوسفندان پرسید: »چرا دیگر حیوانات زیاد نشوند؟ 
م��ا به آنها نیاز داریم جهت كار در مزرعه و چیدن میوه ها از باغ ها و 
انبار كردن آنها.« س��كوئیلر كه حوصله اش از این سوال های مسخره 
به اتمام رسیده بود پاسخ داد: »گوسفندان گرامی... ما انبارهای میوه 
زی��ادی را در انتهای مزرع��ه پیدا كرده ایم و نیاز ب��ه كار و زراعت 
نداری��م، بنابراین به دیگر حیوانات ه��م نیاز نداریم. اگر می بینی كه 
حیوانات دیگر هنوز زنده اند و آنها را نكش��ته ایم به این خاطر است 
كه دیگر مزارع ما را متهم نكنند كه مزرعه ما، مزرعه متنوعی نیست. 
اگر نگاه ش��ماتت آمیز دیگر مزراع نبود، همه حیوانات را می كشتیم 
و گوشت و پوست شان را می فروختیم و از بابت بدست آوردن پول 
ناش��ي از فروش گوشت و پوست تا آخر عمر خودمان كه چند سال 
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بیش��تر نیست و در كنار پول ناشی از فروش انبار میوه های پیدا شده، 
می توانس��تیم همگی ما با آس��ایش زندگی كنیم و ادای كار كردن 
را در بیاوری��م تا از طرف مزارع دیگر متهم به تنبلی نش��ویم...، ولی 
ناچار هس��تیم جهت بستن دهان دیگر مزارع هم كه شده، تعداد بقیه 
حیوانات را در حداقل نگه بداریم. ش��ماها وظیفه حیوانی دارید كه 
ناپلئون را تقدیس كنید و مقام او را كه باال است باالتر ببرید. هر كه 
از او نقد كرد وي را به سزای عمل اش برسانید. هر جمله خوب سراغ 
دارید به اس��م او معرفی كنید و جایزه اش را از ما بگیرید. بدانید كه 
ناپلئون پیش بینی هم می كند. پیش بیني در مورد سرنوشت حیوانات 
و دیگر مزارع . وي پیش بیني كرده اس��ت كه دیگر مزارع به خاطر 
عدم پاپیندي به ناپلئونیسم نابود خواهد شد. ما سعی خواهیم كرد كه 
پیش بینی های او را تحقق ببخش��یم و آنهائی كه تحقق پیدا نمی كنند 

را توجیه كنید.

 ش��ما ها وظیفه دارید كاری كنید ك��ه عقل حیوانات كه مهترین 
دش��من پیش��رفت مزرعه اس��ت ضعیف تر ش��ود و به جای آن یک 
زندگی حماسه ای داشته باشند. حماسه ای زندگی كنند...، حماسه ای 
فكر كنند...، به احساس��ات خود رجوع كنند...، به ناپلئون فكر كنند 
و به آینده نگاه كنند...، چش��مان همه حیوان��ات در دیگر مزارع به 
شماها دوخته شده است. نباید آنها را مایوس كنیم. مبارزه ای سخت 
پیش رو داریم علیه جونز و جونزها .... در این مس��یر مبارزه احساس 
و حماس��ه و اسطوره ما را پیروز خواهد كرد نه تعقل و تفكر. شماها 
نماینده گوس��فندان و حیوانات هس��تید.... پیغام ناپلئون را كه به شما 
رس��اندم را به همه ابالغ كنید. حاال همه بروی��د كه وظیفه مهمی به 
ش��ماها واگذار شده است.« در این لحظه سایه یک نفر كه در پشت 

بام انباری بود دیده شد كه به سرعت ناپدید شد.
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 س��كوئیلر معتقد بود كه یک مزرعه ایده آل یک مزرعه حرف 
گ��وش كن و تابع و مطیع اس��ت ك��ه از یک منبع فرم��ان كه همان 
ناپلئون اس��ت انرژی می گیرن��د، همان منبع و مرك��ز فكر می كند. 
تصمیم می گیرد و اصول را مش��خص می كند و بنابراین یک مزرعه 
خ��وب نیاز به نی��روی حرف گوش كن زیاد دارد ت��ا نیروی فكری. 
حیوان خوب حیوانی اس��ت ك��ه مطیع و متعبد و دنبال رو اس��ت و 
حیوان بد، حیوانی اس��ت كه می خواهد طور دیگری زندگی كند و 
االن این منبع همان ناپلئون اس��ت و ناپلئونیس��م. این تنها روش زنده 
ماندن و حكومت كردن است. سكوئیلر كه عقده حكومت كردن را 
سال ها در خود داشت و مطمئن بود كه بعد از ناپلئون نوبت سكوئیلر 
اس��ت كه صاحب مزرعه خواهد ش��د، تنها در این صورت خواهد 
توانس��ت نه تنها عقده ای كه سالیان سال در دل دارد را از بین ببرد، 
بلكه س��تم و جوری كه جونز و پدران جونز و دیگر حیوانات بر وی 

و دیگر خوك ها روا داشتند را جبران كند و انتقام بگیرد. 

اكثر حیوانات، خوكها را یک عنصر به درد نخور تلقی می كردند 
كه فقط بلد هس��تند بخورن��د و بخوابند و ح��رف بزنند و در گل و 
الی غوط��ه بخورند و حاال كه این فرصت تاریخی به آنها رو كرده 
بای��د حداكثر اس��تفاده را از آن بكنند و چه بس��ا این فرصت دیگر 
تكرار نشود و حفظ این فرصت مهمترین دغدغه خوك ها محسوب 

می شده است.

 سكوئیلر مخصوصاً تالش می كرد تا از این فرصت طالیی استفاده 
ك��رده و خود را مطرح نماید و از حیوانات دیگر انتقام بگیرید. آنها 
را ط��وری ادب می كرد كه در مقابل دیگر حیوانات اقرار و اعتراف 
كنند كه اش��تباه كرده اند و غلط كرده اند. باید از این فرصت به نحو 
احسن اس��تفاده كرد و برای یكبار هم كه شده در تاریخ حیوانات و 
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مزارع حكومت خوك ها را با كمک دندان و زور و بازوی سگ ها 
و حضور و پشتیبانی گوسفندان به ثبت برسانند. 

اس��كوئیلر خود را برتر از  ناپلئون مي پنداش��ت و حرف ش��نوي 
خاص��ي از او نمي  برد و از لحاظ فكري اعتق��ادي و رفتاري خود را 

بسیار برتر از وي مي پنداشت.

س��كوئیلر اعتقاد داش��ت كه باید حیوانات را ب��ه لحاظ تغذیه به 
خود و حكومت وابس��ته كرد و غذای حیوانات را قطره ای و اندك 
اندك به آنها داد كه در غیر اینصورت توقعات حیوانات باال می رود. 
حیوانات باید به گرسنگی عادت كنند و برای یک شكم سیر تالش 
كنند كه البته نباید بدان برس��ند. باید عادت كنند كه زندگی فقیرانه 
داش��ته باش��ند كه این بیشتر بدردش��ان می خورد وگرنه از خوك ها 
تبعیت نمی كنند و حرف كسی را گوش نمی دهند و هر جا كه الزم 
ش��د با خوك ها بیعت نمی كنند. در هر صورت باید كاری كرد كه 
حیوانات همیشه از فردای خود نگران باشند. نگرانی رمز موفقیت در 

مزرعه داری است.

خوك ها، سگ ها و گوسفندان به هم نیاز دارند در مزرعه داری. 
در غیر اینصورت خوك ها باید میان گل و الی پرسه بزنند و سگ ها 
در صحراها بدنبال گرگ و روباه ها بدوند و با آنها گالویز ش��وند و 
گوس��فندان هم غیر از فربه شدن و باالخره ذبح شدن و فروش رفتن 
گوشتش��ان، آینده ای ندارند. همه حیوانات در هر رده ای و سنی باید 

نگران فردای خود باشند باید هشت شان گرو نه شان باشد.

 ترویج كش��ته ش��دن براي  ناپلئونیسم و ترویج این فكر كه ما به 
كشته شدن نیاز داریم همه جا وجود داشت. خبرچیني همه جا موج 
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مي زد.

سكوئیلر اعتقاد داشت كه نظم و مزرعه و دفاع در مقابل حمالت 
احتمالي مزارع دیگر بهترین بهانه براي حكومت كردن اس��ت و در 
خفا اعتقاد داش��ت كه رمز بقاء  ناپلئونیس��م و اسكوئیلریس��م همان 
اولویت بخشیدن بر نظم مزرعه، و دفاع در مقابل مزارع دیگر است.
هر كس ارادتش به  ناپلئون وس��كوئیلر  بیش��تر باش��د، لیاقتش براي 

ارتقاء و ریاست حیوانات بیشتر است.

س��كوئیلر عاش��ق حركت در س��ایه بود، همانند یک شبح. وي 
متخصص ایجاد بحران محسوب مي شد. 

یكبار  جیمی از س��كوئیلر پرس��یده بود كه حیوانات دیگر رابطه 
خوبی با هم دارند و این به نظر خوش��ایند نمی آید. سكوئیلر پس از 
قدری اندیشیدن جواب داده بود كه: »باید كاری كرد حیوانات كم 
حوصله ش��وند تا س��ریع به س��ر و كله هم بپرند و با هم دعوا و نزاع 
بكنند و هنر مذاكره و گفتگو نداشته باشند. مذاكره كردن و صحبت 
كردن و با هم خوش و بش كردن اصاًل چیز خوبی نیس��ت. س��ر هم 
كاله گذاش��تن، حوصله هم را نداش��تن، زیر آب هم را زدن خیلی 
مهم اس��ت. البته هیچ وقت نباید بگوئیم كه س��ر هم كاله گذاشتن 
بد اس��ت. دعوا كردن بد اس��ت. نباید بگوئیم دروغ گفتن بد است. 
اگ��ر هم برای حفظ ظاهر گفتیم نباید برنامه جدی برای حذف اینها 
داشته باش��یم. بلكه باید مرتب بگوییم و تكرار كنیم كه شما بهترین 
حیوان روی زمین هس��تید. هر آنچه كه هستید آن بهترین است ولی 
مرت��ب در همه جا باید بگوئیم كه ما دروغ نداریم، ما كاله س��ر هم 
نمی گذاریم.« جیمی كه زیاد از گفته های  س��كوئیلر سر در نیاورده 
بود دوباره پرس��ید: »پس چگونه با آنها رفتار كنیم؟« س��كوئیلر كه 
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می دانس��ت موقعیت جیم��ی در مزرعه نه بخاطر ه��وش و ذكاوت 
بلكه بخاطر رشوه های پدرش اس��ت با بی حوصلگی جواب داد: »تا 
می توانیم باید كاری كنیم كه حیوانات فقیرتر از قبل شوند. خودمان 
باید آذوقه های آنها را به دستش��ان بدهیم تا وابستگی آنها بما بیشتر 

شود كه به این روش رفاه در فقر می گویند.« 

 بعضي از حرف هاي خوك ه��ا را حیوانات نمي فهمیدند و البته 
خود خوك ها ه��م نمي فهمیدند، ولي همین كه بحث اعتماد وجود 
داش��ت كافي ب��ود و حیوانات فقط باید تبعی��ت و بیعت مي كردند، 
تنها كار خوب كار حیوانات این محس��وب مي شد. وحدت، نمایش 
قدرت  ناپلئون و كم نیاوردن وي در مقابل دیگر مزارع بود. وحدت، 
نظم مي آورد و سگ ها وظیفه ي ایجاد وحدت و نظم را داشتند. یک 

نوع وحدت سگي، و اتحاد كاذب گوسفندي، ایجاد كردند.   

 جیمی كه س��اده لوح ترین خوك در مزرعه محس��وب می ش��د 
در پناه یكی از بوته ها مخفی ش��ده بود و انتظار می كش��ید. یكی نفر 
نقابدار كه س��عی می كرد دیده نش��ود به بوته نزدیک ش��د و بعد از 
اینكه اطمینان حاصل كرد كه كس��ی آن اطراف نیست دو تا سوت 
ممت��د كه حاكی از یک عالمت مخصوص بود زد. جیمی به محض 
ش��نیدن صدای سوت سراس��یمه بیرون آمد و خیلی سریع بسته شكر 
كه در دس��ت نقابدار بود را گرفت و بدون مقدمه گفت: »خوك ها 
و مخصوصاً س��كوئیلر از قضیه ش��كر بی نهایت ناراحت و عصبانی 
شده اند و عصبانی از اینكه چه كسی ممكن است به آنها خیانت كرده 
و آنها را لو داده و ش��دیداً بدنبال پیدا كردن عوامل و كسانی هستند 
كه اینكار را كرده و اگر احتیاط نكنیم هر دو ما گرفتار خواهیم شد 
و مجازات مرگ آن هم به بدترین ش��كل در انتظار ما خواهد بود.«  
نقابدار كه س��عی می كرد طوري رفتار كند كه  جیمی پی به هویت 
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وی نبرد پاس��خ داد: »باالخره هیچ كاری بدون زحمت نمی شود. در 
عوض تو یكی از ثروتمندترین خوك های مزرعه خواهی شد. البته 
اگر خبرهای دس��ت اول بما بدهی.« جیمی از شنیدن كلمه ثروتمند 
چش��مانش برق خاصی زد و گفت: »اگر دفعه بعد هم مثل این دفعه 
خوش قول باش��ی و با بسته های ش��كر بیایی خبرهای خوبی برای تو 
می آورم و نشانه ما همان پارچه آبی رنگ كه روي شاخه این درخت 

بسته می شود« و بدون خداحافظی از هم جدا شدند.

 نقابدار كه كس��ی جزء نیوكالس نبود به جمع دوستانش ملحق 
ش��د. از بزرگ ترها ش��نیده بود كه كه به راحت��ی می توان به  جیمی 
رش��وه داد و خبرهای تازه از دنیای خوك ها كسب كرد و از اینكه 
توانس��ته بودند از راز خوك ها و تبانی آنها با س��گ ها و گوسفندان 
مطلع شوند از شادی در پوست خود نمی گنجیدند و حاال می توانستند 

آگاهانه تر تصمیم گیری كنند. 

بچه ه��ا در م��ورد برنامه های آینده خود صحب��ت می كردند كه 
چگون��ه باید محل انبار میوه را پیدا كنند و چگونه آن را بهم بریزند. 
چ��ون كه مطئمن بودن��د با اتكاء به این انبار می��وه، خوك ها راح تر 
می توانند از شر حیواناتی كه موی دماغ آنها می شوند خالص شوند. 
ی��ا آنه��ا را از مزرعه اخراج می كنن��د یا یاعث فرار آنه��ا از مزرعه 
می ش��وند و یا مقدمات مرگ آنها را فراهم می كنند. قرار بر این شد 
كه  مایكل همیش��ه مراقب  اش��میت باشد و  اندی مسئولیت مراقبت 
یكی از س��گ ها را بعهده گرفت تا بدانند كه آنها كجاها می روند و 
چه كارهای��ی می كنند تا در صورت لزوم بتوانند نقش��ه های آنها را 
بر مال كنند و یا خنثی نمایند. همچنین قرار بر این ش��د كه كه بطور 
نوبتی و مرتب آنا و  نیكوالس به دهلیز سر بزنند تا از جریانات آنجا 

با خبر شوند. مأموریت آنها از همین لحظه شروع شد. 



Proo
f C

op
y

بهنام عربی 78

فردای آن روز طبق قرار قبلی بچه ها دور هم جمع شدند. از  اندی 
خب��ری نبود. مدتی منتظر وی ش��دند ولی نیامد. مایكل كه مس��ئول 
مراقبت از اشمیت بود گفت: »اشمیت را می توان با خود همراه كرد، 
او ه��م همانند همه گوس��فندان در مقابل پول و ث��روت كم طاقت 
است. دیروز بعد از جدا ش��دن از شما چهار چشمی مراقب اشمیت 
بودم. دیدم كه در كوچه های مزرعه راه افتاد و به هر گوسفندی كه 
می رس��ید دم گوش��ش چیزی می گوید. و سپس همگی وارد طویله 
قدیمی مزرعه ش��دند. خ��ود را در جایی مخفی كردم. گوس��فندان 

زیادی آنجا جمع شده بودند كه من چند تا از آنها را شناختم.

 اش��میت مقابل دیگر گوسفندان رفت و شروع به صحبت كرد:  
»گوس��فندان عزیز ... همانطوریكه می دانید ناپلئون بزرگ، پیشوای 
عالیقدر... ناجی مزرعه و همه حیوانات مزرعه می باش��د كه متاسفانه 
بعضی حیوانات از این موضوع آگاه نیستند و وظیفه ما است كه آنها 
را به زور هم كه شده آگاه كنیم. ناپلئون بزرگ كسی است كه شبها 
با یاد حیوانات می خوابد و ش��بها خواب سعادت شماها را می بیند... 
برخ��ی حیوانات با كمک مالی برخی م��زارع دیگر به رهبری جونز 
سعی می كنند كه بین حیوانات و ناپلئون تفرقه بیندازند تا مانع پیشرفت 
مزرعه شوند. جونز متوجه ش��ده كه می توانیم قویترین مزرعه روی 
دنیا باش��یم و نمی خواهد این امر تحقق پیدا كند. دوستان، این وظیفه 
ماس��ت كه از جان و دل از ناپلئون و ناپلئونیس��م دفاع كنیم. جدیداً 
حیوانات همین مزرعه تواسته اند با مدیریت عالی ناپلئون و راهنمایی 
ایش��ان موفق به كشف ماده ای ش��وند كه قادر است تعداد حیوانات 
را در زمان كم چندبرابر كند و باعث ازدیاد آنها ش��ود و چون شما 
گوس��فندان عزیز همیش��ه جزء بهترین حیوانات مزرعه هس��تید این 

افتخار نصیب ما ها شده است كه از این ماده استفاده كنیم. 
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گوس��فندان بزرگ ... از این ماده اس��تفاده كنید و اوالد خود را 
زیاد نمائید و تا می توانید همراه یونجه از این ماده كه هنگام خروج از 
این جا به شما داده می شود، مصرف نمائید. ناپلئون بزرگ قول داده 
است در صورت موفق شدن این برنامه، امتیازات خاصی را برای شما 
گوسفندان وفادار به مزرعه و ناپلئون و ناپلئونیسم قائل شود. یكی از 
این امتیازات این است كه حیوانات دیگر كاماًل تابع شما ها می شوند. 
قصد داریم برای شما دوستان و بچه های شما شغل های جدید ایجاد 
كنیم. یكی از مش��اغل بس��یار مهم كه قصد ایجاد كردن آنرا داریم 
تشكیل كالس های زندگی در مزرعه به سبک گوسفندی است كه 
یكی از مترقی ترین سبک های زندگی در مزرعه نزد ناپلئون بزرگ 
است. همه حیوانات موظف خواهند بود در طول روز چندساعتی را 
در این كالس ها تحت نظر و نظارت آموزشي شما گوسفندان فهیم 
بگذرانن��د و نحوه زندگی كردن در مزرعه را یاد بگیرند تا با كمک 
این كالس ها و این آموزش ها بتوانیم مزرعه ای را ایجاد كنیم كه سر 
لوحه دیگر مزارع باش��د و االن هم توانستیم سبک نوینی را در اداره 
مزرعه در كل این منطقه و ناحیه ایجاد كنیم. بعضی از گوسفندان را 
به عنوان نماینده به دیگر مزارع می فرستیم تا پیام ناپلئون و ناپلئونیسم 
را به گوش حیوانات برسانند. و همه مزارع مشتاقانه در پی یافتن رمز 
موفقیت ما هستند كه همان به دور ناپلئون جمع شدن است. بزرگترین 
افتخ��ار ما، اعتماد ما به رهبران اس��ت. هر كس این اعتماد را متزلزل 
كند دشمن ما محسوب خواهدشد و سزایش مرگ است. ناپلئون هر 
نظري را كه باعث اتحاد حیوانات به دور او باشد را مي ستاید و دیگر 

خوك ها، این نظر را، بلند طبعي ناپلئون قلمداد مي كنند.

یكی از گوسفندان كه زیاد از حرف های اشمیت سر در نیاورده 
بود و خود اش��میت هم زیاد از چیزهائیكه گفته بود س��ر در نیاورده 
بود ولی چون كاًل وراج بود، می دانس��ت كه وظیفه دارد در مدح و 
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تمجید ناپلئون حرف بزند، از اش��میت پرس��ید: »زندگی گوسفندی 
یعنی چه؟« اش��میت قدری قیافه متفكران��ه به خود گرفت و از روی 
نوشته ای كه مقابل روی او بود، پاسخ داد: »زندگی گوسفندی یعنی 
فقط داشتن یک طرز فكر، یكی روشی كه بدانیم محور و مركز آن 
ناپلئون اس��ت. وی ناجی حیوانات و مزرعه است. اصاًل یک حیوان 
نیس��ت. از آس��مان ها آمده تا ما را نجات دهد. زندگی گوس��فندی 
یعن��ی اینكه هركس در مقابل ناپلئون معترض ش��ود و مخالفت كند 
یعن��ی قص��د دارد مزرعه را و حیوان��ات را دو دس��تی تقدیم جونز 
كند و چنین فردی دش��من همه حیوانات و مزرعه اس��ت و كم ترین 
مجازات وی مرگ اس��ت.« یكی دیگر از گوس��فندان از جای خود 
بلند شد و در حالیكه لباس مرتبی بر تن نداشت پرسید: »باید چیكار 
كنیم؟ وظیفه مان چیس��ت؟ زود بگو كه خوابم می آید.« اشمیت كه 
از گستاخی این گوسفندان عصبانی شده بود ولی به زحمت توانست 
خود را كنترل كند، پاس��خ داد: »ش��ما گوسفندان را دو دسته تقسیم 
می كنیم. یک دسته آنهایی كه باید درس بدهند و بر كارهای دیگر 
حیوان��ات در مزرعه نظارت بكنند و آنهایی كه از نژاد كوهس��تاني 
هس��تند و دارای پشم زیادی تری هس��تند، موظفند كه با هركس كه 
با افكار گوس��فندی مخالفت ورزید به مقابله برخیزند و در صورت 
لزوم برخورد فیزیكی بكنند. شماها مخصوصاً نژاد كوهستاني باید با 
پش��تیبانی سگ ها زندگی راحت در مزرعه را به كام دشمنان ناپلئون 
و ناپلئونیس��م تلخ كنید و رعب و وحش��ت را در دل حیوانات مضر 
بیفكنید كه این امر باعث طوالنی تر ش��دن اس��تقرار ناپلئونیس��م در 

مزرعه خواهد شد.«  

حرف مایكل كه به اینجا رس��ید همگی از اینكه به فطرت ذاتی 
گوس��فندان پی برده بودند خوشحال شدند. ولی از اینكه گوسفندان 
قصد دارند برنامه ای را پیاده بكنند كه زندگی گوسفندی در تمامی 
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ش��ئونات زندگی حیوانات مزرعه جاری و س��اری ش��ود، بي نهایت 
عصبان��ی و نارحت ش��دند. آنا ك��ه خیلی عصبانی ب��ود داد زد: »از 
اینكه تالش می كنن��د زندگی عادی حیوان��ات را منحرف بكنند و 
آنرا گوسفندی نمایند می ترسم.« نیكوالس با چهره مصمم در پاسخ 
گفت:  »هر مزرعه اي متش��كل از انواع حیوانات است و سالیان سال 
است كه این چنین بوده و همه مزارع اینگونه هستند. این سبک جدید 
زندگی كه در آن تعداد حیوانات دس��تكاری می شود به ضررمزرعه 
است... راستی از اندی خبری نشد؟« همه اظهار بی اطالعی كردند.

هوا داش��ت تاریک می ش��د و اثری از او نبود. همه نگران ش��ده 
بودند.كجا می توانس��ت باشد؟ مبادا گرفتار شده و سگ ها پی به راز 
بچه ها برده اند. نیكوالس به اتفاق دوستان به منزل اندی رفت. هنوز از 
او خبری نبود. تصمیم گرفتند شبانه به جست وجوی اندی بپردازند. 
بچه ها فهمیده بودند كه س��گ ها قویترین حس خود كه همان حس 
بویایی اس��ت را بطور موقت، توس��ط خوك ها از دست داده اند. و 
سگ ها نیز خبر نداشتند كه این بال بر آن ها نازل شده آن هم توسط 
خوك ها، كه این كار را كرده بودند تا اجازه ندهند س��گ ها متوجه 
بوی بد خوك ها شوند، كه باعث می شد سگ ها از خوك ها فاصله 
بگیرند. چون بر اثر تبلیغات خوك ها، س��گ ها تصور می كردند كه 
خوك ها تمیزترین و خوش بوترین حیوانات مزرعه هستند. خوك ها 
به درستی فهمیده بودند كه تنها حیوانی كه می تواند دمار از روزگار 
آنها در بیاورد، سگ است و بعد اسب. ولی چون تعداد اسب ها 4 یا 
5 راس بیشتر نبود و همچنین طبیعت آرام وحرف گوش كنی داشتند 
و ذاتاً قصد آزار دیگر حیوانات را نداش��تند، زیاد احس��اس خطر از 
جان��ب آنها نمی كردند و زیاد به درد مقاصد خوك ها نمی خوردند. 
ولی س��گ اگر می دانست كه خوك ها قصد و نیت پیشرفت مزرعه 
را ندارند و فقط در فكر پیاده كردن اهداف خوكی خود هس��تند، به 
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خاطر طبیعت وفاداربودنش��ان به مزرعه و حیوانات، دمار از روزگار 
خوك ها در می آورند. البته خوك ها چند س��گ هار و ولگرد را نیز 
پیدا كرده بودند كه به هیچ چیز و هیچ كس رحم نمی كردند و آن ها 

محافظین اصلی ناپلئون بودند.

بنابراین س��گ می توانس��ت خطر جدی برای خوك ها بحساب 
آی��د. به همین خاط��ر در اولین قدم خوك ها م��اده ای را خریداری 
كردند كه باعث از بین رفتن حس بویایی س��گ ها می شد و ناپلئون 
ش��خصاً هر روز صبح این ماده را در غذای سگ ها می ریخت تا این 
حس برای یک روز از س��گ ها گرفته ش��ود و یک بار كه یكی از 
خوك ها قصد افش��اء این جریان را به سگ ها داشت، سكوئیلر او را 
زندانی كرد و به عنوان خائن، به دس��ت سگ ها بطور فجیعی به قتل 

رساند.

بچه ها ك��ه فهمیده بودند، س��گ ها به قدرت بینایی و ش��نوایی 
خود مجبور هس��تند بس��نده كنند، از تاریكی هوا استفاده كرده و با 
استتارخود، ساعت 10 شب به سمت محلی كه احتمال می دادند اندی 
آنجا باشد راه افتادند. بچه ها سعی می كردند پشت سر هم راه بروندتا 
كمتر دیده شوند. صدای تپیدن قلبشان را می شنیدند. گویی كم مانده 
بود كه از سینه بیرون بچهد. دو سه دفعه به نگهبانان برخوردند ویک 
بارك��ه خود را در س��ینه دیوار در تاریكی مخفی ك��رده بودند پای 
مایكل به یک قوطی برخورد كرد و صدایی برخواست و به ناگهان 
یكی از س��گ های نگهبان صورتش را به سمت آن ها گرفت و خود 
را روی پ��ای جلو خم كرد و موقعی��ت حمله به خود گرفت، بچه ها 
مرگ راپیش روی خود دیدند. قدرت حركت نداش��تند كه ناگهان 
از طرف مقابل از دل تاریكی چیزی به س��مت سگ رها شد و با سر 
وی برخورد كرد. س��گ گیج شده بود و نمی دانست از كدام طرف 
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مورد حمله واقع ش��ده اس��ت. مدتی مات و مبهوت ماند. وقتی یک 
چیز دیگر به سرش برخورد كرد فرار را برقرار ترجیح داد.

 در ای��ن هنگام، بچه ها توانس��تند یک بچه راس��و را روی دیوار 
مزرعه ببینند. بچه راس��و كه از روی كنجكاوی ازاینجا رد می شده، 
توانس��ت با شجاعت خود و به موقع جان بچه ها را نجات دهد. راسو 
كوچولو به بچه ها ملحق ش��د و خود را »چارلز« معرفی كرد. بچه ها 
متوجه شدند كه چارلز به همراه پدر و مادرش پائین رودخانه زندگی 
می كنند و هر از چند گاهی براي كنجكاوي و گردش داخل مزرعه 
می ش��ود.  نیكوالس خود و بچه ها را به چارلز معرفی كرد و از اینكه 
چارل��ز توانس��ته بود جان آن ه��ا را نجات دهد از وي تش��كر نمود.  
نیكوالس رو به چارلز كرد و گفت كه دنبال دوستشان اندی هستند. 
چارلز اعتقاد داش��ت كه دوستش��ان حتما این اطراف می باشد چون 
وی خیل��ی این اطراف می آید و برای اولین بار اس��ت كه دور و بر 
انباری، س��گ نگهبان می بیند. در حیاط پش��تی، تعداد سگ ها زیاد 
ش��ده وظاهراًٌ در حال مراقبت از چیزی هستند كه احتمال دارد اندی 

باشد.

همگی از كنار دیوار به س��مت حیاط پشتی به حركت درآمدند. 
یک سگ قوی هیكل مقابل دری ایستاده بود و یک سگ دیگر نیز 
دور ی��ک خانه مخروبه در حال چرخی��دن بود. نفوذ به داخل تقریبا 
محال بود. س��گ ها به محض دیدین هر جنبنده ای به سمت او حمله 
ور خواهند ش��د و در یک چشم به هم زدن فرد مهاجم را تكه وپاره 

خواهند كرد.

بچه ها مایوس��انه نشس��تند و نمی دانس��تند كه چكار باید بكنند. 
نیكوالس سكوت را شكس��ت و گفت: »ازكجا معلوم كه اندی این 
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تو باش��د؟ فرض كنید بعد از تحمل زحمات زیاد داخل رفتیم، اگر 
اندی آنجا نباش��د چی؟« آنا گفت: »نباید ناامید بشویم. حداقل یک 
چیز ارزش��مند در اینجا وجود دارد كه دو س��گ نگهب��ان را اینجا 
گمارده اند.« چارلز درحالی كه س��رش را می خاراند گفت: »وجود 
محافظ كه اصال سابقه نداشت نشان دهنده وجود كسی دراینجاست. 
احتمال می دهم اینجا خبرهایی هس��ت.« مایكل نیز با آنا هم نظر بود: 
»اگر یک درصد احتمال بدهیم كه اندی اینجاس��ت، باید این كار را 

انجام بدهیم.« 

  نیك��والس رو به چارلز كرد و گفت: »ببی��ن چارلز عزیز... این 
یک مسئله داخل مزرعه است و خطرمرگ هم در پیش دارد... همین 
قدر كه جان ما را از چنگ آن س��گ نجات دادی بسیار متشكریم...
تو بهتر اس��ت برگ��ردی و به خانه بروی.« چارلز كه ت��ازه از ایثار و 
ازخودگذشتگی اینها خوش��ش آمده بود و می خواست هرطور كه 
ش��ده وارد این گروه شود پاس��خ داد: »تصوركرده اید كه كاری را 
كه ش��روع كرده ام را نیمه تمام رها خواهم ساخت؟ نه...تا آخر خط 
هستم وتازه یک فكر بكر هم جهت ورود به این خانه و خالصی از 

شر این دو سگ دارم.« 

بچه ها كه می دیدند چگونه یک غریبه خارج از مزرعه حاضرشده 
جان خود را به خاطر دوس��ت آن ها به خطر بیندازد، اعتماد به نفس 
مضاعفی بدست آوردند و دیگر از گرفتار شدن در چنگال دژخیمان 
و از دس��ت دادن جان نهراس��یدند. مرگ در كمین آن ها در همه جا 

نشسته بود.

چارلز در خفا نقشه خود را برای بچه ها تشریح كرد، بعد از كمی 
گفتگو و تغییرات ناچیز در نقش��ه، همگی آماده ش��دند كه نقشه را 
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پیاده كنند.چارلز باالی دیوارمقابل خانه رفت وسعی كرد با حركات 
خود توجه سگ كه در حال حركت كردن بود را به خود جلب كند 
كه تا حدی موفق هم ش��د ولی س��گ زیاد به سمت چارلز حركت 
نكرد و بعد از دوس��ه قدم دوباره به جاي خود برگش��ت. مایكل هم 
به چارلز ملحق شد و دوتایی بنا بر بازیگوشی روی دیوار را كردند. 
سگ كه از رفتار دو بچه حسابی كالفه شده بود تصمیم گرفت یک 
درس درس��ت و حسابی به این مزاحمین دهد و بنابراین، با یک خیز 
بلند خود را به س��مت دیوار پرتاب كرد. مایكل و چارلز هركدام به 
یک طرفی دویدند. س��گ كه روی دیوار مس��تاصل و مردد بود كه 
آیا ب��ه تعقیب مهاجمان بپردازد و یا به ج��ای خود برگردد، تصمیم 
گرفت به تعقیب چارلز بپردازد كه در این هنگام نیكوالس وآنا او را 
با سنگ مورد حمله قرار دادند و اتفاقاً دو تا سنگ به سر وی اصابت 
كرد و موجبات س��قوط وی را به آن طرف دیوار فراهم كرد. سگ 
بی هوش روی زمین افتاد. دومین سگ را نیز با پرتاب كردن گوشت 

آغشته به مواد بی هوش كننده به خواب بردند.

نیك��والس رو به دوس��تانش كرد وگفت: »بچه ه��ا وقت زیادی 
نداری��م... باید عجله كنیم.« همگی از پنجره كن��ار دیوار وارد اتاق 
ش��دند. فضای ات��اق كه بهم ریخته بود، نش��ان م��ی داد كه مدت ها 
می شود كسی از آن جا استفاده نكرده است. در كمال تعجب دیدند 
ك��ه یكی از خروس های مزرعه كه نس��بت دوری ه��م با نیكوالس 
داش��ت را با غل و زنجیر به صندلی محكم بس��ته ان��د. خروس بینوا 
بخاطر ش��كنجه های زیاد بی جان محكم به صندلی بس��ته شده بود. 
وقت كم بود و هر لحظه بیم آن می رفت كه دش��من قدار سر برسد. 
بچه ها می بایست دس��ت به كار می شدند. به سرعت او را از صندلی 
باز كردند و وي كه نای صحبت كردن نداش��ت را به بیرون از اتاق 
بردند. س��گ همچنان مقاب��ل در بیهوش افتاده بود و از س��گ دوم 
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خبری نبود. احتمال آن بود كه هر لحظه یكی از س��گ ها از خواب 
بی��دار ش��ود و به هوش آید و یایكی از دوس��تان این دو س��گ فرا 
رسد. نسیم خنک ش��بانگاهي، خروس را به خود آورد و چشمانش 
را اندكی باز كرد و توانست روی پای خود بایستد. این امر به بچه ها 
كمک كرد كه راحت تر خروس را به گوش��ه ای از مخروبه نزدیک 

انبار، بكشانند.

نیكوالس كه از پیدا نكردن اندی در این انباری بیشتر نگران شده 
بود، اولین سوالی كه از خروس كرد در مورد اندی بود.... »شما یک 
بزغاله س��فید كوچک را ندیده اید؟ از دوس��تان ما می باشد. او را از 
صبح ندیده ایم و بس��یار نگران حال وی هستیم. احتمال می دهیم كه 

گرفتار سگ ها شده باشد.«

خ��روس كه هنوز توان خ��ود را كامل باز نیافت��ه بود در حالیكه 
ب��ه دیوار تكیه زده بود پاس��خ داد: »من از س��گ بازجوی خود كه 
می خواس��ت مرا تضعیف روحیه نماید، ش��نیدم كه قرار است یک 
بزغاله كوچ��ک را فردا اعدام كنند به جرم جاسوس��ی برای مزارع 
همس��ایه.« رنگ از رخس��ار بچه ه��ا پرید. آنا روی زمین نشس��ت تا 
ضعف ناشی از ش��نیدن این خبراو را به روی زمین نغلطاند. خروس 
ك��ه نجات جان خود را مدیون بچه ها می دانس��ت و از اینكه با دادن 
خب��ر بد مایه ي ناراحتی و نا امیدي بچه ه��ا را فراهم كرده، بالفاصله 
با عجله ادامه داد...نگران نباش��ید... وق��ت كافی برای نجات وی را 

دارید. او را در محل كار سكوئیلر زندانی كرده اند. 

نیكوالس از آنا خواست كه مراقبت از خروس را به عهده بگیرد 
تا آنها س��ریع به محل كار س��كوئیلر كه از همان دهلیز می شد بدان 
راه پیدا كرد، بروند. به س��رعت دست به كار شدند و به سمت دهلیز 



Proo
f C

op
y

87 مزرعه حیوانات 2

راه افتادند.

نیكوالس از پیوس��تن چارلز  به جمع و گروه خود خوشحال بود. 
چارلز یک بچه راسوی ش��جاع وچابک به نظر می رسید و به خاطر 
زندگی در طبیعت بس��یار با تجربه تر از سن خود نشان می داد. نیروی 
درونی به وی نهیب می زد كه می تواند به چارلز اعتماد داش��ته باشد. 
سر راه، سر بسته و بطور اجمال جریان دخمه و دهلیز را برای چارلز 
تعری��ف كرد. بین راه مقداری طناب كه برای پائین رفتن از دهلیز و 
ورود به دخمه الزم داش��تند را تهیه كردند. بدون دردس��ر به دخمه 

رسیدند. 

چارل��ز بخاطر طبیعت وحش��ی خ��ود و روبروش��دن با حوادث 
بی نهای��ت خطرناك، ك��ه از او موجودی نترس و ش��جاع س��اخته 
بود، به دنبال بچه ها پا به داخل دهلیزگذاش��ت. شجاعت، سرعت و 
چابكی چارلز می توانست خیلی به درد بچه ها بخورد. علیرغم اینكه 
چارل��ز بارها به مزرعه برای بازیگوش��ی آمده بود ولی اولین بار بود 
كه به این قس��مت مزرعه پا می گذاش��ت. نیكوالس در فكر این بود 
كه خروس می تواند حامل اطالعات قیمتی و با ارزش��ی برای وی و 
دوس��تانش باشد و قصد داشت پس از رها س��اختن اندی از چنگال 
دشمن سفاك و بی رحم، س��راغ خروس برود كه االن آنا داشت از 

وی پرستاری می كرد.

نیك��والس به خاطر تردد مكرر به این قس��مت، علیرغم تاریكی 
مطلق دهلیز راحت تر قدم برمی داش��ت. در خطر بودن جان اندی به 
او ش��جاعت و دلیری خاصی بخش��یده بود و بی مهابا جلو می رفت. 
چارلز نیز با چشمان تیز و نافذ خود تاریكی قیرگون دهلیز را همانند 
چاقوی��ی تیز می برید و هیكل نیكوالس را تش��خیص می داد و پیش 
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مي رفت و دس��ت مایكل را بدس��ت گرفته بود. ولی بر حسب ذات 
وحش��ی خود احتیاط را ازدس��ت نداده و ه��ر از چند گاهی نگاهی 
به عقب می انداخت تا مبادا توس��ط دشمنان غافلگیر شوند. سكوت 
مرگباری همه ج��ای دهلیز و دخمه را فراگرفت��ه بود.به باالی منفذ 

فلزی رسیدند.

نیكوالس همانند یک سارق حرفه ای، منفذ را از جای خود بلند 
ك��رد و س��ر طناب را ب��ه آن محكم گره زد و پس ازمطمئن ش��دن 
از اس��تحكام طناب، س��ر دیگر آن را به كمر خود بس��ت. س��پس با 
سر به مایكل اش��اره كرد كه برای اطمینان و پشتیبانی همانجا بماند. 
اول خود و س��پس چارلز ب��ا احتیاط از طریق طن��اب قدم در دخمه 
وحش��ت گذاش��تند. علیرغم آش��نایی به محیط، ترس مبهمي تمام 
وجود نیكوالس را فرا گرفته بود. كمترین بی احتیاطی مساوی مرگ 
دلخراش آن ها بود. اتاق پایین منفذ نیز در تاریكی فرو رفته بود. تنها 
یک شمع كوچک بخش��ی از اتاق را روشن می كرد. پس از كسب 
اطمین��ان از بی خط��ر بودن ات��اق اصلی، به دری نزدیک ش��دند كه 
محل رفت و آمد خوك ها محس��وب می شد. یک در آهنی بزرگ 
و س��نگین. چارل��ز گوش هایش رابه دقت به در چس��باند و مدتی به 
همین منوال گذش��ت. چارلز كه گوش های بسیارقوی داشت تقریبا 
ًمطمئن بود كه پش��ت در، خطری در كمین نشس��ته است. با احتیاط 
دس��تگیره در را چرخاند. خوش��بختانه در به نرم��ی و بدون صدا باز 
ش��د . در مقابل آن ها یک راهروی طوالنی پدیدار گشت كه توسط 
المپ های كوچكی كه از س��قف آویزان شده بود، نور مطبوعی را 
ب��ه فضای راهرو پخش ش��ده بود. در دو طرف راه��رو، چهار اتاق 
وجود داش��ت كه همه بس��ته بودن��د. هر دو برای اولی��ن بار خود را 
نزدیک مرگ احساس كردند. بیم آن می رفت كه هر لحظه یكی از 
درها باز شود و سگی بی رحم مقابل آن ها ظاهر گردد. از تصور این 
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صحنه ها چهار س��تون بدنش��ان می لرزید. ولی نجات جان دوستشان 
كه به خاطر مزرع��ه و حیوانات خود را به خطر انداخته بود به آن ها 
دلگرمی می داد. به طرف در اولی رهسپار شدند. ابتدا با دقت گوش 
كردند، سكوت مرگ در اتاق حاضر بود. با احتیاط در را باز كردند. 
پر از جعبه های ش��راب و میوه بود،كه معلوم می شد برای تدارك و 
خدمات، از این اتاق اس��تفاده می شد. اتاق دوم پر از كتاب و كاغذ 
بود كه بی ش��باهت به اتاق كار نبود. اتاق سوم دارای یک صندلی و 
وسایل راحتی و استراحت بود. ناگهان بچه ها با اندی روبروشدند كه 
دس��ت و پا بسته گوش��ه اتاق افتاده بود...با احتیاط شدید به طرف او 
رفتند. آثارش��كنجه و زخم در جای جای بدن او نمایان بود. از فرط 
درد اندی به خواب س��نگینی فرورفته بود. با ضربات آهس��ته ای كه 
به صورت او نواختند توانس��تند او را به هوش بیاورند. مدت مدیدي 
طول كش��ید تا هوش��یاری كامل را بدس��ت آورد. از اینكه دوستان 
خود را در كنارخود می دید بس��یار خوشحال بود. امیدی به زندگی 
نداش��ت. بچه ها به سرعت دس��ت و پای او را گشودند و او را روی 
صندلی نش��اندند. نیكوالس دم گوش ان��دی نجواكنان گفت: »آیا 
قادر به حركت هس��تی؟« اندی با تكان دادن س��ر جواب مثبت داد. 
اندی با كمک بچه ها وارد اتاق فرماندهی سكوئیلر شدند و طناب را 
به كمر اندی بستند و با تكان دادن طناب به مایكل اشاره كردند كه 
طناب را باال بكش��د. چارلز رو به نیكوالس كرد و گفت: »تا تو هم 

باال می روی من یک سری به اتاق چهارم بزنم و برگردم.« 

نیكوالس در حالی كه طناب را به كمر خود می بست پاسخ داد:  
»دوس��ت من احتیاجی به این كار نیس��ت هدف نجات اندی بود كه 
این كار حاصل ش��د، اینجا النه زنبوراست و خطر در كمین است.« 
ولی وقتی پافش��اری چارلز را دید گفت: »احتیاط كن. كوچكترین 

بی دقتی مساوی مرگ است.«
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چارلز از آن ها جدا ش��د و به سمت اتاق چهارم رفت. نیكوالس 
در حال باال رفتن از طناب بود كه صدای دویدن كس��ی را از راهرو 
ش��نید و به دنبال آن، ص��داي قدم های دیگری را نیز ش��نید. چارلز 
ناگهان سراس��یمه وارد اتاق ش��د و درب را پش��ت سر خود بست و 
گفت: »دارن��د می آیند...عجله كنید...«  نیكوالس به دریچه رس��ید 
و چارل��ز به نرمی یک گرب��ه، جهش بلندی كرد و به نرمی از طناب 
باال رفت. ش��انس با بچه ها یاری كرد. همین كه بچه ها در منفذدار را 
روی دریچه گذاشتند. دستگیره در چرخید و یک خوك سیاه رنگ 

به همراه یک سگ نگهبان وارد اتاق شد.

بچه ها از اینكه سگ حس بویایی ندارد، برای اولین بار خوشحال 
ش��دند. این دو حیوان، گشتی در اتاق زدند و پس از كسب اطمینان 
از خالی بودن اتاق، خوك رو به س��گ كرد وگفت: »احتماال اشتباه 
ك��رده ای. چیزی كه تو دیده ای حرك��ت در، بخاطر وزش باد بوده 
است. حاال برگردیم. هیمن كه آن ها رفتند، بچه ها مدتی روی زمین 
دراز كشیدند تا انرژی از دست رفته ناشی از ترس و هراس و تعقیب 
و گریز را بدست بیاورند. نیكوالس آهسته به دوستانش گفت: »بهتر 
اس��ت اینجا را ترك كنیم.« آن ها خیلی زود پ��ی به گریختن اندی 
خواهند برد و همه جا مزرعه را س��گ ف��را خواهد گرفت. بچه ها به 
س��رعت آنجا را ترك كردند و از راهی كه چارلز می شناخت بدون 
دیده شدن توانستند مزرعه را دور بزنند و زیر درختی رسیدند كه آنا 

و خروس انتظار آن ها را می كشیدند.

آن��ا از دیدن دوس��تان خود بی نهایت خوش��حال ش��د و خود را 
در آغوش نیك��والس انداخت و گفت: »خیلی نگران ش��ده بودم.« 
نیك��والس كه نگران حال همه بچه ها بود، رو به آن ها كرد و گفت: 
»فعال از خطر دور ش��دیم، ولی بیم آن می رودكه سگ ها همه جا به 
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دنب��ال اندی و خروس باش��ند... هركس به خانه خود برود. س��اعت 
3بع��د از ظهر زیر درخت بلوط همدیگ��ر را خواهیم دید.« بالفاصله 
دس��ت آنا را گرفت كه باهم بروند، چون تقریبا مسیر منزلشان یكی 
بود. بعد از رس��اندن دوس��تش، نیكوالس برای اینكه اهالی خانه را 
بیدار نكند تصمیم گرفت از پنجره وارد اتاق شود. چون خیلی خسته 
بود وارد تختخوابش ش��د. مدتی در مورد حوادث اخیر فكر كرد و 
از فرط خستگی چشمانش سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفت، 
غافل از اینكه همه س��گ هاتمام سوراخ س��نبه های مزرعه را در پی 

یافتن فراری ها و دشمنان و خرابكارها بودند.

روز بع��د با صدای مادرش از خواب بیدار ش��د. با عجله صبحانه 
خورد و آماده ش��د كه به همراه دایی و مادرش سر زمین كشاورزی 
بروند. مزرعه تغییر محسوس��ی كرده بود. همه جا پر بود از سگ های 
خش��مگین وعصبانی و گوسفندان عصبی و ناراحت و خوك ها كه 
برای اولین بار دوروبر زمین كش��اورزی و باغات پرسه می زدند. این 
تغیی��ر از دید دایی نیكوالس و مادر او دور نماند. مادر نیكوالس رو 
به دایي كرد و گفت: »اولین بار اس��ت كه می بینم خوك ها نیز صبح 
زود به هم��راه دیگر حیوانات از خواب بیدار ش��ده اند.« دایی كه با 
نگاه كنجكاو و پر از ش��ک و تردید اوضاع را زیر نظر داش��ت و از 
این تغییر و تحول مش��كوك به نظر می رسید در پاسخ گفت: »حتما 
اتفاقی افتاده است وگرنه خوك ها محال است از خواب خوش خود 
چش��م پوش��ی كنند و هم پای دیگر حیوانات از خواب بیدار شوند. 
آخرین باری كه یادم است آن ها چنین كاری كرده اند به زمان جونز 
برمی گردد. بعد از انقالب كسی خوك ها را صبح زود ندیده است.«  
بچه ها هرچه كردند كه بتوانند از زیر دس��ت گوسفندان مراقب فرار 
كنند نتوانستند. این دفعه گوسفندان بسیار هوشیار شده بودند و چهار 
چش��می مراقب حیوانات مزرعه بودند. نظارت سنگین تر شده بود و 
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بد رفتاری گوسفندان نیز شدت گرفته بود.

بچه ها كه دلخوش بودند، چون توانس��ته بودن��د ضربه كاری به 
خوك ه��ا بزنند. ش��دت عصبانیت خوك ها به ح��دی بود كه حتی 
س��كوئیلر هم یک بار باالی تپه داخل مزرعه دیده شد كه البته دور 
و برش پر از س��گ های محافظ بود و خیلی زود هم از نظر ها پنهان 
ش��د. حیوانات هم در مزرعه زیاد دل به كار نمی بستند و بیشتر وقت 
خوش گذرانی می كردند. بعد از اینكه حیوانات فهمیدند كه حاصل 
دس��ترنج آن ها ب��ه جیب خوك ها می رود و ص��رف خوش گذرانی 
آن ها می گردد و دس��ترنج آن ها حیف و می��ل می گردد، دیگر مثل 
سابق از كار خود لذت نمی بردند. آن ها به وضوح می دیدند و حس 
می كردند كه نه تنها زحمات آن ها س��ودی ن��دارد و بیهوده و عبث 
است بلكه ش��اهد بودند كه هر روز مزرعه عقب می ماند و به ویرانه 
بیشتر شبیه می شود تا مزرعه. البته وضع معیشتی خوك ها، سگ ها و 
گوسفندان خیلی خوب شده بود ولی بقیه حیوانات هر روز ضعیف تر 

و گرسنه تر می شدند.

در مقاب��ل، حیوانات هم یاد گرفته بودند ك��ه چگونه عمال كار 
نكنند، ولی به ظاهر فعال به نظر آیند. آن ها همیشه منتظر پایان وقت 
كاري بودن��د، چون لذت��ی از كار كردن نمی بردند. بیش��تر ترجیح 
می دادند كه با دادن رشوه به گوسفندان میزان كاركردشان را پایین 
بیاورند و فقط مش��غول بازی كردن و گپ زدن بشوند. ولی خود را 
خسته از یک روز كاری س��خت وانمود بكنند و تا كسی كادو و یا 
هدیه و یا چرب زبانی نمی كرد، محال بود كارش راه بیفتد. زیرآب 
زدن همه جا وجود داش��ت. كسی چش��م دیدن موفقیت دیگری را 
نداشت همه این ها به این خاطر بودكه خوك ها خود اینچنین بودند 
و برای اینكه كس��ی آن ها را متهم نكند، ط��وری فضا را مهیا كرده 
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بودن��د كه بقیه نیز ناخداگاه متوس��ل به چنین كارهایی می ش��دند تا 
خوك ه��ا بتوانن��د در مزرعه دوام بیاورن��د و زندگی كنند. هركس 
كه قصد خوب كاركردن را داشت و یا در كارش جدی بود، مورد 

استهزاء و مسخره دیگران، باالخص گوسفندان واقع می شد.

البته بیش��تر حیوانات از این وضعیت پیش آمده، به س��توه آمده 
بودن��د و خوك ها طوری فرهنگ س��ازی كرده بودن��د كه خیلی از 
حیوانات نا خواسته مبادرت به این كار می كردند. حیوانات پی برده 
بودند كه پیتر وظیفه داش��ت ك��ه كارها را طوری هماهنگ كند كه 
هی��چ حیوانی كار تخصصی خود را نكند، تا انگیزه كار از بین برود 
و حیوانات و مزرعه بیش��تر و بیش��تر به خوك ها وابس��ته شوند. مثال 
اس��ب ها در زمین دانه می كاشتند و خروس ها در جا به جایی كارها 
به مزرعه كمک می كردند. گربه ها مس��ئول بیدار كردن مزرعه شده 
بودند. كاری كه همه جا توس��ط خروس ها انجام می شود و هیچ گاه 
هم كارها درست انجام نمی شد. جالبتر اینكه گوسفندانی كه مسئول 
امور كشاورزی در زمین بودند خود به هیچ وجه از این كارها انجام 
نداده بودند. گاهی گوس��فندان به حیوان��ات به جای دانه هاي گندم 
اصل، دانه هاي ش��ن می دادند تا كاشته ش��وند. البته خود گوسفندان 
ابلهه ت��ر از این بودند كه بدانند كه فرق دانه گندم اصل با دانه ش��ن 
در چیس��ت. و وقتی گند این كار باال می آمد و همه می دانس��تند كه 
گوس��فندی باعث ضعیف شدن كشاورزی ش��ده، خوك ها او را به 
یک كار دیگر در باغ می گماردند. چون معتقد بودند مدیران میانی 
مزرعه همگی باید گوس��فند باشند، چون اعتقاد به ناپلئونیسم دارند.
پیتر این كاره��ا را به عمد انجام می داد چون معتقد بود كه بی نظمی 
خود یک نوع نظم اس��ت و یک روش جدید در مدیریت مزرعه در 
تمامی جهان محس��وب می ش��ود كه در هیچ جا نمون��ه ندارد و این 

حاصل تفكرات ناپلئون و ناپلئونیسم می باشد.
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ولی در اصل و اس��اس نه پیتر و نه هیچ خوك دیگری اعتقاد به 
خوب كار كردن نداشتند. چرا كه این كار باعث متوقع ترشدن بیشتر 
حیوانات خواهد ش��د و در نتیجه از ناپلئون انتظارات بیش��تر خواهد 
ش��د ولی اگر مزرعه پیش��رفت نكرد می ت��وان آن را تقصیر مداخله 
جونز و خراب كاری مخالفان ناپلئون كه همگی هم از جونز دستور 

می گیرند انداخت.

حتی گاهی اوقات گوس��فندان، یک روز عمق كاشت دانه های 
گندم را 4 س��انتي متر تعیین می كردند و اگر كس��ی یارای مخالفت 
داش��ت، آن حی��وان را به عن��وان یک حی��وان خراب��كار كه قصد 
بران��دازی ناپلئون و ضربه زدن به مزرعه را دارد، محاكمه می كردند 
و او را به س��زای عملش می رساندند كه اغلب مجازات مرگ انتظار 
چنین حیوانی را می كش��ید. یک حسن دیگر كه این روش كارنكن 
داش��ت این بود ك��ه حیوانات در ظاهر مش��غول بودن��د درحالیكه 
در عم��ل نتیجه بخش و مفید نبود و این یعنی مصرف ش��دن بیش��تر 
انرژی حیوانات به كار كردن ب��ه جای فكر كردن و تعقل نمودن تا 
مبادا روزی، حیوانی جرات پی��دا كند تا در مورد ثروت و وضعیت 
خوك ها و مزرعه تحقیق و تفكر نماید. پیترتالش میكرد كه روحیه 
تحقیق، روحیه پرس��ش، مطالعه كردن و كنجكاوی كردن را پایین 

آورد.

اصول كش��اورزی و باغبان��ی خاصی در مزرعه دنبال نمی ش��د. 
هر روز یک سیس��تم به اجرا گذاشته می شد. یک روز، روی خاك 
بذرگندم پاش��یده می شد و روز دیگر با عوض شدن مسئول نظارت، 
حیوان��ات مجب��ور بودند بذر گن��دم را در اعم��اق زیادتر از خاك 
بكارند. گاهی س��نگ ریزه ها قاطی بذر گندم می شد تا نصف دیگر 
بذر گندم در مزارع دیگر به فروش برس��د تا پولي بدس��ت آید. هر 
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چیز كه فروخته می ش��د بخشی از آن متعلق به ناپلئون بود. خوك ها 
نیز كاری به كار گوس��فندان نداش��تند. برای آن ها وفاداری بی قید 
و ش��رط و رفتار بیعت گونه گوس��فندان كافی بود و این قوت قلب 
برای خوك ها و مایه ش��ادی سگ ها قلمداد می شد و اگرآخر فصل 
درو، گندم كم می آمد از مزارع دیگر كس��ری گندم و هر محصول 
كش��اورزی و باغبانی را می دزدیدند و یا آن را خریداری می كردند 
تا صدای مخالفی و معترضی بلند نش��ود. كس��ی حق نداشت به طور 
مس��تقیم از زمین یا باغ مزرعه محصول دس��ت رنج خود را بخورد. 
بلك��ه آخر هفته به خوك ها مراجع��ه می كردند و غذای خود را بعد 
از حمد ونثای ناپلئون و ناپلئونیس��م از دست آن ها می گرفتند و اگر 
كس��ی در طول هفته اعتراضی كرده، از حق داش��تن غذا برای یک 
مدتی محروم می شد وحیوانات برای پر كردن شكم خود و خانواده 
خ��ود ناچار بودند در طول هفته ناراضی نش��وند و مخالفتی نكنند و 

حتی باید حمد وستایش خوك ها را بجا بیاورند.

روز بع��د، اولین كس��ی كه در محل قرارحاضر ش��د، نیكوالس 
بود و بعد آنا، خروس، مایكل و اندی اضافه ش��دند. چارلز به خاطر 
روشنایی روز و خطر دیده نشدن نمی توانست در جلسه حاضر شود. 
پدر وی به هیچ وجه اجازه نمی داد كه در طول روز چارلز به مزرعه 

نزدیک شود.

حال اندی بهبود یافته بود. بچه ها بی صبرانه منتظرشنیدن اتفاقاتی 
ك��ه بر او افتاده ب��ود بودند. اندی پس از كمی صب��ر و فكر كردن، 
راجع به دیروز گفت: »صبح كه از ش��ما جدا ش��دم به دنبال ویلیامز 
بودم. از پدرم ش��نیده بودم ك��ه ویلیامز از س��گ های اصیل مزرعه 
محسوب می ش��ود و یكی از فرماندهان در مزرعه به حساب می آید 
و س��گ های زیادی تحت فرمان وی هستند. سعی كردم فاصله خود 
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را با وی حفظ كنم. ویلیامز س��گی بود درش��ت ان��دام و فوق العاده 
محت��اط و این كار تعقیب وي را دچار مش��كل می كرد. چند بار هم 
گویا متوجه چیزی شده باشد به عقب نگاه كرد كه به موقع توانستم 
خ��ود را از دی��دگان وی پنهان كن��م .بعد از طی مس��افتی به محلی 
رس��ید كه پر از س��گ بود چیزی بالغ بر بیست س��گ كه دو به دو 
در حال گفتگو بودند. س��گ های دیگر به وی احترام فوق العاده ای 
می گذاش��تند. معلوم بود كه از جایگاه و منزلت خاصی بین سگ ها 
برخوردار است. احساس كردم كه قرار است جلسه ای مهم در همین 
مح��ل برقرار ش��ود، بنابراین تصمیم گرفتم به هر نحوی ش��ده وارد 
جلس��ه ش��وم و در جایی امن خود را مخفی كنم تا بتوانم از مباحث 
داخل جلس��ه مطلع ش��وم. س��اختمان را دور زده و همان طوری كه 
ح��دس زدم پنجره نیمه باز را مش��اهده كردم. روی نرده ها رفته و از 
لبه پنجره چس��بیده و به زحمت توانس��تم خود را باال بكشم و داخل 
اتاقی شوم كه پوسیده و قسمتی از كف چوبی اتاق نیز شكسته بود و 
من می توانستم سالن جلسه را خوب ببینم. بعد از مدتی ویلیامز وارد 
ش��د و همه به احترام او از جاهای خود برخواستند و به اشاره ویلیامز 

همگی در جای خود نشستند.

ویلیامز بعدد از اینكه تک تک س��گ ها را برانداز كرد با صدای 
زمختی گفت: »توجه داش��ته باش��ید كه در وضعیتی حس��اس به سر 
می بریم و مزرعه و ناپلئون و گوس��فندان به كمک شما، بیشتر از هر 
زمان دیگری محتاج هس��تند. اتفاقات ناگواری در چندروز گذشته 
به وقوع پیوس��ته، كه اتحاد مزرع��ه را تهدید می كند. تكلیف حكم 
می كند كه در مقابل دشمنان و هر حیوانی كه بخواهد اتحاد حیوانات 
را به مخاطره بیندازد بایستیم و هركاری جهت اجرای تكلیف انجام 
دهیم درست اس��ت. هم اكنون تالش می كنم تا مس��ائلی را برایتان 

بازگو كنم كه تهدید برای آینده روشن مزرعه محسوب می شود.
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این نكات باید بین خودمان محفوظ بماند چرا كه دیگر حیوانات 
توانایی درك عمیق این مسائل را ندارند و ممكن است ناقص متوجه 
شوند. حیوانات به شما نیازمند هستند تا در آینده نزدیک، قوی ترین 
مزرعه بشویم، یكی از جدی ترین خطرات برای مزرعه، از بین بردن 

اعتماد است.

همه حیوان��ات به ناپلئون و ناپلئونیس��م اعتم��اد دارند و به خود 
اجازه نمی دهند در ای��ن باره چون و چرا بكنند، چون این امر باعث 
رنجش ناپلئون و طرفداران ناپلئونیس��م و شادی دیگر مزارع و جونز 
خواهد شد. هركس و هر حیوانی بخواهد اعتماد حیوانات به ناپلئون 
را ضعی��ف نماید و زیر س��وال ببرد و به دید تردی��د بدان نگاه كند، 
مس��توجب مرگ اس��ت. ش��ماها آزاد هس��تید، باهر حیوانی كه در 
صدد و تالش برای این هدف اس��ت برخورد ج��دی نمایید و او را 
ه��ر طور كه دوس��ت دارید از بین ببرید و هرك��س مقاومت كرد و 
یا چون و چرا آورد، به جرم تش��ویش اذه��ان حیوانات او را به قتل 
برسانید تا پاداش بگیرید. این امر باعث خوشحالی ناپلئون و تقویت 
ناپلئونیسم خواهد شد. ناپلئونیسم خون می خواهد تا تقویت شود. آن 
چه برای ما مهم اس��ت این است كه شكوه و ابهت وعظمت خود و 
مزرعه را به رخ جونز و دیگر مزارع بكش��انیم. باید نش��ان بدهیم كه 
قوی هس��تیم. محصوالت كش��اورزی و باغی مزرعه علیرغم تالش 
فراوان حیوانات كم ش��ده اس��ت و هر س��ال نیز كمتر می شود. همه 
ما ها می دانیم كه دلیل این كار، جونز و دوس��تان داخلی وی هستند 
. بای��د حیوانات را ترغیب و تش��ویق كنیم كه ب��رای مزرعه و عزت 
آن بع��د از ظهرها هم كار بكنند.« یكی از س��گ ها حرف ویلیامز را 
قطع نموده و ابراز داش��ت: »اخیرا هنگام گش��ت زدن می شنویم كه 
برخ��ی از حیوانات از آرزوهایی صحب��ت می كنند كه میجر پیر در 
خواب دیده بود و وعده ها و قول هایی را كه نشان داده بود را مطرح 
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می كنند.« ویلیامز در پاسخ گفت: »ناپلئون معتقد است كه حرف ها و 
قول ها و وعده های میجر نمی تواند زیاد جدی محس��وب شود، چون 
قدیمی هس��تند، ولی س��گ های عزیز ما كه نمی توانیم به حیوانات 
مزرعه بگوییم كه این حرف ها كهنه شده، بلكه باید استراتژی عوض 
كردن معانی را پیش بگیریم. یعنی همان كلمات و جمالت میجر پیر 
را تكرار می كنیم ولی معانی این كلمات و عبارات را خود مشخص 
می كنیم. بطور مثال اگر آن موقع صحبت از آزادی بمیان آمده، شما 
به این حیوانات ب��ی ارزش بگویید كه منظ��ور از آزادی، آزادی از 
جونز بوده وگرنه هیچ حیوانی اجازه ندارد هر آنچه كه می خواهد را 
بگوید. حیوانات آزادند چیزی كه باعث خوشحالی ناپلئون و تقویت 
ناپلئونیسم  می ش��ود را بگویند و جایزه هم بگیرند. البته آزاد هستند 
درباره هر چه را دوس��ت دارند فك��ر كنند ولی نمی توانندآن را بیان 
كنند. االن موقع آن نیس��ت و شرایط ایجاب نمی كند كه هرحیوانی 
چیزی بگوید كه باعث ناراحتی ناپلئون  شود. ناراحتی ناپلئون  یعنی 
ش��ادی جونز، اگر حیوانی چنین كند ب��ه آن آزادی نمی گویند، او 

شریک دشمن است.«

ما انقالب كردیم كه با جونز  همیشه پیكار و جنگ داشته باشیم. 
هر آنچه كه جونز می گوید، بدون تامل بدانید كه به ضرر ماس��ت و 
ما وظیفه داریم با آن مقابله كنیم. چرا كه در سرتاسر این ناحیه بلكه 
در كل جهان، مزرعه ای نبوده اس��ت كه با جونز  مخالفت كند و ما 
باید با جونز  سر هرچیز مخالفت كنیم. اگر زمان میجر پیر صحبت از 
عدالت می شد، منظور این بود كه هركس به ناپلئونیسم  وفادار باشد. 
عدالت این است كه بیشتر از دیگران از مزرعه امتیازات كسب نماید 
و سهم داشته باشد. و این همان عدالت و تساوی حیواني است و راه 
برای همه باز اس��ت. قبول كرده ایم و قب��ول كرده اید كه این مزرعه 
بدون ناپلئون و ناپلئونیسم  به هیچ دردی نمی خورد و همه مزارع در 
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پی پذیرفتن اصول ناپلئونیسم هستند و تكلیف ماست كه با چنگ و 
دن��دان از آن دفاع كنیم. هركس به ناپلئونیس��م اعتقاد دارد، عدالت 
حكم می كند كه كمتر كار كند تا دچار زحمت ش��ود و باید س��هم 

بیشتری از ثروت و قدرت در مزرعه بدست آورد.

هركس بتواند برای خدمت و تقویت ناپلئونیس��م تالش بیشتری 
كند، به همان نسبت از ثروت و قدرت و حق قانون گذاری شخصی 
كه به بركت وجود ناپلئونیس��م حاصل شده است، بهره مند می شود. 
هر حیوانی كه به این مس��ائل اعتقاد ندارد دو راه پیش رو دارد یا از 
مزرع��ه فرار كند ی��ا فقط كار كند و اگر روزی خواس��ت مخالفت 

خود را ابراز نماید یعنی دشمن مزرعه است و خون او حالل.«

اندی كه حرف هایش به اینجا رسید خیس عرق شده بود و ادامه 
داد: »ش��نیدن این حرف ها برای هرحیوان��ی ناراحت كننده بود ولي 
ب��ه هرح��ال... درحال گوش كردن به حرف های  ویلیامز  و س��وال 
و جواب س��گ ها بودم كه احساس كردم صدایی از پشت سر آمد. 
وقتی خواس��تم سرم را بچرخانم تا ببینم چه ش��ده، ناگهان ضربه ای 

سخت به سرم برخورد كرد و دیگر چیزی نفهمیدم.

بعد از مدتی كه به هوش آمدم دیدم مرا به صندلی بس��ته و چند 
س��گ با چشمانی درنده و خون گرفته به من نگاه می كنند. مرگ را 
در دو قدمی خود می دیدم. یكی از س��گ ها بیرون رفت و با ویلیامز  
برگش��ت وی نگاه خش��م آلود خود را به من انداخت و پرسید: »تو 
كی هس��تی و كی تو را اینجا فرستاده بود؟« بعد از این آب دهانم را 
قورت دادم جواب دادم: »برحسب كنجكاوی از آنجا عبور می كردم. 
خواستم ببینم كه چه خبر است وگرنه من با این سن و سال چرا باید 
جاسوسی كنم.« ویلیامز كه خشمگین تر شده بودگفت: »افسوس كه 
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دس��تور ندارم تو را بكش��م وگرنه بهت نش��ان می دادم جزای كسی 
كه به حرف های من دزدكی گوش فرا دهد چه می باش��د.« و سپس 
دستور داد كه مرا نزد سكوئیلر  ببرند كه انتظار مرا می كشید و سپس 
مرا چشم بسته به محلی آوردند كه شما مرا آنجا پیدا كردید...متوجه 

شده بودم كه آنجا محل كار سكوئیلر  است.

س��كوئیلر ب��ا عصبانیت ناش��ی از اتفاقات افتاده وارد ش��د و مرا 
تهدید كرد كه كار بس��ته های ش��كر و س��رقت آن ها متعلق به دارو 
دس��ته ماهاس��ت و چند قضیه دیگر را هم گردن ما انداخت. من هم 

خودم را به نادانی و بی اطالعی زدم. 

به دستور وی دو سگ به من حمله ور شدند و حسابی مرا كتک 
زدند و چندبار از ش��دت درد بیهوش ش��دم ولی آنها دس��ت بردار 
نبودند. باالخره دس��ت از ش��كنجه م��ن برداش��تند و گفتند كه اگر 
من جریان بس��ته های ش��كر و پروژه ی نرده ها و خرابكاری انباری، 
س��وءقصد به جان ناپلئون، حمله به گوسفندان، كندن پر كالغ ها را 
به عهده بگیرم و در مالعام بگویم كه این ها را به دستور جونز انجام 
داده ام، مرا آزاد خواهند كرد وگرنه مرگ دلخراشی در انتظار من و 
خانواده ام می باشد كه شما به موقع مرا نجات دادید، چرا كه تصمیم 
گرفته بودم همه این مسائل را كه حتی نشنیده بودم به عهده بگیرم و 
در پی��ش حیوانات اقرار كنم كه جونز  به من پول و میوه و غذا داده 
است كه این كارها را برای تضعیف مزرعه انجام دهم و توبه كنم.« 

نیكوالس كه از شدت خشم چهره اش برافروخته بود گفت: »بازی 
خطرناكی ش��روع شده است، ابتدا فقط تفریح و از روی كنجكاوی 
بود ولی از االن به بعد سرنوش��ت مزرعه به ما وابس��ته اس��ت و باید 
آگاهانه و با احتیاط تصمیم بگیریم. خطر در كمین اس��ت. دیش��ب 
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فرصت نش��د با آقای براون  صحبت كنیم. مطمئن هس��تم اطالعات 
زیادی اوخواهد داشت كه با ما در میان بگذارد.«

آقای براون كه هنوز ضعف ناش��ی از ش��كنجه و اذیت وآزار را 
به تن داش��ت و از شدت درد روی سنگ نشس��ته بود، یكبار دیگر 
از بچه ها كه جان وی را نجات بخش��یده بودند تشكر كرد و گفت: 
»از چندی��ن برنام��ه خوك ها اطالع پیدا كرده ب��ودم و فهمیده بودم 
كه پروژه نرده ها و خرابكاری انباری و چند اتهام دیگر كه داش��تند 
تقصیر اندی می انداختند كار خودش��ان بوده و یک نزاع درونی بین 
آن ها است. و گاهاً این كارها را می كنند تا وضعیت داخل مزرعه را 
بحرانی نگه دارند. حكومت ناپلئون ریش��ه در بحران داخل و بحران 
خ��ارج از مزرع��ه دارد. حكومت ناپلئون  بدون ایج��اد بحران دوام 
ن��دارد و به همین خاطر چنین كارهایی را انج��ام می دهند تا تقصیر 
را گ��ردن مخالفان خود بیندازند و از آن ها اعترافات ظاهری بگیرند 
تا هم دش��منی خ��ود با جونز  را توجیه كنند وهم باعث می ش��ود تا 

راحت تر تعداد سگ ها و گوسفندان را افزایش دهند.

آن ها در مزرعه یک فضای س��گی- گوسفندی راه انداخته اند تا 
تس��لط خود را روی حیوانات بیش��تر كنند. ایجاد بحران های داخلي 
مزرعه و خارج از مزرعه به خوك ها این بهانه را می دهد تا آزادی ها 
را محدودت��ر كنند وحتی محكوم كنند. م��ن فهمیده بودم كه ایجاد 
این بحران ها، توس��ط خوك ها انجام می گیرد ولی تصور می كردم 
ناپلئون  از این مس��ائل مطلع نیست و رفته بودم تا وی را از این قضیه 
آگاه كنم كه دستور دستگیری مرا صادر كرد و قرار بود من هم دو 
روز بعد اعترافی ش��بیه اعترافات اندی بكنم، چ��را كه تهدید كرده 
بودند تمام اعضاء خانواده مرا به قتل خواهند رساند اگرچنین كاری 

نكنم.« 
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وي كه از به یاد آوردن حوادث گذش��ته ناراحت شده بود ادامه 
داد: »فهمیده بودم كه در حال نوش��تن بیوگرافي هاي دروغ در مورد  
ناپلئون و اس��كوئیلر و نقش پدران و اجداد آن ها در آبادي و توسعه 
مزرعه هستند. س��طح تفكر به قدري در مزرعه پائین آمده است كه 
حتي بعضي از گوس��فندان ش��دیداً به ناپلئون ابزار تمایل  كرده و در 
جمع و در هر گروهي، حرف هاي چرت و پرت ناپلئون را با اشتیاق 
تعریف مي كنند و برایش اشک ریخته و بعضي مواقع، به حرف هایي 

كه خنده دار هم نیست، مي خندند. 

خطر واقعي براي ناپلئون مقایس��ه مزرعه با دیگر مزارع و كسب 
اطالعات توسط حیوانات از دیگر مزارع است. مقایسه شدن، بدترین 
دش��من ناپلئون مي باشد. داس��تان همیش��گي ناپلئون براي سركوب 
مخالفان داخلي، وابس��ته بودن آنها به جونز كه قصد نابودي مزرعه 

را دارند، می باشد.« 

ان��دی در حالیكه یک كمی وحش��ت كرده ب��ود از آقای براون 
پرسید: »چطور شد كه شما از این قضایا اطالع پیدا كردید؟«

»من به اتفاق چند تن از دوس��تان كه یكبار برای دید و بازدید از 
خویش��اوندان به مزرعه كناری رفته بودی��م، چند تن از خوك های 
مزرعه خودمان را دیدیم كه داشتند با جونز و صاحب مزرعه مذكور، 
آق��ای دیكنزصحبت می كردند و چیزهای��ی را رد و بدل می كردند. 
كنجكاو ش��دم و در صدد برآمدم راجع به این قضیه پرس وجوكنم. 
چون در آنجا و دیگر مزارع، گردش اطالعات راحت تر و آزادتر در 
جریان است توسط یک دوست مشترك با آقای دیكنز متوجه شدم 
كه آن ها در حال خرید چند پره بزرگ از آسیاب هستند و پول های 
هنگفت��ی نیز به صاحب مزرعه پرداخت كرده بودند. معلوم ش��د كه 
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این پره های آس��یاب بزرگ بسیار قدیمی و كهنه هستند و در مزرعه 
آقای دیكنز دیگر قابل اس��تفاده نبوده و آن ها داش��تند پره های كهنه 
را به مزرعه م��ا می فروختند. آن ها این محموله را به مزرعه خودمان 
آوردند و سپس تبلیغات وسیعی كردندكه این ها را، خوك ها اختراع 
كرده اند و همه جا گفته ان��د كه می خواهند آن را روی نهری كه از 
وس��ط مزرعه می گذرد نصب كنن��د. آن نهر بعد از روی كار آمدن 

ناپلئون به محل تجمع زباله ها تبدیل شده بود.

خوك ه��ا، پول این پره ها را از طری��ق دادن كاغذهای رنگی به 
حیوانات مزرعه بدس��ت آورده بودند. خوك ها ه��م پوز می دادند 
كه خوك ها می توانند این كاره��ا را انجام بدهند در حالی كه قادر 
نیس��تند رفاه حیوانات مزرعه را تامین كنند. مزرعه مشكالت زیادی 
را جدیداً به خود دیده است. همه جا در مزرعه اعتراض وجود دارد 
و آن ها برای حل مش��كالت كه البته از عهدشان خارج است، دست 
به خرید پنهانی وسایل كهنه و قدیمی دیگر مزارع می زنند و به اسم 
خ��ود در داخل و خارج مزرعه تبلیغ می كنن��د و به حیوانات مزرعه 

می گویند كه مزرعه پشرفت كرده است.

یكب��ار هم، از آن مزرعه دوچرخه فرس��وده وغیر قابل اس��تفاده 
آق��ای دیكنز را خریدند و به مزرع��ه آوردند كه به هیچ درد مزرعه 
نمی خ��ورد و ب��ا كمک كرم ه��ای خاكی، زین و زن��گ دوچرخه 
را دزدیدن��د و پولی ه��م ندادند و گفتند كه اختراع آن هاس��ت كه 
می توان��د خیلی از مش��كالت مزرعه را با آن حل ك��رد و حیوانات 
مزرع��ه خودم��ان، بدلیل عدم دسترس��ی به اطالع��ات آزاد، حرف 
خوك ها را قبول می كنند و گوس��فندان نیز همه جا تبلیغ این كار ها 
را می كنن��د. در حالیكه حیوانات دیگرم��زارع به خوك ها در مورد 
خرید دوچرخه می خندیدند. چون آن دوچرخه مخصوص انسان ها 
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بوده و زنجیر هم نداش��ت. حتی خود خوك ها نیز قادر نبودند از آن 
اس��تفاده كنند. ول��ی وقتی من به جیمی یك��ی از خوك های معامله 
كننده، این مطالب را توضیح دادم از پذیرفتن اش��تباه خود سرباز زد 
وگفت: »مگرخوك ها اشتباه هم می كنند؟ ما با اینكار رضایت آقای 
دیكن��ز را به خود جلب می كنیم تا گاه��ی اوقات در مقابل جونز ما 
را حمایت كند و ما را تنها نگذارد. ش��ما حیوانات از این ها س��ر در 

نمی آورید.«

جالب این بود ك��ه كرم های خاكی، هن��گام انتقال دوچرخه به 
مزرعه، زی��ن دوچرخه را دزدیده بودند و فقط میله آن س��رجایش 
مانده بود و خوك ها دو س��ه ب��اری درمیدان مزرعه آن را به نمایش 
گذاشتند و قصد داشتند طرز استفاده از آن را نمایش بدهند به همین 
خاطر طبق معمول از گوس��فندان خواستند كه این كار را بكنند. در 
حالیكه س��گ ها دوچرخه بدون زین و زنجیر و چرخ پنچر ش��ده را 
نگه داشته بودند، یک گوسفند از همه جا بی خبر بر روی میله نشست 
كه میله بدن او را بطرز دلخراشی زخمی كرد، ولی وي به روی خود 
نیاورد و از لذت ایثار، سرمس��ت بود. همین كه سگ ها دوچرخه را 

رها كردند، گوسفند با مخ بر زمین خورد.

بیچ��اره خونی��ن و مالین بلند ش��د و رفت. چیزی ك��ه مرا خیلی 
عصبانی كرد، طرز فكر خوك های نماین��ده ناپلئون بود. هنگامیكه 
داش��تند با جونز صحبت می كردن��د. جون��ز از اعتراض های درون 
مزرعه س��خن گفت ولی خوك ها در پاس��خ گفتند: »مهم نیست...

م��ا كاری كردی��م كه حیوان��ات ندانند از كجا و از چه كس��ی و از 
چه چی��زی باید اعتراض كنند. حیوانات مزرع��ه، اتفاقات مزرعه را 
آنطوریكه ما می خواهیم می بینند و كنترل و حرف ش��نوی حیوانات 
از خوك ها به مراتب بیش��تر از زمان جونز اس��ت. سیستمی را پیاده 
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كردیم كه درآن مس��ئولیت به گوس��فندان و نگهبانی از گوسفندان 
به س��گ ها واگذارشده اس��ت و هردو كاماًل تحت اختیار و كنترل 

خوك هاست. واین یعنی مدیریت خوكی.« 

جونز در پاسخ گفت: »در زمان ما سعی می شد كه بهترین حیوان 
را، بر اس��اس میزان مفید بودن برای مزرع��ه انتخاب كنیم.« نماینده 
خوك ها كه در حاضر جوابی استاد بود پاسخ داد: »مالك های نوین 
خوكی به ما می گوید بهترین حیوان بر اس��اس می��زان وفادار بودن 
آن به ناپلئون وناپلئونیس��م انتخاب می ش��ود. حیوان خوب آن است 
كه خوب از ناپلئون تقلید وتبعیت بكند. موضوع این نیس��ت كه چه 
چیز خوب اس��ت و چه چیز بد، سعی براین است كه كارها بر اساس 
رضایت ناپلئون پیش رود و هرچقدر اعمال و رفتار به خواس��ته های 
ناپلئون نزدیک تر باشد مزرعه موفق تري خواهیم داشت. برای ما مهم 
نیس��ت كه این دوچرخه بدرد ما می خ��ورد یا نمی خورد، آنچه مهم 
است این است كه ناپلئون اعظم در صدد نشان دادن شكوه وقدرت 

مزرعه است به حیوانات داخل مزرعه و خارج مزرعه.«

دراین هنگام آقای دیكنز لبخند شیطنت آمیزی بر لب هایش نقش 
بست. چرا كه وی همیشه منتظر چنین مزرعه ای بود تا بتواند مزرعه 
خود را توس��عه بخش��د. به اعتقاد نماینده خوك ه��ا، نمایش قدرت 
و ش��كوه و جالل ی��ک مزرعه در مبارزه با رش��وه خواری، فرهنگ 
چش��م و هم چش��می، دروغ گفتن ، از زیر كار در رفتن و یا فراهم 
كردن رفاه حیوان��ات، راحتی حیوانات و آزادي آنها نیس��ت. بلكه 
معتقد بودند كه مزرعه را بهتر می ش��ود اداره كرد اگر حرف شنوی 
و تبعیت و تقلید از یک منبع قدرت باش��د. به همین دلیل اس��ت كه 
تمامی كارهای فكری مزرعه به خوك ها مخصوصا ناپلئون واگذار 
ش��ده اس��ت و ما باید اتحاد و اعتماد به ناپلئون را رونق ببخش��یم. ما 
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به ماندگاری بیش��تر فكر می كنیم. پیش��رفت و توسعه، خود به خود 
حاصل می شود. چیزی كه تو نتوانستی بدان برسي.

 جونزكه زیاد از جواب های این خوك ابراز ناراحتی نكرده بود، 
ب��ه خو بي می دانس��ت كه در این مزرعه ، هم��ه ي حیوانات تكلیف 
حیواني دارند و حق حیواني ندارند. با خودشان رو راست نیستند و به 
خودشان هم دروغ می گویند و این بدترین خصیصه حیوانات خوب 

است كه حیوانات را به ورطه  فساد مي كشاند.

جونز ادامه داد: »وضعیت حیوانات در زمان ما بهتر از زمان ش��ما 
بود. س��اعت كاری كم بود، دلخوش��ی بین حیوانات بیشتر بود، هر 
حیوان��ی كار تخصصی خود را انجام م��ی داد و كیفیت محصوالت 
باال. ولی در زمان ش��ما ساعت كاری افزایش یافته، حیوانات همیشه 
معترض هس��تند و عصبی. هیچ حیوانی در جایگاه اصلی خود نیست 
و تخص��ص خود را انجام نمي دهد. چ��ه جوابی برای این عقب نگه 

داشتن مزرعه دارید؟«

»ناپلئ��ون كاری كرده اس��ت كه نیاز به پاس��خ دادن به حیوانات 
را نداش��ته باش��د و همه از جان ودل كاره��ای او را قبول می كنند و 
می پذیرن��د و این را می ش��ود از تجمع حیوانات كه ب��ه بهانه بیعت 
ك��ردن با ناپلئ��ون جمع می ش��وند، فهمی��د و اینكه ه��ر روز صبح 
حیوانات س��ر كارمی روند، نشانه اش��تیاق و شور وشوق آن هاست.
خوك ها نیاز ندارند كه حساب كش��ي ش��وند، آن ها مبرا از هرگونه 

خطایي هستند.«

جلس��ه آن روز به پایان رس��ید و همه خوش��حال بودند. نماینده 
خوك ها »جیمی«، خوش��حال از اینكه اه��داف ناپلئون را در خرید 
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دوچرخه عملی كرده اس��ت. و جونزخوش��حال ب��ود كه دیر یا زود 
حیوانات یاد او را گرامی خواهند داشت و آقای دیكنز خوشحال از 
اینكه یک مشتری ساده با عقاید مناسب برای فروش اجناس قدیمی 
و به درد نخور انباری خود پیدا كرده اس��ت و از جنگ بین جونز و 
خوك ها می تواند بهترین اس��تفاده را نماید. هر مزرعه برای پیشرفت 
و ثروتمند ش��دن نیازمند فرصت اس��ت و آقای دیكن��ز نباید از این 

فرصت استثنایی بگذرد.«

آقای براون در حالیكه سعی می كرد ناراحتی خود را پنهان نماید 
ادامه داد: »من از ش��نیدن این قضیه بس��یار ناراحت ش��دم و علیرغم 
ش��كنجه های وی، چون سابقه دوس��تی با ناپلئون را داشتم و قبل از 
انقالب وی، زیر نظر من در مزرعه كار می كرد، دوباره نزد وی رفتم 
و او را از اتفاقات در حال وقوع، برحذر داشتم و به او هشدار دادم كه 
به نام او دارد كارهایی نامناسب اتفاق می افتد. چونكه قبل از انقالب 
تا آنجائیكه از وی اطالعات و ش��ناخت داشتم، حیوان خوبی بود و 
حرف ه��ای خوبي می زد. بعید به نظر می رس��ید این كارها به فرمان 
وی انجام پذیرفته باش��د. ولی گویا جاسوسان خبر كنجكاوی مرا به 
او داده بودند. به محض ورود به مقر ناپلئون مورد حمله چندس��گ 
قرارگرفتم و به اتفاق دوس��تانم به ناچار با آنها به نبرد برخواستیم كه 
دوتا از دوس��تانم به قتل رس��یدند و یكی نیز مجبور به فرار به خارج 
از مزرعه ش��د و مرا كه زخمی ش��ده بودم، پیش س��كوئیلر بردند و 
اجازه دیدار با ناپلئون را ندادند. آنها مرا به جرم رفتن به مزارع دیگر 
و اق��دام علیه امنی��ت مزرعه و به دیده تردید نگاه ك��ردن به ناپلئون 
و كنج��كاوی كردن، محكوم ب��ه مرگ كردند. م��ن در جواب به  
س��كوئیلر گفتم: »ما انقالب را برای رسیدن به استقالل انجام داده ایم 
ولی االن وابس��ته خوك ها شده ایم.« »بلی...استقالل از جونز و دیگر 
حیوانات و نه از خوك ها. هدف از انقالب دفاع از ناپلئونیس��م بوده 
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اس��ت و نه چیز دیگر. هدف این نبوده اس��ت ك��ه حیوانات مزرعه، 
مزرع��ه را اداره كنند. بلكه هدف ایجاد ناپلئونیس��م بوده اس��ت كه 
در آن فق��ط خوك ه��ا می توانند حكومت كنند و ت��و به این آرمان 
حیوانات خیانت كردی. تفاوت ما با جونز در این است كه حكومت 
در مزرعه مختص خوك هاست و گرنه با جونز در نحوه اداره مزرعه 
مشكل زیادی نداشتیم. چه كسي حكومت كند مهم است نه چگونه 
حكومت كردن. و مزرعه فقط و فقط برای ناپلئونیسم ساخته شده و 
این خواس��ت درونی حیوانات است، اگرچه خودشان نمی دانند. تو 
داری در مورد مهمترین دستاورد انقالب، كه همانا اعتماد به ناپلئون 
اس��ت ذهنیت حیوانات را مغشوش می كنی. اعتماد كه نباشد، امنیت 
نیست، رفاه نیست، زندگی بی معنی و پوچ است و دشمن خوشحال 
است، جونز خوشحال است. تو در اینكه ناپلئون كارهایش را درست 
انجام می دهد، شک داشتی و می خواستی از ناپلئون توضیح بخواهی. 
ناپلئون تا به حال به كس��ی در مورد كارهایش توضیح نداده و ما هم 
از وي سوالی نپرسیده ایم و این یعنی اعتماد كه رمز ماندگاری است. 
ما در پی پیدا كردن راه های جدید نشان اعتماد خود به ناپلئون هستیم 
و آنوقت تو در پی توطئه و برهم زدن آرامش فكری حیوانات و نظم 

مزرعه هستی. مزرعه پرست واقعی یعنی ناپلئون پرست.

 ف��ردا صبح تو را در مقالب دی��دگان حیوانات به جرم همكاری 
ب��ا جون��ز و دیگر مزارع و قص��د بر هم زدن نظ��م مزرعه و آرامش 
حیوانات و مخالفت با ناپلئون اعدام می كنیم، كه البته خواس��ته همه 

حیوانات مزرعه نیزهمین است.

االن هم هم��ه حیوانات مزرعه بیرون از این جا تجمع كرده اند و 
از م��ا می خواهند كه زودتر تو را از بی��ن ببریم. كه البته اینها همگی 
گوس��فند،كرم های خاكی، چند س��گ، چند خوك و چند كالغ 
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بودند.«

حرف های آقای براون كه به اینجا رسید بچه ها مدتی در فكر فرو 
رفتند. چهره شیطان صفت خوك ها بهتر برای بچه ها نمایان شده بود. 
رگ های گردن نیكوالس از شدت خشم متورم شده، فریاد برآورد 
كه: »اینجوری كه نمی ش��ود، باید كاری كرد. آن ها دارند مزرعه و 
زیبایی و سرس��بزی آن، خوش دلی بی��ن حیوانات و زندگی طبیعی 
حیوانی را از بین می برند. بزرگان ما می خواستند مزرعه سرسبزتر از 
قبل شود ولی خوك ها، مزرعه را جوالنگاه تخلیه عقده های روانی 

خود كرده اند.« 

آقای براون بخاطرخانواده خود مجبور ش��دآن ها را ترك بكند. 
قص��د داش��ت به خانواده خود س��ری بزن��د و مزرعه را ت��ا زمانیكه 

خوك ها سرقدرت هستند ترك كند وغم غربت را تحمل نماید.

آنا كه از سرنوشت غم انگیز آقای براون بی نهایت متاثر شده بود، 
پیشنهاد داد كه بهتر است انباری میوه و غالت كه تكیه گاه خوك ها 
می باش��د را از بی��ن ببرند تا خوك ها متوجه این واقعیت بش��وند كه 
حیوانات به هم وابسته هستند و یک مزرعه طبیعی یعنی همه حیوانات 
در آن نق��ش دارند. نیكوالس هم همین نظر را داش��ت و معتقد بود 
كه نوبت این فرا رسیده كه ضربه اساسی به پیكره خوك ها زد. البته 
در ای��ن میان نظر اندی و مایكل چیز دیگری بود. آن ها معتقد بودند 
ك��ه راه ضربه زدن به خوك ها فاش كردن اهداف و نیات ناپلئون و 
س��كوئیلر به بقیه خوك هاست تا بدینوسیله آنها به جان هم افتاده تا 
از پ��ا در بیایند. نیكوالس بچه ها را جمع ت��ر كرد و گفت: »من یک 
ایده خوبی دارم و س��پس در گوش آنها چیزهایی زمزمه كرد و بعد 

متفرق شدند.«
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 اش��میت مس��ئول گروهي از گوس��فندان، در گرمای پائیز فارغ 
از ای��ن دنیا، به خواب س��نگینی فرو رفته و ص��دای خروپفش همه 
ج��ا را فرا گرفته بود...مایكل با احتیاط به وی نزدیک ش��د. كیس��ه 
ش��كر را ابتدا در ی��ک متری وی قرار داد و س��پس به منظوركنترل 
میزان طماعی اش��میت طنابی را به پایه صندلی بس��ت و س��ر طناب 
را دردس��ت گرفته و درفاصله دو متری ش��میت در یک بلندی قرار 
گرفت و ناگهان طناب را كش��ید. اش��میت با صدای بلند و مهیبی از 
روی صندلی بر روی زمین نقش بس��ت و عصبانی از جای خود بلند 
ش��د و به اطراف نگاه كرد تا كس��ی را كه ج��رات كرده با وی این 
شوخی زشت را بكند ببیند و به سزای عمل خود برساند. ولی كسی 
را ندید. چش��مش به كیسه ای افتاد كه در فاصله یک متری وی قرار 
داش��ت با احتیاط زائدالوصفی كه نش��ان از محتاط ب��ودن او بود به 
كیس��ه نزدیک ش��د. به اطراف نگاهی مملو از تردید انداخت و بعد 
از اینكه اطمینان حاصل كرد كه كس��ی در آن اطراف نیست، بدون 
اینكه فكر كند كه ممكن اس��ت صاحب این كیس��ه همان دور و بر 
باش��د و نباید بدون اجازه به آن دست زد، سروقت كیسه رفت و در 
آنرا باز نمود. چشمانش برقی از شادی زد و اینكه می دید یک كیسه 
پر از ش��كر كه بسیار كمیاب بود، را تصاحب كرده است، خوشحال 
شد. ش��كر حكم طال را برای مزرعه داشت و حیوانات مزرعه برای 
نش��ان دادن قدرت و ثروت به یكدیگر به كیسه های شكر انباشته در 
خانه اشاره می كردندو حاال اشمیت بدون زحمت صاحب آن ثروت 
ش��ده بود. از شدت خوشحالی خنده ای زننده سر داد و كیسه را بغل 
ك��رد و دوباره نگاهی به اط��راف انداخت و متوج��ه مایكل كه در 

بلندی قسمتي از كوچه، خود را قایم كرده بود نشد.

 كیس��ه را برداشت و سریع به س��مت خانه خود حركت كرد و 
همین كه خواست در را باز كند، صدایی از روی تیرك مقابل خانه 
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وی برخواست كه وی را سر جایش میخكوب كرد... »اگر بخواهی 
می توانی از این كیسه ها زیاد برای خود داشته باش.« مایكل كه چهره 
خود را در پس نقابی پنهان كرده بود، تا جانب احتیاط را حفظ نماید 
روی تیرك نشس��ته و لبخند موذیانه ای روی لبانش نقش بس��ته بود. 
اشمیت كه با صدای ناشناس حسابی جاخورده بود و تصور نمی كرد 
كسی او را تحت نظر داشته باشد، بدون اینكه به روی خود بیاورد كه 
كیسه ای در دست دارد، آن را آهسته زمین گذاشته و رو به ناشناس 
كرد و گفت: »معلوم می ش��ود كه كیس��ه های شكر زیادی داری كه 
احتماال آنها را از خانه س��كوئیلر بزرگ دزدیدی... ولی مهم نیست 
از كجا آن ها را آورده ای مهم این است كه صاحب كیسه های شكر 
زیادی هس��تی و من هم طالب آن شكرها هستم. زود بگو از من چه 
می خواهی...«  ناش��ناس كه نمی خواست سریع به موضوع بپردازد و 
قصد داش��ت دندان طمع او را بیش��تر تیز نماید، پاسخ داد: »حاضرم 
4كیس��ه دیگر نیز به تو بدهم، كه اگر این ها را داش��ته باش��ی بعد از 
خوك ها، ثروتمندترین حیوان مزرعه محسوب می شوی و همه حتی 

سگ ها بیش از پیش، به تو احترام خواهند گذاشت.

اشمیت از شنیدن 4كیسه ش��كر عقل و هوش كه مقداری كمي 
از آن را بهره مند بود را، از دس��ت داد و با عجله در حالیكه دس��تان 
خود را بهم می مالید در جواب گفت: »س��ریع سر اصل موضوع برو 
و وقت را تلف نكن.« ناش��ناس كه داشت فضا را برای گفتن هدفش 
آم��اده می كرد ادامه داد: »ماده ای در مزرعه وجود دارد بس��یار قوی 
كه خوك ها به بهانه قوی تر ش��دن قوای جسمانی سگ ها در غذای 
سگ ها اضافه می كنند. محل اختفاء و مشخصات و اطالعاتی راجع 

به آن می خواهم.«

اشمیت با شنیدن این خواس��ته ناشناس به خود لرزید و نتوانست 
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ترس و دلهره خود را پنهان كند و با صدایی لرزان گفت: »ناشناس...
الب��د اهل این مزرعه نیس��تی و اطالع نداری كه س��زای كس��ي كه 
اطالعات مربوط به خوك ها و سگ ها را به كسی بدهد مرگ است. 
آنهم مرگی دلخراش...گوشت و خونش برای سگ ها حالل است...

ن��ه حیوان غریبه... این فكر را از س��ر بیرون كن و اگر درخواس��ت 
دیگ��ری نداری، برو پی كارت وگرنه به س��گ ه��ای نگهبان خبر 
می دهم ت��ا دمار از روزگارت در بیاورند كه س��زای جاسوس��ان و 

خائنین مرگ است.« 

مایكل از این تهدید اش��میت خم به ابرو نی��اورد و با پوزخندی 
ج��واب داد: »تو اگر این��كار را بكنی آن وقت بای��د به همه جواب 
بدهی كه این كیس��ه ش��كر را از كجا آوردی والبد ت��و را به جرم 
س��رقت از منزل س��كوئیلر بزرگ به دار مجازات آویزان می كنند.« 
ناشناس نمی خواست اشمیت را كاماًل شكست دهد و مایل بود یک 
كمی هم ب��ه وی قوت قلب دهد، بنابراین ادامه داد: »در هر صورت 
ما به آن اطالعات خواهیم رس��ید و یک نفر باالخره پیدا خواهد شد 
از میان س��گ ها و یا گوسفندان وحتی خوك ها كه در ازای گرفتن 
4كیس��ه ش��كر، آن اطالعات را بما بدهد. تا فردا شب مهلت داری، 
اگر توانستی اطالعات را كسب كنی فردا شب جلوی پنجره خانه ات 
یک شمع روشن كن تا ما متوجه شویم كه اطالعات الزم را بدست 
آوردی و بالفاصله كیس��ه های شكر را تحویل خواهی گرفت. فكر 
حیله و كلک هم نباش. كیس��ه شكر موجود در منزل تو می تواند تو 
را به كام مرگ برس��اند.« مایكل منتظر جواب اشمیت نماند و سریع 
از پشت بام خانه كناری باال رفت و از نظر ها پنهان گردید و اشمیت 
را ب��ا دنیایی مملو از ح��رص، آز، طمع، ترس، دله��ره و مرگ تنها 

گذاشت.
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مایكل از كوچه ه��ای تنگ و تاریک مزرعه به س��مت درخت 
بل��وط با احتیاط پیش رفت تا به دوس��تانش كه بی صبرانه منتظر وی 
بودن��د ملحق ش��ود. چارلزهم توانس��ته بود در گ��روه و جمع آن ها 
حاضر ش��ود و با نگران��ی از نتیجه كار پرس��ید.  مایكل كه در حال 
برداش��تن نقاب خود بود، بین دوس��تانش جایی باز كرد و نشست و 
گفت: »حس��ابی ترس��یده بود. از نتیجه كار می ترسد. ولی فكر كنم 
نتواند در مقابل 4كیس��ه ش��كر مقاومت كند. چون به خوبی می داند 
كه با دادن رش��وه می شود هر كاری را در این مزرعه كرد. او نباشد 
یک نفر دیگر. پدرم اعتقاد دارد كه حتی با دادن رش��وه می شود از 
خ��ود ناپلئون اطالعاتی علیه ناپلئون بدس��ت آورد. دراین مزرعه هر 
كس��ی یک قیمتی دارد و اشمیت نیز بخوبی از این امر آگاه است و 
این فرصت را از دس��ت نخواهد داد. به هر حال برای فردا شب قرار 

گذاشته ام.«

نیكوالس كه آموخته بود همه چیز را س��بک و س��نگین نماید و 
تمامی جوانب خوب و بد آن را مد نظر داش��ته باش��د گفت: »شرط 
عقل حكم می كند كه احتمال بدهیم جنبه ترس و دلهره اش از مرگ، 
برجنبه طماعی اش بچربد و توطئه ای را فراهم نماید كه بخواهد تو را 
گرفتار كند. باید نقش��ه ای حساب شده ترتیب بدهیم كه مبادا آن ها 
تو را در تله انداخته و دس��تگیرت كنند، كه ش��نیده ام شكنجه هایی 
ك��ه می كنند حت��ی قصاب های مزارع مجاور هم انج��ام نمی دهند.« 
همگ��ی با این نظر نیكوالس موافق بودن��د. نیكوالس ادامه داد: »من 
میدان منتهی به خانه اش��میت را زیر نظر خواهم داش��ت. اگر تعداد 
س��گ های آنجا بیشتر از حد معمول بود كه یعنی وضعیت غیرعادی 
است با انداختن سنگ به س��مت تو، اعالم وضعیت قرمز را خواهم 
كرد و تو س��ریع می بایست از روی پش��ت بام، از محل دور شوی و 
س��عی كن كه فاصله خود را از اسمیت حفظ نمایی. بسته های شكر 
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را امروزصب��ح زیر درخت مخفی می كنیم و تو یكی از آن ها را ابتدا 
جهت بدست آوردن اطمینان اشمیت به وی می دهی و بقیه را بعد از 
كسب اطالعات... اندی از فردا صبح دور و بر خانه اشمیت كشیک 
می ده��د و از اینكه خطری مایكل را تهدید نمی كند اطمینان حاصل 
می كند....« آناحرف نیكوالس را قطع كرده و گفت: »من هنوز دلم 
راضی نمی شود كه از شكری كه متعلق به همه حیوانات مزرعه است 
در ازای گرفتن یک سری اطالعات، به یک گوسفند شكم گنده كه 
تنها به فكر خود و اندوختن پول از راه گرفتن رش��وه اس��ت بدهیم. 

ثانیاً از كجا باید بدانیم كه اطالعات كسب شده صحت دارد.«  

چارلز در پاسخ به دل نگرانی آنا اعتقاد داشت كه بسته های شكر 
كه به اش��میت داده می ش��ود در ازای گرفتن اطالعات ارزشمندی 
خواهد بود كه می تواند مزرعه را نجات دهد و س��گ ها را به حالت 
طبیعی برگرداند. بدین ترتیب خوك ها یكی از نیرومندترین حامیان 
خود را از دست می دهند. چارلزمعتقد بود كه سگ ها ذاتاً حیواناتی 
نجیب و وفادار به مزرعه هس��تند كه به خاطر مكر وحیله خوك ها و 
تبلیغات آنها و بخاطر مصرف آن مواد، نمی توانند به درستی از ذات 
پلید و ش��یطانی خوك ها مطلع شوند كه مطمئناً پس از قطع مصرف 
آن مواد، س��گ ها به ص��ف دیگر حیوانات ملحق ش��ده و در ادب 
ك��ردن خوك ها، می توانند در كنار دیگر حیوانات قرارگیرند.اندی 
هم نظر با چارلز بود: »درباره صحت و درستی اطالعاتی كه اشمیت 
قراراس��ت بدهد نگرانی آنا كامال درس��ت و بجاس��ت. كس��ی مثل 
اش��میت كه فقط به پول و مقام و پست می اندیشد، نشان دهنده این 
اس��ت كه حیوانی غیر قابل اعتماد است، ولی چاره دیگری نداریم.«  
مایكل در مقابل این نگرانی به دوس��تانش گفت: »فكر این مورد را 
هم كرد ه ام. به اش��میت خواهم گفت كه اگر اطالعات او درس��ت 
باشد دو كیسه دیگر ش��كر به وی خواهم داد و تقریباً مطمئن هستم 
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كه حس طمع او بس��یار قوی است و این فرصت را از دست نخواهد 
داد. بچه ه��ا تصمیم گرفتند به خانه هایش��ان بروند تا فردا را كه روز 

سرنوشت سازی می تواند باشد، با انرژی آغازكنند.

ش��ب هنگام بود هركس س��ر جای خود قرار داش��ت. اندی كه 
از صب��ح در ح��ال نگهبانی دادن بود، نش��انه ای از تهدید و توطئه را 
مش��اهده نكرده بود و همه چیز ظاه��راً خوب پیش می رفت. احتمال 
آن هم می رفت كه اش��میت پیش��نهاد آن ه��ا را نپذیرفته، كه در این 
صورت زحمات و انتظار بچه ها بیهوده بوده و آنها می بایست جهت 
رس��یدن به اطالعات م��ورد نظر خود به فكر چاره ای دیگر باش��ند. 
ولي در كمال تعجب دیدند كه اش��میت شمعی را پشت پنجره خود 
گذاشت. این عالمت باعث خوشحالی زائدالوصفی برای بچه ها شد. 

بچه ها قدم اول را با پیروزی برداشته بودند.

اش��میت با نگرانی در آس��تانه در ظاهر شد. هیكل بزرگ و فربه 
وی در میان درب كه از پشت، نور داخل خانه به آن می تابید منظره 
وحش��تناكی را پدید آورده بود و مایكل كه همان نقاب را بر چهره 
داش��ت، طوری ایستاد بود كه صورتش در تاریكی قرارگرفته باشد. 
همه جا را س��كوت وهم انگی��زی فراگرفته بود. نور ش��مع مقداری 
از تیرگی ش��ب را زدوده بود. ولی با این اوصاف چهره اش��میت به 
واس��طه قرار گرفتن بدن وی پش��ت منبع نور، قاب��ل رویت نبود. هر 
دو طرف مایل بودند كه س��ریع این معامله به س��ر آید تا از خطرات 

احتمالی مصون باشند.

نقابدار مهر س��كوت را شكس��ت: »می دانس��تم كه حیوان عاقلی 
هس��تی و نمی گذاری كس دیگری صاحب كیسه های شكر شود و 
سر موقع در محل قرارحاضر شدی.« اشمیت كه نگران بود و مدام به 
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چپ و راس��ت نگاه می كرد و آشكارا صدایش می لرزید پاسخ داد: 
»این كار من به قیمت جانم می تواند تمام شود ولی تا كیسه ها را نبینم 
محال است لب تر كنم و اطالعات را به تو بدهم ... ابتدا كیسه ها.« 

نقاب��دار خن��د ه ای از روی كبر و غرور توام با خش��م كرد و در 
حالیكه س��عی می كرد صدایش را كلفت كند رو به اش��میت كرد و 
گفت: »تص��ور میكنی با یک بچه و یا یک بی تجربه در حال معامله 
كردن هس��تی؟ كه من كیسه ها را به تو بدهم و تو از دادن اطالعات 
طفره بروی. یک كیس��ه را االن به تو میدهم و3كیس��ه بعدی را بعد 
ازگرفتن اطالع��ات، ضمناً اگر اطالعات داده ش��ده آنطوریكه من 
می خوام صددرصد مفید باشد، دو كیسه دیگر نیز به تو هدیه خواهم 
داد. ای��ن می تواند آغاز ی��ک رابطه تجاری دوس��تانه میان ما تلقی 
شود، اگر عاقل باش��ی و زیرك، خیلی زود می توانی ثروتمندترین 
حی��وان روی زمین ش��وی و برای خ��ود مزرعه بخ��ری و حیوانات 
زیادی را تحت فرمان خود ق��رار بدهی. نقابدار با گفتن عمدی این 
جمالت س��عی در برانگیختن احساس��ات فراوان پول پرستی اشمیت 
را داش��ت، تا اگر ذره ای تردید و دودلی در وی باقی مانده باش��د از 
بین برود كه خوشبختانه این ترفند كارساز و موثر واقع شد، چرا كه 
اش��میت بالفاصله در جواب گفت: »پول زیباترین وسیله دنیاست و 
ارزش آن را دارد كه بخاطرش جان ش��یرین را به مخاطره اندازی.« 
اش��میت در حالی كه س��عی می كرد صدای خ��ود را پایین بیاورد و 
گویا واهمه داش��ت كسی صدا ی آن ها را بشنود، ادامه داد: »ماده ای 
كه خوك ها در عذای س��گ ها اس��تفاده می كنند، ماده ای است به 
نام تیالو. ماده ای اس��ت بس خطرناك كه آن را از الك پش��ت های 
رودخانه پایین خریداری كرده اند. این ماده باعث كندش��دن سیستم 
خونی می ش��ود و الك پشت ها از آن اس��تفاده می كنند تا زندگی را 
كند و آهس��ته ببیند تا متوجه س��رعت حوادث و پدیده های پیرامون 
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نشوند. اگر از این ماده در غذای حیواناتی كه مزاج تند دارند، ریخته 
ش��ود مثل س��گ ها، باعث از بین رفتن حس بویایی آن ها می شود و 
حس خش��ونت خواهی و درندگی آن ها باال می رود و در عین حال 
حرف ش��نوی آن ها از كس��ی كه غ��ذا به آن ها می ده��د دو چندان 
خواهد شد. این ماده می تواند سگ ها را تبدیل به یكی از قویترین و 

خطرناك ترین موجودات روی زمین كند.

الك پش��ت ها اعتقاد دارند كه زندگی چندروزه دنیا ارزش آن 
را ن��دارد كه به خاطرش جنگید و س��ریع زندگی كرد. معتقدند كه 
س��رعت وقوع حوادث باید دردس��ت خود حیوان باش��د و به همین 
خاطر، با مصرف این ماده اتفاقات افتاده در یک روز، طی دو یا سه 

روز برای آن ها به نظر می آید.

ای��ن ماده در حال حاضر در كنار تخت ناپلئون در صندوقی زرد 
رنگ، نگهداری می ش��ود و تقریبا ورود به آنجا محال اس��ت. چون 
همیش��ه پش��ت در اتاق خ��واب  ناپلئون وآن اتاق، دو ت��ا از بهترین 
س��گ های مزرع��ه كه بیماری ه��اری هم دارند، در حال كش��یک 
دادن می باش��ند و آن ها طوری تربیت شده اند كه حاضرند تا سر حد 
مرگ بجنگند و ب��ه هیچ غذایی، جز غذایی كه از ناپلئون می گیرند 
دست نمی زنند و توانایی مبارزه با ده سگ را دارند...اینها سگ هایی 
هس��تند كه در مب��ارزات تن به تن با گرگ ها باره��ا پیروز از میدان 
خارج ش��ده اند و ناپلئون وفاداری آن ها را بارها امتحان كرده است. 
توصیه می كنم حتی از بیست متری خانه ناپلئون نیز عبور نكنی. چون 
بالفاصله مرگ را به دلخراش ترین و بدترین ش��كل به چشم خواهی 
دید. این همه چیزی بود كه توانستم با به خطر انداختن جانم و دادن 
رش��وه به چند خوك بدس��ت بیارم. كه یك��ی از خوك ها نیز یک 
كمی ش��ک كرد. چون سابقه نداشت كس��ی از این سوال ها بپرسد. 



Proo
f C

op
y

بهنام عربی 118

ولی رشوه هر حیوانی را در این مزرعه نرم می كند.« نقابدار از روی 
تعجب از اش��میت پرسید: »چطور ش��ما از كسی تبعیت می كنی كه 
میدان��ی ب��ا دادن ماده خطرناك، س��گ ها را تح��ت فرمان خود در 
قرار داده اس��ت؟« اشمیت پوزخندی زد و گفت: »ما گوسفندان ذاتاً 
حیوانات تنبلی هستیم ولی جاه طلب. این نوع سیستم برای ما بهترین 
و مناس��ب ترین فض��ای را ایجاد می كند كه ه��م كار نكنیم و هم به 

خواسته هایمان برسیم.« 

نقابدار كه از بدست آوردن اطالعات مربوطه و باارزش از شادی 
در پوست خود نمی گنجید، جای 3 كیسه باقیمانده را هم به اشمیت 
نش��ان داد و اشمیت بالفاصله به س��مت محل اختفاء كیسه ها رفت و 
آن ها را برداش��ت و به خانه برگش��ت. وي از روشنایی شمع استفاده 
كرد و در كیس��ه ها را گش��ود و چنگی به درون آن ها انداخت و از 
گرمای ش��كر كه بس��ان خونی داغ به وج��ودش تراویده بود، لذت 
وصف ناپذیری برد. غافل از اینكه فقط الیه باالیی كیس��ه، شكر بود 
و پایین آن مملو از ش��ن ریزه ش��د بود، تا مبادا اشمیت پی به مكرو 
حیله بچه ها ببرد. نقابدار و اشمیت و دوستان نقابدار هر كدام بقدری 
غرق در شادی ناشی از بدس��ت آوردن خواسته های خود بودند كه 

متوجه حضور سایه ای روی دیوار نشدند. 

این سایه كسی نبود جز جرالد. جرالد تیزترین و سریع ترین سگ 
مزرعه محس��وب می شد و می توانست همانند یک شبح، به گونه ای 
سریع و س��بک حركت كند كه كسی حضور وی را احساس نكند. 

متخصص كارهای جاسوسی بود وسگ مورد عالقه سكوئیلر. 

جرالد در عین حال رموز مبارزه و كشتن سریع حریف را بخوبی 
می دانست . دلیل حضور جرالد این بودكه یكی از خوك های مرتبط 
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با اش��میت موضوع كنجكاوی وی را به سكوئیلر گزارش داده بود. 
و س��كوئیلر نیز جهت پی بردن به قضی��ه جرالد را مامور اینكار كرد 
و اینک جرالد به دور از چش��مان بچه های بی تجربه و اشمیت طماع 
همچون ش��بحی، تمام حرف های این دو را شنید و كیسه های شكر 
را دی��د و قبل از اینكه اش��میت فرصت ورود ب��ه خانه را پیدا كند با 
یک خیز بلند همانند صاعقه خود را به روی وي انداخت و در مقابل 
چش��مان متعجب و ترس��ان نقابدار، دندان های تیزخود را درگلوی 
اش��میت فرو برد و در یک چش��م به هم زدن قبل از اینكه اش��میت 

اجازه پیدا كند كه از شكر، لذت ببرد، گلوی او را درید.

 نقابدار كه به خود آمده بود، درنگ را جایز ندانست و به خوبی 
فهمید اگر لحظه ای مردد باش��د، نوبت اوست كه زیر دندان های آن 
س��گ بی رحم، مرگ را تجرب��ه كند. بنابراین با تمام قوا ش��روع به 
دویدن كرد. جرالد كه از كش��تن اش��میت فارغ شده بود، نگاهی به 
كیسه های شكر انداخت و نگاهی به نقابدار كه از صحنه دور می شد. 
تصمیم خود راگرفت. كیس��ه های شكر را بحال خود گذاشت. وي 
ماموریت داشت هر حیوانی كه مقابل وی ظاهر شود را به سرنوشت 
تلخ و خونین اش��میت برس��اند. وي كه در سرعت و چاالكی زبانزد 
همه حیوانات مزرعه ب��ود در حالیكه طعمه خود را هر لحظه دورتر 
میدید با چند خیز كوتاه و بلند خود را به پش��ت بام رساند و از آنجا 
وس��ط كوچه پری��د و نقابدار را كه همان  مای��كل بود تعقیب كرد. 
در همان لحظه س��كوئیلر فرا رس��ید و باالی س��ر جسد اشمیت قرار 
گرفت و در حالیكه خنده های مس��تانه و بلند وي كوچه را فرا گرفته 
بود فریاد برآورد: »این است س��زای كسی كه بخواهد اسرار مرگ 
را فاش كند و به ما خوك ها خیانت كند.« كیس��ه های ش��كر را بر 
انداز كرد و به آن ها نزدیک ش��د. از دیدن كیس��ه های شكر شادی 
زائد الوصفی پیدا كرد، و خنده های دیوانه وار و مس��تانه اي را سرداد 
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ك��ه مو را برتن بچه ها كه نظاره گر این اتفاقات در عرض چند دقیقه 
افتاده بودند، راس��ت می كرد. بچه ها از س��رعت وقوع حوادث غیر 
قاب��ل پیش بینی بقدری گیج و مبهوت و س��ر درگم ش��ده بودند كه 
نفهمیدند جرالد از كجا پیدا شد. از ترس توانایی حركت را نداشتند. 
ولی ش��ادی و خوشحالی سكوئیلر دیری نپایید. او كه به قالبی بودن 
كیس��ه ها پی برده بود با خشم وغضب همه كیسه ها را وارسی كرد و 
بعد از اینكه فهیمد كیسه های شن را دردست دارد، آن ها را به زمین 
انداخت و از شدت عصبانیت و خشم آنها را زیر پای خود له كرد و 

با خشم فریاد زد: »جرالد...آن حیوان را به بدترین شكل بكش.« 

مایكل كه از شدت ترس بی مهابا می دوید و نمیدانست كه كجا 
می رود، به ه��ر كوچه ای كه جلواش قرار می گرفت وارد می ش��د. 
دوس��ه بارجرالد نزدیک بود او را بگی��رد. ولی مایكل كه یک كره 
اسب قوی بود توانست در آخرین لحظه قبل از اینكه دستان باریک 
ولي قوي جرالد به پاهای مایكل برس��د، تغییر مسیر بدهد و خود را 
برای مدتی از جرالد دور كند. ولی جرالد هم خیلی زود فاصله خود 
را ب��ا مایكل كم می ك��رد. این تعقیب و گریز خونین ادامه داش��ت.
مای��كل بارها مرگ را در یک قدمی خود دی��د. ترس به او نیرویی 
داده بود كه قبل از آن، در خود س��راغ نداش��ت و توان او را چندین 
برابر ك��رده بود. گاهی جرال��د آنقدر نزدیک مایكل می ش��د، كه 
صدای نفس های وي را پشت سر احساس خود می كرد. مایكل وارد 
كوچه ش��د و به یک دیوار بلند رسید كه سد راه بود...بلي... به یک 
كوچه بن بس��ت وارد شده بود. آخر خط بود. جرالد كه متوجه این 
نكته ش��ده بود از سرعت خود كاست. با لبخند مرگبار خود ترس و 
دلهره زیادی در تن رنجور و خسته مایكل تزریق كرد. دیگر امیدی 
نب��ود. مایكل مرگ را در یک قدمی خود می دید. پش��تش به دیوار 
بود. آنقدر عقب عقب رفت تا به دیوار رس��ید. با دس��تان كوچكش 
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دیوار را فش��ار داد تا بلكه س��وراخی در دیوار پدید آید و او نجات 
یابد. متاسف بود از اینكه نمی توانست اطالعات كسب شده باارزش 
را، كه با زحمات زیادی بدس��ت آمده بود را به نیكوالس برساند و 
ناچار این اطالعات را با خود به گور می برد. چش��مان خود را بست. 
جرالد به یک قدمی او رس��یده بود. تیزی و سفیدی دندان های برنده 
و بلند وي را از البالی چش��مان نیمه بازش می دید. ناگهان صدایی 
ش��نید و ضربه ای با صدای بلند به جرال��د اصابت كرد. ضربه آنقدر 
محكم و قوی بود كه جرالد را از زمین كند و محكم به س��ینه دیوار 
مقاب��ل كوبید. جرالد نیمه خیز ش��د و حالت حمله گرفت تا خود را 
روی ناشناس��ی كه ناجی مایكل ش��ده بود، بیندازد كه ضربه دومی 
بق��دری محكم وكوه افكن بودكه جرال��د را در میان زمین و هوا به 

دیواركوبید.

 جرالد ناله ای كرد و دیگر نفس��ش باال نیامد. مایكل به درس��تی 
نفهمید چه اتفاقی افتاده، ولی متوجه ش��د كه خطر از كنارگوش��ش 
گذش��ت. در تاریكی ش��بحی را دی��د كه به وی نزدیک می ش��ود. 
آه....او پدر خودش بود. قویترین اس��ب مزرع��ه، كه هر ضربه پای 
او می توانس��ت 2 س��گ را از پ��اي در آورد. پدر مای��كل لحظاتی 
خشمگین روی س��ر جرالد ایس��تاد تا اگر جرالد خواست در مقابل 
مرگ و سرنوش��ت، مقاومت كند با ضربه سم غول افكنش، كار او 
را یكس��ره نماید. ولي ش��دت ضربه به حدي بود كه جمجمه جرالد 
خرد ش��ده بود. پدر مایكل بعد از اینكه مطمئن شد از جانب جرالد 
خطری او را تهدید نمی كند، به سمت مایكل آمد و مایكل، خود را 
در آغوش گرم پدر انداخت و گریس��ت. در كنار پدركسی جرات 
نزدیک ش��دن به وی را نخواهد داشت. پدر مایكل با دستان قوی و 
پرمحب��ت خود وي را بغل كرد و او راكه از ش��دت ترس و تعقیب 
گریز، نای در بدن نداش��ت را با خود بلند كرد و برد. پدر مایكل از 
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كوچه و پس كوچ��ه های مزرعه عبور ك��رد و مقابل درب خانه ای 
توقف نمود. به اط��راف نگاهی انداخت و بعد از حصول اطمینان از 
اینكه مورد تعقیب واقع نش��ده اس��ت، با ضربات آهسته ای كه نشان 
دهنده یک رمز مخصوص، به اش��خاص داخ��ل خانه بود دق الباب 
كرد. آقای براون خروس نجات یافته از مرگ توس��ط بچه ها، داخل 
آن خانه پنهان ش��ده بود. او در را بازك��رد و پدر مایكل را به درون 
راهنمای��ی كرد و بعد س��ر خود را بی��رون آورد و لحظاتی بیرون را 
نگاه كرد تا مبادا كس��ی میهمان ها را تعقیب كرده باشد. پدر مایكل 
در حالیكه به چهره پس��ر خودكه از فرط خستگي به خواب رفته بود 
نگاه می كرد گفت: »به موقع رس��یدم، اگر لحظ��ه ای دیر می آمدم، 
جرالدجان فرزندم را گرفته بود. بیچاره از ترس و خستگی به خواب 
س��نگینی فرو رفته است و تا صبح كس��ی نمی تواند او را بیداركند.« 
آقای براون كه مش��غول آماده كردن جوشانده ای بود تا قوای خارج 
ش��ده از بدن مایكل را به وي برگرداند، پاسخ داد: »بله... بله... او را 
كنار آتش ق��رار دهید. حدس زده بودم كه ای��ن بچه های بی تجربه 
ولی ش��جاع خود را به خطر بیندازند و به كمک نیاز داش��ته باشند، 
ب��ه همین خاطر از توخواس��تم كه به دور از چش��مان بچه ها، مراقب 
اوضاع باش��ی، كه اگر اوضاع به نفع آن ها نبود، وارد عمل ش��وی، 
و جان آن ها را نجات دهی. هرجا پای س��كوئیلر در میان باش��د، آن 
ج��ا بوی خون می دهد. كه انصافاً خ��وب حق جرالد مغرور را كف 
دستش گذاشتی. سكوئیلر به محض شنیدن خبر مرگ جرالد دیوانه 
خواهد شد وسعی خواهدكرد از حیوانات مزرعه انتقام بگیرد. خیلی 
حواس��مان باید جمع باش��د. االن كه شب اس��ت و دیروقت. تو هم 
همین جا كنار فرزندت اس��تراحت كن. االن یكی را می فرستم تا به 
دوستان مایكل اطالع دهد كه او صحیح و سالم است. فردا منزل من 

جلسه ای برگزار می كنیم.« 



Proo
f C

op
y

123 مزرعه حیوانات 2

 بچه ها دور آتش در خانه آقای براون جمع شده و در حال تبادل 
نظر بودند. اندی كه مس��ئولیت مراقبت از دهلیز را بر عهده داش��ت، 
ابتدا ش��روع به دادن گزارش��ات از اتفاقات روز قبل كرد كه تعداد 
س��گ ها دو برابر ش��ده و به هر حیواني كه روبرو می ش��دند، پارس 
می كردند و اگر كسی نمی ترسید و از سر راه آن ها كنار نمی رفت به 
او حمله ور ش��ده و او را از دندان های تیز خود بی بهره نمی گذاشتند. 
ای��ن امر باعث بوجود آم��دن یک نوع تنفر مضاع��ف و پنهان، بین 
حیوانات مزرعه ش��ده اس��ت. گوس��فندان نیز به فعالیت خود اضافه 
ك��رده بودند. همه ج��ا تجمع می كردند و خ��ود را حیوانات مزرعه 
می نامیدند و ش��عار علیه جونز سر می دادند. همه جا میتینگ و جلسه 
تشكیل می شد، كه شكل و قیافه همه آن ها یكسان بود. بدین ترتیب، 
كه یک خوك همیش��ه در حال س��خنرانی بوده و تعدای گوس��فند 
درحال گوش كردن و س��گ ها، محافظت از جلسه گوسفندان را به 
عهده داشتند. س��خنران خود را نماینده تمام حیوانات مزرعه معرفی 
می ك��رد و از طرف آن ه��ا، صحبت می كرد و گوس��فندان را، همه 
حیوانات مزرع��ه قلمداد كرده كه خواهان برخورد جدی س��گ ها 
ب��ا عوامل داخلی جون��ز بودند. آنا نیز در تایی��د حرف های اندی به 
موضوعی جالب اش��اره كرده كه در كوتاه مدت تعدادگوس��فندان 
ا ز30 راس به 120راس رس��یده كه البته اكث��راً مریض و ناخوش و 
ضعی��ف بودند و وظیفه آن ها ش��ركت در جلس��ات و تجمع ها بود. 
اینها به خاطر مصرف موادش��یمیایی كه اغلب تاریخ گذشته بوده و 
نتایج منفی و عواقب وخیمی كه داش��ته اغل��ب به درد نخور بودند. 
حتی گوشت این نوع گوسفندان هم، فاسد، شل وكمرنگ تر از حد 
طبیعی می ش��د. پوست این نوع گوس��فندان زبر و چهره هایشان زرد 
و چشم هایش��ان كم نور اس��ت. تنها كار این گروه كه ظرف مدت 
كوتاهی به وجود آمده بودند، ش��ركت در تجمعات و گوش دادن 
به خوك ها، تایید نظراتش��ان و شعار دادن علیه جونز و طرفداری از 
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ناپلئ��ون بود. چرا كه بقاء آن ها، منوط و وابس��ته به تبلیغ و پیروی از 
ناپلئون می باش��د. این گروه س��عی می كردند با داد و فریاد وتشویق 
كردن، باعث ش��وند كه خوك سخنران تندتر و داغ تر علیه دشمنان 
صحبت كنند و مرگ او را می خواستند. آن ها از سگ ها می خواستند 
كه هرحیوان مخالفی را پیدا كردند، بی درنگ او را بدرند تا مزرعه و 
ناپلئون و ناپلئونیسم سالم بماند. البته دیگرحیوانات كم و بیش دست 
این گوس��فندان ش��یمیایی را خوانده بودند و اینها را جزء حیوانات 
ریشه دار و اصیل مزرعه محسوب نمی كردند. آنا شنیده بود كه عمر 
این دسته از گوسفندان شمیایی یک سوم عمر یک گوسفند معمولی 
اس��ت و قدرت تولید مثل را نیز ندارند. سگ ها همیشه دور و بر این 
گروه از گوس��فندان بس��یار ضعیف بودند تا مورد آسیب واذیت و 
آزار ق��را نگیرند.آقای براون معتقد بود كه س��گ هاي مزرعه نقش 
ش��ركت هاي بیمه قدرت ناپلئون محسوب مي ش��دند و گوسفندان 
چرخ ه��اي ارابه قدرت خوك ها را به حرك��ت  درمي آوردند. یک 
نفر مس��ئول اتهام سازي براي مخالفان بود. مزرعه مكاني خوب براي 
كساني بود كه همان ایدئولوژي ناپلئون را داشتند و بقیه حیوانات نیز 
فقط زندگاني مي كردند، نه زندگي. فقط باید جان بكنند تا نمیرند و 

كلیه امكانات براي بقیه ي هم مسلكان ناپلئون بود. 

آق��ای براون همچنین در مورد زمی��ن و كار در مزرعه می گفت 
كه علیرغم فصل كش��ت، كار درس��ت و حس��ابی انجام نمی گیرد. 
خوك ها و س��گ ها و گوسفندان مشغول سرگرم كردن خود با این 
ج��ور كارهاي ایدئولوژي هس��تند و این باعث ش��ده كه كود، بذر 
گیاهان و چیزی های مورد نیاز كش��اورزی و باغبانی به مزرعه نرسد 
به همین خاطر حیوانات عصبی شده اند و میزان ضرب و جرح بیشتر 
ش��ده است. اندی اضافه كرد و گفت: در اتاق كار سكوئیلر صحبت 
از پیاده و اجرا كردن كد ش��ماره 12 بود كه قرار است فردا شب در 
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حضور ناپلئون بدان پرداخته شود. هیچ كس از آن سر در نیاورد. بقیه 
جلسه به صحبت كردن در مورد مسایل خانوادگي گذشت.

روز بعد، طبق معمول در زیر درخت، بچه ها دور هم جمع شدند 
و آهس��ته به س��مت دهلیز و دخمه پیش رفتن��د، دل آنها گواهی از 
اتفاق جدید و مهمی می داد كه قرار اس��ت در اتاق كارس��كوئیلر به 
وق��وع بپیوندد. بچه ها مدت��ی در انتظار بودند ت��ا خوك ها به درون 
اتاق وارد ش��دند و پس از چنددقیقه ناپلئون به همراه سكوئیلر وارد 
اتاق ش��د. سكوئیلر اشاره ای به راجرزكه مس��ئول جمع آوری اخبار 
و اطالعات ب��ود، كرد و او از روی كمد، جعبه ای را بیرون كش��ید 
و در جعب��ه را باز ك��رد. درون جعبه، پر ازكرم ه��ای خاكی بزرگ 
و درش��ت بود كه در ح��ال ول خوردن بودند. ناپلئ��ون با تعجب و 
با یک خش��م عجوالنه از س��كوئیلر پرس��ید: »كد 12 این است؟« به 
جای س��كوئیلر، راجرز با عجله توضی��ح داد: »این كرم های خاكی 
قادر هس��تند به تمامی س��وراخ و س��مبه های مزرعه سرك بكشند و 
مارا از همه اتفاقات و وقایع داخل مزرعه آگاه كنند... این كرم های 
خاك��ی نه تنه��ا، از بنیه جس��مانی خوب��ي برخوردار هس��تند، بلكه 
دوره های مخصوص كس��ب خبر را آموزش دیده اند و قادر هس��تند 
كوچكترین خب��ر را تجزیه و تحلیل كنند و خبرهای مورد نیاز را به 
م��ا اطالع دهند. من این كرم هاي خاكی را از یكی از دوس��تانم كه 
در در قسمت شرقی رودخانه مش��غول تعلیم، آموزش وتربیت كرم 
خاكی اس��ت، بطور مجانی دریافت كرده ام و البته دلیل مجانی بودن 
آن را دقیق��ا نمی دانم، ولی مهم این اس��ت كه ب��رای هدف ما عالی 
هس��تند. قادر خواهیم بود از این به بعد حیوانات را بهتركنترل كنیم. 
آن ها كم می خوابند و در زیر س��طح باالیی خاك باگوش های فوق 
قوی خود، بدون اینكه دیده ش��وند، می توانند مطالب را جمع آوری 
كرده و به ما برس��انند. ما برای اخذ تصمیمات دقیق و درست نیاز به 
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كسب خبر داریم.«

ناپلئون بدون اینكه از خش��م عجوالن��ه خود ابراز ندامت كند، با 
تكان دادن س��ر حرف های راجرز را تایی��د كرد و از اینكه می تواند 
بدون رویت ش��دن كرم هاي خاكی، از گوش��ه و كنار مزرعه اخبار 
بدست بیاورد، خوشحال بود. كرم های خاكی مزرعه خودشان، تنبل 
و آموزش ندیده بودند و آنها عادت داش��تند رو ی خاك راه بروند 
و خبرها را بش��نوند و گزارش دهند، كه بعضا توسط حیوانات دیگر 
دیده می ش��دند و با آن ها شدیداً برخورد می ش��د. ناپلئون به راجرز 
دس��تور داد كه سریعاً كرم ها را در همه جای مزرعه رها كنند و قرار 
ش��د كه راجرز هر هفته لیس��ت خراب كارها را ب��ه ناپلئون بدهد و 
بدون لیس��ت، حاضر نش��ود تا ش��اید عصبانیت ناپلئون بخاطر وقایع 

اخیر كمی فروكش كند.

راجرز خوشحال از اینكه با ارائه طرح اش، سبب خشنودی ناپلئون 
را فراهم كرده، جعبه بزرگ پر از كرم های خاكی را برداشت تا سر 
جای خود بگذارد كه پایش به پاي جیس��ون گیر كرد و جعبه روی 
زمین افتاد. صحنه مضحكی پی��ش آمده بود. كرم ها كه گویا خیلی 
وقت بود در جعبه حبس بودند، فرصتی پیدا كرده و س��عی كردند به 
جاهای مختلف اتاق بروند تا عضالت گرفته شده بدنشان، باز شود. 
ناپلئون از ش��دت ترس باالی میز رفته بود و پش��ت س��ر هم دستور 
می داد و ناس��زا می گفت و خوك ها همه، سراس��یمه در حال جمع 
كردن كرم ها بودند و باالخره همه كرم ها جمع آوری ش��دند و قرار 
شد راجرزآن ها را توجیه كند تا بی نظم كار نكنند و بدانند كه دقیقا 
كارشان چیس��ت. خوك ها با عجله كرم های خاكی را جمع كردند 
و داخل جعبه گذاشتند. ولی یكی از كرم های خاكی را كه به باالی 
درز شكس��ته پایه میز پناه آورده بود تا از خنك��ی پایه میز، حداكثر 
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استفاده را ببرد و خستگی تن را بدر برد، را ندیدند و این نكته از دید 
چشمان تیزبین نیكوالس دور نماند و جرقه ای در ذهن او زده شد.

بعد از رفتن راجرز، س��كوئیلر پیشنهاد داد كه تا می توانند تعداد 
س��خنرانی ها را اضافه كنند و تعداد گوسفندان را نیز چندبرابر نمایند 
و س��گ ها را بیش��تر به كار واداركنند، تا اوضاع عادی شود. ناپلئون 
اعتقاد داش��ت كه اوضاع عادی خوب نیست. باید همیشه اوضاع را 
غیرعادی كرد تا بتوان دلیل و توجیهی برای حضور سگ ها در همه 
جا آورد. پیش��نهاد سكوئیلر در مورد افزایش سخنرانی ها را پذیرفت 
و اضاف��ه كرد كه خوك ها موظفند كه چند چیز را همیش��ه در همه 
جا، هنگام سخنرانی تكرار كنند: 1- وحدت حیوانات مهم تر از همه 
چیز است، چون راحتر می توان دشمنان فكري خود را به بهانه تهدید 
وحدت از میان برداشت. 2 - تجمع گوسفندان در میدان مزرعه یعنی 
بیعت با  ناپلئون و نشانه عالقه همه حیوانات به مزرعه نوع ناپلئونیسمي 
اس��ت. 3- جونز باعث همه مش��كالت و كمبود هاست. 4-دوستان 
داخل��ی جونز از او میوه، ش��كر وگندم می گیرن��د و می خواهند كه 
مزرع��ه ناپلئون مزرعه نمونه نباش��د. 5- در آخر ه��م قطعنامه ای را 
بخوانند كه در آن حیوانات مزرعه همگی خواس��تار برخورد جدی 
خوك ها و س��گ ها با دوس��تان داخلی جونز می باشند و اضافه كرد 
كه كار س��م به عنوان مسئول سگ ها بس��یار حیاتی است. یعنی بعد 
از شناس��ایی مخالفان توسط كرم های خاكی به رهبری راجرز ، سم 
آن ها را ش��كنجه ده��د و كاری كند كه در می��دان عمومی مزرعه، 
آن ها اعتراف كنند كه جزء نوكران و یاران جونز هس��تند و س��پس 
آنها را طعمه س��گ ها نمایند، علیرغم قول مس��اعد برای زنده ماندن 
آنها. می نی ماس كه تا این لحظه سكوت كرده بود پرسید: »قربان...
بعضی از آن ها بس��یار س��خت جان هس��تند و به هی��چ وجه اعتراف 
نمی كنند به ارتباط داش��تن با جونز.« ناپلئون كه همیش��ه دو نشانش 
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را به س��ینه داشت )نشان ش��جاعت درجه یک حیواني و نشان درجه 
یک هوش( و زیاد از این سوال خوشش نیامده بود، نگاهی قهرآلود 
به می نی ماسكرد و پاس��خ داد: »این كه مشكلی ندارد. عنوان كنید 
كه شواهد و مداركی در دست دارید كه ثابت می كند ارتباط جونز 
با آنها را و س��پس به چند گوس��فند جایزه و پاداش بدهید كه بیایند 

شهادت بدهند كه شاهد تماس جونز با آن ها بوده اند.«  

جلسه به آخرهای خود رسیده بود كه بچه ها عقب عقب از منفذ 
دور شدند و قرار شد از این به بعد با بزرگترهای خود مشورت كنند 
و س��پس دس��ت به اقدام بزنند. آنها متوجه شده بودند كه گروه های 
زی��ادی در مزرعه وج��ود دارد كه هر كدام ب��ا روش و متد خاصی 
سعی در آگاه كردن حیوانات مزرعه از ظلم و جور خوك ها دارند. 
ول��ی درچند مورد با هم مش��ترك بودند و اینك��ه حیوانات را آگاه 
كنن��د از اینكه خوك ها جهت توجیه كارهای خود دس��ت به تغییر 
معان��ی لغات می زنند و خوكی را مس��ئول ایجاد برگه هایی كرده اند 
كه در آن معانی لغات، آنطوریكه خود می خواهند نوش��ته شده بود 
و در كالس ها و در س��خنرانی ها برای حیوان��ات، آنها را می خوانند 
و اینك��ه خوكی را موظف ك��رده بودند كه تاریخچ��ه اي جدید و 
درخشان، از گذشته خوك ها و جریان فرار خفت بار جونز و خیانت 
برخ��ي حیوانات مخالف جنایت خوك ها و نقش محوری خوك ها 
و جان فشانی آنها و سپس سگ ها و باالخره گوسفندان بنویسد، كه 
درآن تاریخ، حوادث مختلف تاریخ جوری تنظیم ش��ودكه در همه 
مش��كالت پای جونز به میان آورده شود و در همه جا نقش خوك ها 

به روشنی ذكر شود.

روزهای آتی، مزرعه شاهد بی رحمی های زیادتری شد.كرم های 
خاكی گزارش می دادند. س��گ ها، معترضین را كه زیاد هم بودند، 
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می گرفتند و گوس��فندان س��ریع تجم��ع كرده و خواس��تار برخورد 
جدی با آنها بودند و بالفاصله س��گ ها، آن حیوان بینوا را به سزای 
عملش می رس��اندند و سپس، خیلی سریع خوك ها، سخنرانی به راه 
می انداختند و كار موثر و مفید سگ ها را تجلیل می كردند. حیوانات 
روی زمین كش��اورزی در باغ، دل به كار نمی دادند و بیشتر صحبت 
درباره مشكالت مزرعه و مشكالت خود و فشارهاي گروه خوك ها 
بود. زمین كش��اورزی تبدیل ش��ده بود به محل تش��كیل جلسات و 
س��خنرانی ها. قضیه وجود ك��رم های خاكی توس��ط بچه ها همه جا 
پخش شد. كبوترها نقش مهمی در اطالع رسانی این جریان داشتند. 
مرغ ه��ا و خروس ه��ا و جوجه ها و مرغابی ه��ا و اردك ها كه غذای 
مورد عالقه ش��ان كرم های خاكی بود، آنها را هرجا پیدا می كردند، 
می خوردن��د. تعدادكرم های خاكی به ح��دی زیاد بود كه تقریبا هر 
ج��ا مرغی، نوك خود را درون خاك فرو می كرد یک كرم خاكی 
را می توانس��ت بیابد و بخورد. حیوانات مزرعه از روش های دیگری 
جهت رساندن اعتراضات خود به خوك ها استفاده می كردند، كمتر 
كار می كردند، با ایما و اشاره و نوشتن روی كاغذ با همدیگر ارتباط 
برق��رار می كردن��د. كرم های خاك��ی نیز به ش��نیدن برخی كلمات 
حساس��یت بیشتری نش��ان می دادند و وقتی از زیر خاك آن كلمات 
را می شنیدند، آهسته به سطح می آمدند تا بهتر قیافه حیوان راببیند و 
موقعیت را بس��نجند، تا بتوانند گزارش صحیح دهند. ولی همین كه 
باالی س��طح خاك می رسیدند، معموال با قیافه های عصبانی و جدی 
حیوان��ات روبرو می ش��دند. یک بار پدر مایكل ب��ه عمد نام ناپلئون 
راچند بار بلند با خود تكرار كرد. كرم خاكی كه حدس زده بود در 
باالی سطح خاك، خبری وجود داری، با بی خیالی و اطمینان خاطر، 
خاك را كنار زد و با قیافه عبوس و عصبانی پدر مایكل روبرو ش��د 
كه با نفس محكم اسب، سرش محكم با سنگ خورد و به گوشه ای 

افتاد.
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عمال این نقش��ه راجرز به جز دو سه روز اول، خنثی شده و بالی 
جان كرم های خاكی ش��ده ب��ود. بزرگ ترها نیز ب��ه موضوع مهمی 
رس��یده بودن��د. آنها محل انباره��ای میوه و غله را كش��ف كرده و 
فهمی��ده بودند كه خوك ها از طریق فروش میوه ها و غالت به دیگر 
مزارع و از س��وی دیگر، مالیاتی كه می گرفتند و از طریق رش��وه ها 
و هدای��ا و از طری��ق ایجاد بحران در دیگر م��زارع و دزدی، نه تنها 
امرار معاش می كنند، بلكه در تقویت ناپلئونیسم كه تنها زیر سایه آن 
می توانستند وجود خود را برای دیگر مزارع و حیوانات و سگ ها و 

گوسفندان توجیه كنند، كوشش می كردند. 

سیس��تم مزرعه خوك ه��ا، آنقدر پر  از ابهامات و مناقش��ات در 
درون خ��ود بود كه ق��ادر نبود مزرعه را همه جانبه پیش��رفت دهد و 
خود خوك ها نیز به این حقیقت پی برده بودند. كاری كه خوك ها 
در مقابل این عدم توانایی ذاتی در سیس��تم می كردند، چند قس��مت 
داشت: 1 - خوكی به اس��م رادفورد كه متخصص گفتن دورغ های 
ش��اخ دار بود، مس��ئولیت پیدا كرده كه فقط آمار و ارقام ارائه دهد 
و هر جا كه می رس��ید آماری ارا   ئه می داد كه تمامی گوس��فندان و 
س��گ ها را به ستایش وامی داش��ت و فهمیده بود كه دروغ بزرگ، 
هنگامیكه با اطمینان خاطر گفته شود و می نی ماس مسئول تبلیغات، 
از آن حمایت كند و خوك های مسئول، هم زبان با وی باشند، مورد 
قبول واقع خواهد ش��د. به همین خاطر هر جاكه می رسید می گفت: 
»محصول گندم زم��ان جونز100كیلو بود ولی االن 100000كیلو یا 
100 تن می باشد. تولید ش��كر 20كیلو بوده كه االن زیر نظر سیستم 
قوی و ناب ناپلئونیسم این مقدار به 120000كیلو رسیده است. سهم 
ه��ر حیوان زمان جونز ه��رروز یک میوه بوده اس��ت، ولی االن هر 
حیوان بطور متوس��ط می تواند روزی 100میوه س��هم داش��ته باشد.«  
و وقتی حیوانات معترض می ش��دندكه حیوانات به عنوان س��اكنین 
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مزرعه تا به حال دو میوه هم در روز س��هم نداش��ته اند، رادفورد كه 
درحاضرجواب��ی هم كم نظیر بود، بالفاصله پاس��خ می داد كه بطور 
متوسط 10میوه است یعنی هستند كسانی كه هر روز1000میوه سهم 
دارند كه وقتی آن ها رادر كنار 1میوه در هر روز گذاش��ته می شود، 
متوسط 10 بدست می آید و از این آمار استفاده می كرد و می گفت: 

»ما پیشرفت داشته ایم.« 

2- س��عی می كردند جلوی پیش��رفت دیگر م��زارع را، از طریق 
بر انگیختن حیوانات آن مزرعه برای ش��ورش ب��ه بهانه گرفتن حق 
خود، بگیرند. خوك ها از آن حیوانات، حمایت می كردند و نصف 
كسانیكه روزی 100 میوه سهم داش��تند، ساكن مزارع دیگر بودند. 
حیوان��ات معترض در دیگر مزارع، میوه ها را می گرفتند و در مزارع 
خودشان خرابكاری می كردند كه می نی ماس از این فرصت استفاده 
كرده و با دادن گزارش شلوغی در دیگر مزارع، به حیوانات مزرعه 
هش��دار می داد كه از آرامش صوري و زوري مزرعه خود اس��تفاده 
كنند و قدر آن را بدانند. وي معتقد بود براي این كه زشتي كار ما را 
نبینند باید كاري كنیم كه توده ي حیوانات هم كارهاي شبیه ما انجام 
دهند: همانند رش��وه گیري كردن، زور گفتن به ناتوانان. همیش��ه در 
مواقعي كه خوك ها در بحرانی جدي گیر مي كردند، یک ش��وك 
خبري و خبر داغ كه از قبل آماده داش��تند را پیش مي كش��یدند تا از 
بح��ران رهایي یابن��د. وي همچنین در جم��ع حیوانات می گفت كه 
ناپلئون مي تواند و باید از تمامي امكانات مزرعه براي خود اس��تفاده 
كند، چون صدیق و قابل اطمینان مي باشد. ولي در واقع چون  ناپلئون 
ناكارآمد بود، رو به رش��وه دادن و رش��وه گرفتن آورد. هر كس به  
ناپلئونیسم اعتقاد داشت از سطح رفاه و درآمد خوبي برخوردار بود. 
آنها ش��رایط زندگي را عمداً س��خت كرده بودند تا حیوانات براي 
رهای��ي، مجبور به پرداخت رش��وه و یا دوندگي زیاد و یا ناامیدي و 
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بي تفاوتي بشوند.

هر چه فقر حیوانات بیشتر باش��د، احتمال انقالب علیه خوك ها 
هم بیش��تر اس��ت. بنابراین به فقرا پول مي دادند تا به خوك ها وابسته 
باشند. ولي اعتقاد داش��تند كه نباید آنها را به طبقه ي متوسط مزرعه 
تبدیل كرد. بلك��ه فقرا كه احتمال انقالب كردن را همیش��ه دارند، 
باید در فقر باش��ند و ه��ر از چندگاهي رفاه را تجرب��ه كنند. برخي 
خوك هاي باهوش مثل س��كوئیلر س��عي مي كردند ب��ا دادن میدان 
و عرص��ه ي مبارزه به حیوانات تهي دس��ت ولي با ش��ور و ش��وق و 
عالقمند به مس��ائل حكومت  ناپلئون، آنه��ا را مدتي درگیر كنند و 
س��پس به یک بهانه اي آن ها را از می��دان بدر كنند كه این امر چهار 
سود داش��ت: 1- حریف ها و دشمنان را مي شناختند. 2- آن ها را از 
میدان بدر مي كردند. 3- بهانه اي براي س��ركوب دیگر حیوانات به 
دس��ت مي آمد. 4- نتیجه گیري مي كردند كه خوك ها با ثبات ترین 

حكومت ها را تشكیل دادند. 

چیزه��اي عجی��ب و غریب با اس��امي عجیب و غری��ب اختراع 
مي كردن��د، كه به درد هیچ حیواني نمي خورد و این ها را پیش��رفت 
مزرعه محس��وب مي كردند. آنها مزرعه اي شعاري به وجود آورده 
بودن��د. یعني اینكه س��عي مي كردند حیوانات را ب��ه گونه اي تربیت 
كنند كه از شنیدن شعارهاي آرماني، ایده آل و دست نیافتني به وجد 
بیایند و همین كاف��ي بود. به همین خاطر گوش مهم ترین عضو بدن 

براي حیوانات محسوب مي شد و چشم ارزشي  نداشت.  

خوك ها متوجه ش��ده بودند كه حیوانات پیشرفت مزارع دیگر 
را با پیش��رفت مزرعه خود مقایس��ه می كنند و متوجه عقب افتادگی 
و پ��س روی هر روز مزرعه خود می ش��وند و خوك ه��ا را متهم به 
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عدم كفای��ت می كنند. خوك ها در مقابل این قضیه دو كار كردند: 
اول، كبوتره��ا را كه معموالً با پرواز ك��ردن خبرها را می آوردند و 
می بردند به دس��ت كالغ ها س��پردند. كالغ ها مرت��ب در هوا پرواز 
می كردن��د و هر كبوتری كه قصد داش��ت از ح��دود مزرعه خارج 
ش��ود، مورد حمله قرار می دادند. دوم، با فرس��تادن كرم های خاكی 
ب��ه دیگر مزارع، گوس��فندان آن مزارع را شناس��ایی كرده و به آنها 
ش��كر و میوه میدادند تا نه تنه��ا خود، بلكه دیگران را به كار نكردن 
تشویق كرده و خرابكاري نمایند، بطوریكه یكبار یكی از اسب های 
مزرعه ردفیلدكه تحت تاثیر تبلیغ��ات زیرزمینی كرم های خاكی و 
گوس��فندان قرارگرفته بود و ش��كر فراوانی نی��ز دریافت كرده بود، 
با لگد محكم به تیرك وس��ط طویله مزرعه خ��ود كوبید كه باعث 
فروریختن قس��متی از طویله شد، كه  می ني ماس از فرصت استفاده 
كرده و از آن به عنوان دلیل نبود ناپلئونیسم در آن مزرعه، یاد كرد. 
كه به این سیاست صدور بحران كرمي، به دیگر مزارع نام می بردند 
و آن را هنگامي انجام مي داد كه كنترل مزرعه از دس��ت همه خارج 

مي شد. 

چند روز س��پري ش��د. بچه ها مس��تاصل و درمانده بودند كه چه 
كاري به صالح مزرع می باشد.

نیكوالس و دوس��تانش ناگهان بیاد آن كرم خاكی سرگردان در 
اتاق كارس��كوئیلرافتادند و تصمیم گرفتند سر وقت او بروند. چون 
نیكوالس نقشه ای در سر داش��ت. بچه ها وقتی جریان ماده شیمیایی 
كه باعث از بین رفتن حس بویایی س��گ ها می ش��ود را به بزرگترها 
تعریف كردن��د، طبق معمول، بنجامین االغ منفی بین، علیرغم هوش 
باال و حافظه قوی، هرگونه تالش برای بهبودی وضعیت س��گ ها را 
عب��ث و بیهوده تش��خیص داد. این نوع طرز فك��ر روی افكار دیگر 
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بزرگان نیز موثر واقع ش��د و نزدیک شدن به محل اقامت ناپلئون كه 
در خانه سابق جونز بود را دیوانگی و خودكشی محض می پنداشتند 
و ش��دیداً بچه ها را از نزدیک ش��دن به آنجا برحذر داشتند. چونكه 
دیوارهای حفاظتی محل اقامت ناپلئون چندالیه اس��ت و سگ های 
وحش��ی و ه��ار و دیوانه به هی��چ حیوانی رحم نمی كنن��د و از آنجا 
شبانه روزی حفاظت می كنند. آن ها عادت دارند از هیچ حیوانی بجز 
ناپلئون غذایی نگیرند. راه ها برای رس��یدن به آن ماده بس��ته اس��ت. 
بزرگ ترها بیش��تر طرفدار روش هاي تبلیغ��ي در مبارزه با حكومت 
ددمنش��انه خوك ها بودند. بزرگ ترها به یاد داشتند كه اوایل، یک 
ب��ار جونز تصمیم گرفت به مقر ناپلئون با اتفاق دوس��تان خود حمله 
كند كه با حمله وحش��یانه این سگ ها مواجه شدند و خونین و مالین 
فرار را برقرار ترجیح دادند. این سگ ها كه هار بودند و از یک نوع 
بیماری روانی خطرناك رنج می بردند، از حق ازدواج كردن و داشتن 
زن و فرزند محروم بودند، تا مبادا یک ذره محبت و شفقت به كسی 
پی��دا كنند. آنها از یک چیز لذت می بردن��د وآن خون بود. ناپلئون 
میزان مواد ش��یمیایی این دس��ته از س��گ ها را دوبرابر سایر سگ ها 
كرده بود كه باعث از بین رفتن دل رحمی و مهربانی آنها نیز ش��ده 
بود. بزرگان چون اینها را می دانس��تند، تاكید كردند كه حتی بچه ها 
برای تماش��ای منزل ناپلئون به صدمتری آنجا نزدیک نش��وند. حتی 
برخی از بزرگترها معتقد بودند كه یک خوك دیگر، كه ش��باهت 
فوق العاده ای به ناپلئون دارد، بجای او در بعضی جلسات با غریبه ها و 
انسان ها شركت می كند و قراردادها را امضاء می كند و او از بیم جان 
خودكمتر در جمع ظاهرمی ش��ود و بیشتر در جمع خوك ها یا داخل 

مزرعه تحت تدابیر شدید امنیتی در مزرعه حاضر می شود. 

بچه ها كه این دفعه از بزرگان مایوس ش��ده بودند، سعی كردند 
تدبیری بی اندیشند و كاری انجام دهند. چرا كه اعتقاد داشتند سگ ها 
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ذات خوب��ی دارند و در طول تاریخ مزرع��ه و مزرعه داری در همه 
جای جهان، سگ نقش حفاظت و حمایت از دیگر حیوانات را علیه 
گرگ ها داشته است و نه نقش حمایت از ناپلونیسم و علیه حیوانات 
مزرعه. از بزرگترها ش��نیده بودند كه در خیلی مواقع همین سگ ها 
در گذش��ته، جان خ��ود را به خطر انداخته و با گرگ ها و ش��غال ها 
دست و پنجه نرم كرده اند وچه بسا جان خود را هم از دست داده اند 
نه برای یک ایده، بلكه برای حیوانها و حیوانیت و مرز جغرافیای كه 
درون آن، حیوانات مختلف با كاربری های مختلف زندگی می كنند 

و از جان همه حیوانات از گونه هاي مختلف دفاع می كردند.

بنابراین مزرعه داری بدون س��گ قابل تصور نیست. ولی مزرعه 
بدون  ناپلئونیس��م همه جا وجود دارد و اتفاقاً مزارع سرسبز و زیبایی 
هم هس��تند. س��گ ها یكی از اعضای اصل��ی و تاثیرگذار در مزرعه 
محسوب می شوند. ولی چند صباحی است خوك ها از فرصت و از 
قدرت و مهربان��ی و خوش قلبی آن ها و مخصوصاً از وفاداری آن ها 
اس��تفاده كرده و با خوراندن مواد مخدر شیمیایی و وارد كردن چند 
س��گ هار و دیوانه و بیمار میان آن ها، سمت و سوی وفاداری آن ها 
نس��بت به مزرعه و حیوانات را به س��مت ناپلئونیس��م عوض كرده و 
حس بویایی آن ها را كور نموده اند و با جلس��ات س��خنرانی مرتب 
و تلقین ه��ای مكرر به س��گ ها، این گونه جل��وه داده اند كه تمامی 
كارهایی كه خوك ها می كنند به نفع مزرعه و دیگر مزارع اس��ت. و 
چون س��گ ها قدرت بویایی را از دست داده اند، نمی توانند صحت 
و سقم درستی حرف های خوك ها را بسنجند و ذات پلید خوك ها 
و نارسایی سیس��تم مزرعه داری خوك ها را نمی بینند. سگ های هار 
با كش��تار بی رحمانه و جالدانه خود در مزرع��ه باعث بدنامی دیگر 
س��گ ها هم شده بودند. آن ها كشتارهای ش��بانه و مخفیانه را انجام 
می دادند و تالش داشتند رعب و وحشت را غیرمستقیم در مزرعه و 



Proo
f C

op
y

بهنام عربی 136

در میان حیوانات جاری كنند. س��گ هاي هار به دلیل مصرف باالی 
مواد ش��یمیایی و بیماری العالج، حس خونخواری شدیدی داشتند 
و غی��ر از  ناپلئ��ون و حرف ه��ای وی، از همه چی��ز و همه حیوانات 
تنفر ش��دید پیدا كردند. آن ها حاضر بودند ب��دون دلیل و با دلیل به 
هرجنبنده ای حمله ورشده وآن را تكه تكه نمایند. غذای این سگ ها 
گوشت گوسفندانی بود كه به تازگی از طریق مصرف ماده شیمیایی 
ازدیاد نسل پیدا كرده بودند و سگ های اصیل مزرعه به نوعی با این 
س��گ ها میانه خوبی نداشتند. آنها از اعضای قدیمی مزرعه بودند و 
خاطرات مش��ترك زیادی در زمان كودكی، هنگام بازی با خیلی از 
حیوانات مزرعه داشتند، مثال جک فرمانده ارشد سگ ها از دوستان 
زم��ان كودكی آق��ای براون و پ��در مایكل بود. جک یک س��گ 
نگهبان در زمان جونز محس��وب می ش��د و به نوعی قوی ترین سگ 
مزرعه هم به حس��اب می آمد. بارها شده بود یک تنه با چند گرگ 
در افتاده و به خاطر هوش سرشار و قدرت افسانه ایش توانسته بود در 
جنگ علیه گرگ ها س��ربلند بیرون آید. میانه خوبی هم با سگ های 
محافظ  ناپلئون و س��كوئیلر نداشت. سگ های هار هم میانه خوبی با 
وی نداش��تند. ولی جرات نزدیک ش��دن به وی را نداشتند. چون به 
خوبی می دانس��تند كه  جک  به راحتي قادر است چند سگ هار را 

به دیار عدم بفرستد.

 نیك��والس به اتفاق دوس��تانش س��ر ظهر به دهلی��ز رفتند، چون 
می دانس��تند كه در این موقع از روز كسی آنجا نیست و بهترین زمان 

برای اجرای نقشه هایشان است.

 نیكوالس بر این باور بودكه با اجراي نقشه اش می توان ذات پلید 
خوك ها را بهتر، برای سگ ها و دیگر حیوانات علنی كرد.
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بچه ه��ا روی منفذ باالی اتاق رس��یدند. بعد ازحصول اطمینان از 
خالی بودن اتاق، منفذ را با احتیاط و بدون ایجاد صدا برداشتند. ابتدا 
قرار شد نیكوالس با استفاده از طناب وارد اتاق شود و بعد از وارسی 
اتاق و مطمئن ش��دن از امنیت اتاق، دیگر دوستانش هم بدنبال وی، 
وارد اتاق ش��وند. نیكوالس وارد اتاق شد. س��عی كرد با استفاده از 
قدرت شنوایی، بفهمد كه كسی پشت در میان اتاق و راهرو، وجود 

دارد یا نه.

 س��كوت و سكون مرگ، همه جا را فرا گرفته بود . هر لحظه بیم 
آن می رفت كه كس��ی در را باز كند و او را در اتاق ببنید و دستگیر 
نماید. با نوك پا به همه جا س��رك كش��ید. ظاهراً همه جا امن بود. 
با اش��اره وي، بچه ها یكی یكی از طناب آویزان ش��ده و پا به داخل 
اتاق اس��رارآمیز گذاش��تند. اندی الی دری كه به راهرو باز می شد 
را آهس��ته گشود. كس��ی در راهرو نبود و اتاق ها بس��ته بودند. قرار 
ش��د كه اندی آنجا كش��یک بدهد كه اگر كس��ی وارد راهرو شد، 
س��ریعاً به دوس��تانش اطالع دهد تا معركه را ت��رك نمایند. چون به 
خوبی می دانست كه اگر گرفتار آیند، خوك ها بدون ترحم آن ها را 
خواهند كشت. بچه ها به دنبال آن كرم سرگردانی بودند كه حدوداً 
یک هفته پیش توانست از جعبه پر از كرم های خاكی بگریزد و خود 
را مخفی نگه دارد. امیدوار بودند علي رقم گذشت چند روز، بتوانند 

كرم خاكی را پیدا كنند.

بچه ها در س��كوت مطلق در اتاق پخش شدند. به هر قسمتی كه 
تصور می كردند ممكن است كرم خاكی آنجا باشد، سرك كشیدند 
و باالخره آنا او را درحالیكه كاله خود را زیرس��رش گذاش��ته و در 
خنكای اتاق اس��تراحت می كرد و بدن خود را به قسمت نمناك پایه 
یكی از صندلی ها چس��بانده و به خواب عمیقی فرو رفته بود، یافت. 
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كرم خاكي به مجرد اینكه صدایی از نزدیكی اش شنید، چشمانش را 
گشود و در مقابل چشمان از حدقه درآمده خود، یک منقار بزرگ 
را مش��اهده ك��رد. او در كتاب ها و از پدر و مادرش ش��نیده بود كه 
هر حیوانی كه منقار داش��ته باشد، دشمن او محسوب می گردد و به 

محض دیدن آن باید فوراً فرار كند. 

وي متوجه وخامت اوضاع ش��د و نئش��گی و خوشی چند لحظه 
پیش از س��رش پرید. ولي دیگر دیر ش��ده بود و فرصت فرار را پیدا 
نك��رد. آنا با چهره مهرب��ان خود به او نگاه كرد و او را در دس��تش 
گرفت و از زمین بلند نمود و رو به دوس��تانش كرد و گفت: »بچه ها 
بیائید دوس��ت كوچولوی ما اینجاست...« و بعد به كرم خاكی كه از 
ترس درمیان دستان آنا می لرزید نگاه كرد و گفت: »اگر سر و صدا 
نكنی، جانت در امان اس��ت و حاال بدون سروصدا برو داخل جیب 

من.« 

نیكوالس خوشحال از پیدا كردن كرم خاكی به دوستانش اشاره 
كرد كه باید زود این اتاق را ترك كنند و ماندن زیاد جایز نیس��ت. 
مایكل به خاطر اینكه چندین بار به این محل آمده بود و ترسش ریخته 
بود از نگران��ی نیكوالس خنده اش گرف��ت و در حالیكه به جاهای 
مختلف اتاق سرك می كشید گفت: »تو كه ترسو نبودی.« نیكوالس 

جوابی نداد و به آن ها كمک كرد كه از طناب باال بروند.

ولی مایكل تمایلی به این كار نداش��ت در همین هنگام، صدای 
پای س��نگینی كه با سرعت به س��مت اتاق می آمد، سكوت اتاق را 
شكس��ت. بچه ها كه متوجه وخامت اوضاع ش��ده بودند، همگی به 
س��مت طناب یورش آوردند و یكی یكی از طناب باال رفتند. غافل 
از اینكه گره طناب تاب تحمل همه آن ها را نداش��ت. و حتی آنا كه 
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به باال رس��یده بود و مضطربانه به بچه ها نگاه میكرد، متوجه باز شدن 
گره نش��د. ناگهان گره طناب باز ش��د و از منفذ جدا شد و مایكل، 
نیكوالس و اندی روی هم افتادند و صدای برخورد آنها به زمین، به 
هوا برخواس��ت. صدای پا تندتر شد و در باز شد. یک سگ نگهبان 
وارد اتاق گردید. اوكه صدایی شنید بود، به سرعت قدم هایش افزود 
تا ببیند در اتاق چه خبر اس��ت. ولی بچه ها به موقع توانستند هر كدام 
در جایی پنهان ش��وند. نیكوالس كه طناب را همراه خود داشت، به 
داخل س��وراخی درون دیوار، پنا ه آورده بود و در تاریكی سوراخ 
نظاره گر حركات س��گ بود. آنا از ش��دت ترس ب��ه خود می لرزید 
و ده��ان كرم خاكی را محكم در دس��ت گرفت تا مبادا وي س��ر و 
صدایی كند و آن ها لو بروند. سگ نگهبان مدتی در اتاق ماند. وقتی 

مطمئن شد كه خبری نیست، برگشت وخارج شد.

بچه ه��ا مدتی به همین من��وال ماندند تا اگر س��گ دوباره قصد 
برگشتن كند، گیر نیفتند. سپس آهسته نیكوالس از مخفی گاه خود 
بی��رون آمد. لحظاتی گوش های خود را تیز ك��رد تا اگر صدایی را 
بش��نود، دوباره به مخف��ی گاه خود برگردد. با اش��اره وی بچه ها از 
مخفیگاه های خود خارج ش��دند. طناب افتاده، راه خارج ش��دن از 
اتاق را مشكل كرده بود. خروج از راهرو نیز، یعنی خودكشی و تنها 
راه، همان دریچه بود. بعد ازكمی مش��ورت س��عی كردند روی هم 
س��وار شوند تا بتوانند بدین ترتیب باال بروند. كه یكبار هم افتادند و 
صدمه هم دیدند و متوجه شدند كه ارتفاع سقف بیشتر از قد هر سه 
نفر آنها می باش��د. باالخره تصمیم گرفتن��د میز بزرگ راكمی جا به 
جا كنند تا درس��ت زیر دریچه آورده شود. كار سختی بود و امكان 
ایجاد س��روصدا میرفت. ولی چاره ای ه��م نبود. هر لحظه امكان آن 
مي رفت كه دوباره یک سگ و یا یک خوك وارد اتاق شود. روی 
میز رفته و این دفعه توانس��تند از دریچه باال بروند و منفذ را سر جای 
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خودگذاشتند. از منطقه خطر دور شده بودند. مدتی در دهلیز نشسته 
و نف��س تازه كردند تا قوای از دس��ت رفته را بدس��ت بیاورند. كرم 
خاكی كه از ترس بخود می لرزید نمیدانس��ت آنها كی هس��تند و از 

وي چه می خواهند؟

اوضاع مزرعه بس��یار وخیم و ناآرام ب��ود. اكثر حیوانات عصبی 
بودن��د. بیماری، فقر و گرس��نگی همه جا غوغ��ا می كرد. نارضایتی 
و عدم احساس خوش��بختی چادر خود را سرتاسر مزرعه علم كرده 
بود. البته خوك ها، س��گ ها وگوس��فندان از این امر مستثنی بودند. 
بین خوك ها، س��نت و رسم شده بود كه هر كس با دیگري دشمني 
دارد به هر دلیلي همانند بي احترامي، دشنام دادن، رشوه ندادن، علیه 
او، به بهانه ي منافق بودن و دشمن مزرعه و نوكر دیگر مزارع بودن، 

پرونده سازي كرده و او را به قتل مي رساندند. 

دزدی ، دعوا، رش��وه خواری همه جا وجود داشت. البته در باطن 
حیوانات س��عی میكردند همدیگر را دوست داش��ته باشند و دست 
نیاز همدیگر را بگیرند. گروهی از حیوانات بس��ته های شكر را میان 
حیوان��ات پخش می كردن��د. نصف انبارهای می��وه و غالت كه در 
دست خوك ها بودند به سرقت برده شد و در میان حیوانات مریض 

و ضعیف پخش شد.

دروغ همه جا یافت مي ش��د. به دروغ مي گفتند:  »بهترین مزرعه 
هستیم، ش��ما بهترین حیوانات روي زمین هستید. هر چه مي خواهید 
را دارید.«  هرجا كه كم مي آوردند متوس��ل مي ش��دند به اعتقادات 
اصیل حیواني و مزرعه. مثاًل خودشان عكس حیوانات خوب مزرعه 
را مي س��وزاندند و مي گفتند كه كار دش��منان داخلي بوده اس��ت و 
این مي ش��د بهانه براي كش��تن حیوانات دیگر. احمق ها به مقدسات 
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تس��لیم مي ش��دند و درجه حماقت البته متغیر بود. هركس مي تواند 
یک درجه حماقت داشته باشد. ولي چیزي كه مشخص می باشد این 
است كه هر حیوانی كه به افكار ذهني و غیرقابل لمس استناد كند و 
ایدئولوژي ها و اعتقادات فكري یک حیوان یا یک گروه خاصی از 
حیوانات را معیار محسوب كند تا به دیگران تسلط یابد، یک حیوان 
عقده اي اس��ت و كس��ي كه دنبال روي آن را بكند احمق مي باش��د 
و كس��ي كه به خاطر آن ایدئولوژي به دیگ��ر حیوانات صدمه بزند 

احمق ترین حیوانات است. 

این ش��یوه خوك ه��اي مزرعه اس��ت: هنگامي كه تحت فش��ار 
بودند و راه ها از همه طرف به رویش��ان بسته می شد، چاره ي دیگري 
نداشتند جز سواستفاده از اعتقاداتي كه خود آنها در ذهن گوسفندان 
قرار داده اند. یعني از حماقت گوس��فندان استفاده مي كنند تا از این 
مش��كالت بگریزند. در واقع هر چقدر حیوانات بیشتر به این چیزها 
اعتقاد داش��ته باشند، مدت زمان بیش��تري خوك ها در مسند قدرت 
خواهند بود. همه مش��كالت به گردن دشمن داخلي یعني اسنوبال و 

دشمن خارجي جونز انداخته مي شد. 

خیلي از آذوقه ها و محصوالت در مزرعه به خاطر كم تجربگي و 
بي مباالتي و بي حوصلگي گوسفندان و خوك ها از بین مي رفت. 

خیلي از خبرها و اتفاقات را به حیوانات داخل مزرعه نمي گفتند 
و بیش��تر تحلی��ل از آن خبر را ارائ��ه می دادند و اگر ه��م خبری را 
مي گفتند، درز این خبرها به خارج از مزرعه جرم محس��وب مي شد 

و حكم اعدام داشت.

 ناپلئون همیش��ه وع��ده ي مزرعه مرفه و عالي را م��ي داد و ادعا 
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می كرد كه اگر خشونت و ظلم و جوري هم مي كند به خاطر رسیدن 
به این وعده  مي باشد. 

معم��والً ب��ا مطرح كردن اتفاقاتي كه همیش��ه در چنته داش��تند، 
ناپلئ��ون و گروهش كوش��ش مي كردند از بحران هایي كه همیش��ه 
دس��ت به گریبان آنها بودند، رها شوند. این نوع حكومت ها همیشه 

بحران سازي مي كنند و همیشه نیز در بحران هستند. 

ناپلئون هم برای نشان دادن قدرت سیستم ابداعی خود، كه ادعای 
می كرد قدمت طوالنی دارد، كارهای عجیب می كرد و می گفت كه 
به درد مزرعه می خورد ولی عماًل بیش��تر به صحنه نمایش ش��باهت 
داش��ت و بدرد نخور بود. مثال یک فصل، تمام توان مزرعه را جمع 
ك��رد و همه حیوانات را مجب��ور كرد كه باید زی��ر طویله را خالی 
كنن��د چرا كه با تیرك های چوبی می توان طویله را س��ر جای خود 
نگه داش��ت. آن س��ال، مزرعه عقب ماندگی را بیشتر احساس كرد. 
حیوانات بج��ای كار در مزرعه، زمین زیر طویله را می كندند. عمال 
تمامی حیوانات بس��یج شده بودند كه این خواس��ته نامعقول ناپلئون 
پیاده شود. مزارع دیگر هم با فرستادن پیام از این كار ناپلئون حمایت 
می كردند. ولی پشت سر، به حماقت او می خندیدند...میدانستند كه 
س��ال بعد به خاطر نداشتن محصول كافی ناپلئون مجبور خواهد شد 

از انبار میوه به آن ها میوه بدهد تا در عوض گندم دریافت نماید.

 حتی خوك های زیادی معترض ش��دند، ولی ناپلئون كله ش��ق 
و مغرور فقط به عظم��ت خیالی خود فكر می كرد و با واقیعت های 
بیرونی كاری نداش��ت. اظهار پش��یماني كردن و قبول اشتباه را كار 
ترس��وها می دانس��ت. وی به خوك های كه مخالف بودند هم رحم 
نمی كرد و آن ها را به بدترین شكل مجازات كرده و به قتل می رساند. 
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باالخره این كار به پایان رس��ید و حیوانات دور طویله جمع شدند و 
محصول كار خ��ود را نگاه كردند. خاك زی��ر طویله به عمق یک 
متر برداشته شده بود و طویله با تیرك های چوبی روی زمین مستقر 
ب��ود. خیلی از م��زارع از این كارها نكرده بودن��د. ناپلئون هم همین 
امر را موفقیت خود دانس��ت. صاحبان چند مزرعه نیز دعوت شدند 
تا از نزدیک ش��اهد قدرت ناپلئون باشند. ناپلئون تصور می كرد این 
كار از عه��ده خیلی از مزارع بر نمی آید. جش��ن عظیمی را در كنار 
طویله برپا كردند. همه جا سخنرانی برگزار شد و از شكوه و عظمت 

ناپلئون صحبت می شد و از روش جدید در ساختن اصطبل.

 ولی بعد از سپری شدن چند روز، درحالی كه بسیاری از حیوانات 
در خواب بودند، تیرك های چوبی نتوانس��تند طویله را تحمل بكند 
و نصف بیش��تر طویله فرو ریخت و بسیاری از حیوانات نابود شدند. 

چندتا سگ هاي نگهبان نیز بر اثر ریزش سقف اصطبل نفله شدند. 

این امر خشم زیادی را در حیوانات بوجود آورد. انگشت اتهام به 
سمت خود ناپلئون رفته بود. معلوم شد كه تیرك های چوبی فرسوده 
و كرم خورده بودند وآن ها را از یک مزرعه ناشناخته آورده بودند. 
معترضین خش��مگین در مقابل منزل ناپلئون تجمع كردند و خواهان 
پاس��خ دهی مستقیم ناپلئون با این اوضاع شدند. ولی به جای ناپلئون 
سگ هاي مخصوص به حیوانات حمله كردند و بزرگترین كشتاری 
كه مزرعه به خود دیده بود را به راه انداختند. حیوانات زیادی كشته 

شدند، برخی مجروح شدند و برخی دستگیر.

س��كوئیلر بع��د از لحظاتی، در جمع گوس��فندان حاضر ش��د و 
پاس��خ گویی به حیوانات را كس��ر ش��ان ناپلئون و برخالف مصالح 
مزرعه و ناپلئونیس��م مطرح كرد و گفت: »ما باید از خون كس��انیكه 
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در انقالب اول ریخته ش��ده دفاع كنیم. همگی آن حیوانات كه آن 
موقع كش��ته شدند به خاطر اس��تقالل و تقویت ناپلئونیسم جان خود 
را از دس��ت دادند. آنها راضی نبودند كه كس��ی به ناپلئون اعتراض 
كن��د. ناپلئون تنها در مقابل خدا مس��ئول اس��ت و ال غیر و ما نیز در 
مقابل ناپلئون. او باید فقط به خدا پاس��خ دهد و ما به ناپلئون پاس��خ 
بدهی��م. آنهایی كه این موض��وع را نمی دانند، فوراً از خواب غفلت 
بیدار شوند و مزرعه را به جونز و دوستانش نفروشند. خبر رسیده كه 
یاران جونز به داخل مزرعه و میان حیوانات رخنه نموده اند. كش��تن 

آنها وظیفه  هر حیوانی است.« 

می نی ماس كه در كنار س��كوئیلر ایس��تاده ب��ود، ناگهان فكری 
به ذهنش خطور كرد. آهس��ته از پش��ت س��كوئیلر بدون اینكه دیده 
ش��ود عبور كرد و به س��مت قس��مت عقبی مزرعه رفت. یک سگ 
نگهب��ان هم با وی بود. كنار قبر میجر پی��ر آن خوكی كه ایده اولیه 
انق��الب از وی ب��ود و در میان حیوانات ارج و قرب زیادی داش��ت 
رس��یدند. می نی ماس به سگ دستور حفر قبر را داد و جمجمه میجر 
پیر را پیدا كرد. می نی ماس سراس��یمه خود را به س��كوئیلر رساند و 
در حالی كه جمجمه میجر را بدس��ت گرفته بود فریاد برآورد: »ای 
حیوانات، خبر رسیده كه برخی از حیواناتی كه امروزكشته شدند و 
یا دستگیر شدند، جمجمه میجر پیر را از خاك بیرون آورده و بدان 
بی احترامی كردند. آن ها به مقدسات مزرعه توهین نمودند و سزاوار 
مرگ هستند.« گوسفندان كه از دیدن این صحنه دیوانه شده بودند، 
خواستار مرگ توهین كنندگان شدند و در كل مزرعه به راه افتاده و 

علیه كسانی كه به جمجمه میجر توهین كرده بودند، شعار دادند.

 یک هفته تمام كار گوس��فندان ای��ن بود كه به جاي نظارت در 
كار زمین زراعتي، دور هم جمع مي شدند و در حالي كه سگ ها از 
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آنه��ا محافظت مي كردند، دور مزرعه به راه مي افتادند و علیه توهین 
كنندگان شعار مي دادند. 

خوك ه��ا هم از فرصت اس��تفاده ك��رده و كار خرابي طویله را 
گردن جونز انداختند و همه جا س��خنراني مي كردند و مي گفتند كه 
طبق ش��واهد و اخبار به دس��ت آمده، عمال جون��ز در داخل مزرعه 
نتوانس��تند ش��كوه و جالل مزرعه و ناپلئون را ببینند و بنابراین شبانه 
طویل��ه را خراب كردن��د و جان برخي از حیوان��ات مزرعه را نابود 

كردند. 

و بعد اعترافات قس��مت آخر برنامه بود. حیوانات دستگیر شده، 
مقابل من��زل ناپلئون یكي یكي در میدان مزرعه حاضر مي ش��دند و 
اعتراف مي كردند كه خرابي طویله و اصطبل كار آنها بوده و آنها از 

مأمورین نفوذي جونز بودند. 

 س��كوئیلر و می ني ماس خوش��حال از این كه توانس��تند از این 
ماجراي طویله، جریان��ات را به نفع ناپلئون تغییر دهند، پیش ناپلئون 
رفتند و ناپلئون انعام زیادي به آنها و مخصوصاً مي ني ماس داد كه با 
فكر بكر خود، نه تنها ناپلئون و ناپلئونیس��م را نجات داد، بلكه باعث 
ابداع سیاست توهین به میجر شد. از این به بعد می توانستند از منزلت 
و جایگاه میجر اس��تفاده كنن��د و به بهانه توهین به وي، به حس��اب 
مخالفین برسند و تصمیم گرفتند، یكي از خوك ها را مسئول كشف 
ارزش هاي مزرعه و حیوانات بكنند و راه هاي استفاده از آن ارزش ها 

را سر به زنگاه پیدا كرده و استفاده كند. 

خوك ها س��عي مي كردن��د ابتدا مخالفی��ن خ��ود را، از آبرو و 
حیثیت، با اس��تفاده از مقدس��ات و كلمات پذیرفته شده در مزرعه، 
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بیندازند و س��پس كاري كنند كه وي از مزرعه فرار نماید تا بتوانند 
حسابي پشت سر او، حرف بزنند و فرار او را دلیل بر درستي نظرات 
خوك ه��ا بدانند. در ص��ورت مقاومت، به طور پنهاني او را س��ربه 
نیس��ت مي كردند و به گردن جونز مي انداختند و اگر نمي توانس��تند 
پرونده س��ازي نمایند، توسط گوسفندان اوضاع را علیه وي تحریک 
می كردند كه او را به قتل برسانند. در این وقت، خوك هاي سخنران، 

جلو مي آمدند و این كارها را توجیه مي كردند.

سم كه مسئولیت سگ ها را به عهده داشت و یكي از خوك هاي 
زیرك مزرعه محسوب مي شد، از خدا خواسته همیشه اوضاع مزرعه 
را اوضاع اس��تثنایي اع��الم می كرد و همه جا بی��ان مي كرد كه باید 
استثنایي رفتار شود و نباید اجازه داد كه اتحاد حیوانات به هم بریزد 
و آنهائ��ي كه معترض هس��تند یعني به اتحاد حیوان��ات دور ناپلئون 
معتقد نیس��تند، خواهان وابسته ش��دن مزرعه به دیگر مزارع و جونز 

هستند. 

آنها نمي خواهند مزرعه پیشرفت و ترقي داشته باشد. البته اعتقاد 
داشت تعداد آنها كم است. سم به همه سگ ها و گوسفندان دستور 
داده ب��ود كه همه جا و بین همه حیوانات اظه��ار دارند كه معترضي 
وج��ود ندارد و همه با خوك ها موافقند و تجمع هاي گوس��فندان و 
كرم هاي خاكي و س��گ ها را در مقابل خانه ناپلئون نشانه بیعت همه 

حیوانات مزرعه با ناپلئون بدانند و عالمت بر حق بودن ناپلئونیسم. 

جیس��ون، خوك دیگري كه به خاطر رش��وه گرفتن هاي زیاد از 
گوسفندان به یكي از ثروتمندان مزرعه تبدیل شده بود، بین حیوانات 

در حالي كه دو سگ همراه او راه مي رفت و مي گفت: 



Proo
f C

op
y

147 مزرعه حیوانات 2

»ناپلئون بزرگ، همیش��ه به فكر شماهاست. همیشه در حال غصه 
خوردن اس��ت. بیائی��د دور او محكم تر جمع ش��ده و اتحاد خود را 

حفظ كنیم.«  

همان روز س��گ ها در مزرع��ه جار زدند كه توانس��ته اند دو تن 
از حیوانات وابس��ته و نفوذي جونز را دس��تگیر كنند، كه همانا آنها 
عام��ل خرابي هاي اخیر در مزرعه بوده  اند. و بالفاصله آن دو مرغابي 
پرشكسته و منقار له ش��ده را آوردند در میدان مزرعه. پیتر در جاي 
بلن��دي قرار گرفت و فریاد برآورد: »ای��ن دو خائن كه بر اثر تالش 
سگ ها به چنگ ما افتاده اند، اعتراف كردند كه از جونز دانه و میوه 
دریافت كرده تا در میان مزرعه و حیوانات رفته و آسایش حیوانات 
را به هم بزنند و اینک خود آنها آماده هستند كه اعتراف بكنند.«  و 
یواشكي در گوش یكي از مرغابي ها نجواكنان گفت:  »زن و بچه ات 

در چنگ ما است و زندگي آنها به اعتراف تو بستگي دارد.«  

مرغابي كه تنها گناه وي اعتراض به یكي از گوسفندان در مورد 
گرفتن رشوه بود، نگاهي به پشت دیوار فرو ریخته كنار طویله كرد 
كه دو سگ قوي هیكل و هار كه از نژاد گرگي مزرعه شرق رودخانه 
بودن��د با دندان هاي تیز و برنده خود آماده حمله به زن و بچه هاي او 
بودند تا اگر مرغابي تن به خواسته هاي پیتر ندهد با دندان هاي برنده 

خود جان آنها را بگیرد. 

مرغابي سپس رو به جمعیت حاضر كرد و گفت: »دوستان، جونز 
و دوس��تانش شبانه وارد مزرعه ش��ده و به ما پیشنهاد دریافت دانه و 
می��وه دارند و ما نیز گول و فریب خورده و در ازاي دریافت جایزه، 
جهت بر هم زدن نظم مزرعه و خراب كاري و ناامید كردن حیوانات 
به آنها قول مس��اعد دادیم. و هم اینجا از ناپلئون عظیم درخواس��ت 
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بخشودگي و عفو داریم و شروع به گریه كرد.« 

گوسفندان حاضر، با دادن ش��عار علیه خائنین و جونز، خواستار 
مرگ این دو مرغابي شدند. 

ای��ن دو مرغابي همچنین اعتراف كردند كه بس��ته هاي ش��كر را 
دزدیده اند. و پروژه طویله كه به نظر گوس��فندان، یكي از قوي ترین 
برنامه ه��اي دنیا بود را خراب كردند. و نی��ز پذیرفتند كه با تحریک 
اینها بود كه برخي، معترض ناپلئون شده بودند و در آخر از حیوانات 
خواس��تند كه فریب جونز را نخورند و دور ناپلئون حلقه اتحاد بزنند 
ك��ه راه نجات از جون��ز و دیگر مزارع همین اس��ت. و هركس در 

خوب بودن ناپلئون تردید بكند، حیوان خوبي محسوب نمي شود. 

مرغابي دیگر، نكته هاي دوس��تش را تصدیق كرد. به اشاره پیتر 
آن دو مرغابي را به پشت مزرعه برده و توسط سگ ها به قتل رسیدند 

و خانواده هایشان از مزرعه اخراج شدند. 

اس��كوئیلر نیز بیكار ننشسته بود و در س��خنراني هاي خود اشاره 
می كرد: »دیدید كه دش��من در همه جا وجود دارد. استقالل مزرعه 
خیلي مهم اس��ت. دور ناپلئون جمع ش��دن به شما رفاه و خوشبختي 
و اس��تقالل مي آورد. در چند س��ال آینده بي شک قوي ترین مزرعه 

خواهیم شد.«  

گوسفندان كه پاي ثابت هر سخنراني بودند به دلیل كثرت حضور 
در سخنراني ها در آن روز و خستگي ناشي از آن ، در جلسات چرت 
مي زدند و یا مشغول نشخوار كردن بودند و هر از چند گاهي مرگ 

بر جونز و زنده باد ناپلئون سر مي دادند. 
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البته بچه ها نیز در این اوضاع بیكار ننشس��ته بودند، با دادن كمي 
ش��كر به كرم خاكي س��اده ل��وح و بي خبر از همه ج��ا ، با او طرح 

دوستي ریخته و او را با خود همراه كرده بودند. 

ك��رم كوچولو كه نام او كارل بود، حیوانی بی آزار و س��اده لوح 
بود كه زیاد از مس��ائل پیرامون این مزرعه مطلع نبود و او را به اتفاق 
دوس��تانش از مزرعه همس��ایه آورده بودند تا تح��ت آموزش قرار 
گرفته و جاسوسي نماید و تحت فرمان كسي قرار گیرد كه به او غذا 
مي دهد و بي خبر از همه جا، بعد از دیدن و خوردن شكرهاي فراوان 

خود را مرید و گوش به فرمان نیكوالس مي دانست.

نیكوالس كه به درس��تي پي برده ب��ود كه كارل  قادر به تجزیه و 
تحلیل و ارزیابي محیط و ش��رایط نیس��ت، بلكه زندگي ساده اي را 
پشت سر گذاشته و همراه ساختن وی كار سختي نیست. نیكوالس و 
دوستانش با پیدا كردن كارل یک قدم اساسي، به سمت پیاده كردن 

نقشه خود برداشته بودند. 

ظلمت ش��ب سیاه همه جاي مزرعه را زیر چنگال خود فرا گرفته 
بود. نیكوالس و دوس��تانش كنار آس��یاب قدیمي و متروك كه در 
تاریكي ش��ب و هم انگیزتر شده بود، كنار سنگي نشسته بودند و در 
سكوت انتظار مي كش��یدند. كارل خیلي وقت بود كه پي ماموریتي 
رفته بود و از او خبري نبود. لحظات به كندي مي گذشت. هر لحظه 

بیم آن مي رفت كه یكي از سگ هاي نگهبان برسد. 

باالخره كارل پیدایش ش��د. خس��ته و كوفته از سوراخي كه قباًل 
كنده بود، باال آمد. از نفس افتاده بود و ناي صحبت كردن نداشت. 
بچه  ه��ا مقداري آب و غذا ب��ه او دادند تا جاني بگیرد. پس از مدتي 
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اس��تراحت كارل  لب به سخن گش��ود: »خانه و محل را پیدا كردم. 
خانه اي به آن شیكي و قشنگي در دیگر مزارع هم ندیده بودم. وقتی 
ك��ه به آنجا رس��یدم، روي تخت یک خوك ب��زرگ خوابیده بود. 
اتاق به طرز زیبایي مبله ش��ده بود. من كارم را انجام دادم. و سوراخ 
كوچك��ي كه از اینج��ا تا درون اتاق مقر فرمانده��ي ایجاد كرده ام، 
مي تواند مس��یر مناسبي را براي شما محسوب شود و شما را مستقیماً 
به س��مت اتاق راهنمایي مي كند. مسیر را طوري انتخاب كرده ام كه 
ش��ما با گشاد كردن آن به تاریک ترین قسمت اتاق راه پیدا مي كنید 
در ضمن باید س��ریع اقدام كنید، چون سوراخي كه براي شما ایجاد 
كرده ام، ممكن اس��ت بر اثر فش��ار از بین رفته ی��ا یک كرم خاكي 
دیگر بطور اتفاقي یک مسیر دیگر در كنار آن ایجاد نماید كه باعث 

گمراهي شما خواهد شد. 

نیكوالس به گرمي دس��ت كارل  را فشرد و از او صمیمانه تشكر 
كرد و دستمزد كار وي، كه یک بسته كوچک شكر بود را داد. ولي  
كارل  كه ش��یفته اخالق نیكوالس شده بود، بر خالف قول و قراري 
كه گذاش��ته بودند، بسته را نگرفت و گفت: »ابتدا فكر مي كردم كه 
دزد هس��تید و قصد س��رقت از محل یا مكاني را دارید، ولي حاال از 
شماها خوشم آمده و اگر مشكلي نیست مي خواهم تا آخر این ماجرا 

پیش شما باشم.«  

نیك��والس و دوس��تانش با آغوش باز از این پیش��نهاد اس��تقبال 
كردند، چون به خوبي مي دانس��تند ك��ه وجود  كارل  كه متخصص 
كندن كانال هاي زیرزمیني اس��ت، مي تواند خیلي موثر و مفید واقع 
ش��ود و در ثاني به خاطر اهمیت كار ترجی��ح مي دادند كه كارل تا 
آخ��ر كار كنار آنها باش��د تا مبادا گرفتار دژخیمان ش��ده و در زیر 

شكنجه برنامه آنها لو رود و همه گرفتار آیند. 
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در همین حال دو نفر از قس��مت تاریک آس��یاب به طرف آنها 
آمدند و ش��بح آنها باعث ترس كارل ش��ده و به خاطر ذات ترس��و 

بودنش، خودش را پشت نیكوالس مخفي كرد. 

ولي گویا نیكوالس و بچه ها انتظار كسي را مي كشیدند و خونسرد 
به اس��تقبال آنها رفتن��د. مایكل كه انگار یادش رفت��ه بود كه در دل 
ش��ب و خطر قرار دارند با صداي بلند به اس��تقبال آنها رفت: »خوب 
شد آمدید، منتظر ش��ما بودیم.« نیكوالس كه سعي مي كرد با هیس 
گفت��ن، بچه ه��ا را از موقعیتي كه دارند مطلع نمای��د، رو به چارلز و 
دوستش كرد و گفت: »دوستان مرحله دوم و مهم این طرح، كمک 
جستن از چارلز و دوستش است. دوستان وقت زیادي نداریم. تا قبل 
از دمیدن آفتاب، كار باید تمام ش��ود. كار سختي پیش رو داریم. به 
نوبت مس��یري كه كارل  مش��خص كرده است را  چارلز و دوستش 
كه یک متخصص حفر كانال مي باش��ند، می كنند و خاك آن را، ما 
از حفره بیرون مي آوریم و در همین آس��یاب قدیمي و مستهلک  كه 

سال هاست مورد استفاده قرار نگرفته، می ریزیم.« 

دوست چارلز كه یک راسوي قوي از اهالي اطراف رودخانه بود 
با دس��تان پر توان خود شروع به كندن و گشاد كردن سوراخي كرد 

كه كارل مدتي قبل آنرا ایجاد نموده بود. 

كار بس��یار سخت و طاقت فرس��ایي بود، بچه ها مجبور بودند در 
س��كوت و ب��دون ایجاد صدا، كار را پیش ببرن��د. هر از چند گاهي 
س��گي تنومند از كنار مخروبه رد مي شد و آنا كه مسئولیت نگهباني 
از اوضاع را داش��ت به بچه ها اطالع مي داد و لحظاتي همه دست از 
كار مي كش��یدند تا خطر از آنجا دور بش��ود و دوباره دست به كار 

مي شدند. 
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گاهي اوقات، سگ هاي نگهبان جلوي درب آسیاب مي ایستادند 
و ای��ن باعث اتالف وقت مي ش��د. جابجایي خاك ه��ا بدون ایجاد 
صدا، بسیار دشوار بود. علیرغم قوي بودن و تخصص داشتن راسو و 
چارلز در حفر خاك، خس��تگي مفرطي، چهره آنها را فرا گرفته بود 

و دانه هاي درشت عرق سر تا سر بدن آنها را پوشانده بود. 

س��خت ترین قس��مت كار، هنگامي ب��ود كه چارل��ز اطالع داد 
به نزدیكي هاي اتاق خواب ناپلئون رس��یده اند ك��ه آنجا را كارل با 
عالمت ضرب در، مش��خص كرده بود و الزم بود با احتیاط بیشتري 
كار حف��ر كانال انجام پذیرد. احتمال آن مي رفت كه س��ر و صداي 
ناش��ي از حفر خاك، باعث بیدار ش��دن ناپلئون و یا خبردار ش��دن 

سگ هاي نگهبان شود. 

همه مي دانس��تند كه با كوچک ترین اشتباه چارلز و دوستش در 
حف��ر كانال، و به جاي ورود به اتاق خواب س��ر از اتاق نگهبانان در 

آوردن، مرگ دلخراشي را براي آنها در پي خواهد داشت. 

نزدیكي ه��اي صبح كه ش��د، مزرعه با صدای بع بع گوس��فندي 
كه س��ال ها بود نق��ش خروس را ایفا مي كرد از خواب بیدار ش��د و 
ای��ن صدا، عالمت این بود كه حیوانات كه در قس��مت پائین مزرعه 
زندگي مي كردند باید به محل كار در زمین زراعي یا باغات رفته و 

كار و تالش خود را آغاز نمایند. 

بچه ه��ا ك��ه نزدیک محل زندگ��ي ناپلئون بودند ص��داي بع بع 
ضعیفي را مي ش��نیدند. دور و بر مح��ل زندگي خوك ها كه با محل 
زندگي دیگر حیوانات فاصله داشت و تقریباً با یک حصار جدا شده 

بود، صداي بع بع گوسفند نمي آمد. 
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كار بچه ها تمام ش��ده بود و بچه ها خس��ته و كوفته در حالي كه 
دیگر ناي در بدن نداش��تند، روي زمین دراز كش��یده تا نفس��ي تازه 
كنن��د. بچه ها ناچ��ار بودند فوراً مح��ل را ترك مي كردن��د تا مبادا 
غیبت ش��ان مورد نگراني پدر و مادها و باعث س��وء ظن گوسفندان 

قرار گیرد. 

قرار ش��د كه چارلز و دوس��تش بهم��راه  كارل  همانجا بمانند و 
نگهباني دهند و اطالعات بیش��تري در مورد س��اعت خروج و ورود 
ناپلئون به دس��ت آورند. چارلز و دوس��تش موفق ش��ده بودند تا نیم 
متري محل اتاق خ��واب ناپلئون را كانال حفر كنند و حفر باقیمانده 

زمین را به روز بعد موكول كرده بودند. 

بچه یك��ي یكي از محل اختفا بیرون آمده و آهس��ته به س��مت 
منازلشان رهسپار ش��دند، در یكي از دفعات یكي از سگ ها مایكل 
را دی��د و بنا به تعقیب وي گذاش��ت كه چی��زي نمانده بود كه او را 
دس��تگیر كند ولي چون مجبور بود كه زی��اد از محل نگهباني دور 
نش��ود، نتوانس��ت به تعقیب و گریز خود ادامه دهد و به دور كردن 

مایكل اكتفاء كرد. 

كار در زمین زراعي آغاز ش��د. بچه ها تمام شب را بیدار بوده و 
فرصتي براي خوابیدن نداش��تند. در كنار زمین یا چرت مي زدند و یا 
تلو تلو مي خورند كه این امر باعث استهزاء چند بچه شیطون از جمله 
الكساندر بچه مرغابي شرور، شد. كم مانده بود دعوایي به پا شود و 
دو س��ه بار هم گوسفندان ناظر با سنگ پراني به آنها، حواس آنها را 

به كار بیشتر جمع كردند. 

هیجان كار بزرگي كه مي خواستند انجام بدهند و خستگي مفرط 
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ناش��ي از بي خوابي، ق��درت فكر كردن و تمركز داش��تن را از آنها 
ربوده بود. یک بار هم آنا ایستاده خوابش برد كه با شیطنت یكي از 
دوس��تان الكساندر نقش بر زمین شد كه نیكوالس مجبور به دخالت 
ش��د و بلوایي بپا خواست. آن روز به هر سختي و دشوار بود، سپري 

شد و شب فرا رسید. 

بچه ها بعد ازظهر فرصتي پیدا كردند تا استراحتي كنند كه بتوانند 
از پس ماموریت شبانه خود سربلند بیرون آیند. آینده مبهم و تاریكي 

در انتظار آنها بود.

 خود آنها به درس��تي نمي دانستند كه چه اتفاقاتي و حوادثي در 
سر راه آنها خواهد بود. بچه ها اوایل شب در میعادگاه، كنار آسیاب 
كهنه، دور هم جمع ش��دند تا اطالعات كس��ب ش��ده توسط چارلز 
و دوس��تش و كارل را بش��نوند و نقش��ه را مرور كنند تا دچار اشتباه 

نشوند. 

كوچكترین اش��تباه، مس��اوي مرگ تک تک آنها بود. نقش و 
وظیفه كارل از همه ظریف تر و سرنوشت سازتر بود. وي كه از صبح 
زود، خ��ود را در اتاق ناپلئون پنهان كرده، اطالعات ذي قیمتي را به 
دست آورده بود. وي متوجه شده بود كه ناپلئون معموالً ساعت 11 
از خواب بیدار مي ش��ود و صبحانه مفصلي كه گوس��فندان براي او 

مي آورند را مي خورد كه بیشتر از محصوالت دیگر مزارع بود. 

س��پس به مدت نیم س��اعت، گوس��فندان جل��وي در خانه وي 
صف مي كش��یدند تا نوبت به آنها رس��یده تا او را غرق بوسه نمایند. 
گوس��فندان معتقد بودند كه بوس��یدن ناپلئون باعث ازدیاد پشمشان 
می شود. س��پس براي نیم س��اعت، ناپلئون با دیگر خوك ها كشتي 
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مي گرفت و بازي مي كرد و از روي عادت در گل و الي مخصوصي 
كه در پشت خانه او ایجاد كرده بودند، ول مي خورد و حسابي خود 

را لجن مال مي كرد. 

حدوداً ساعت 1، غذاي مخصوص سگ  ها كه متشكل از گوشت 
و یک ماده س��فید رنگ را كه خود تركیب مي كرد، با دس��ت خود 
به سگ ها مي داد. سگ مخصوص او كه سگي بود بد چهره و قوي 

هیكل كه غذاي بیشتري دریافت مي كرد. 

كارل همچنین پي برده بود كه ناپلئون كیس��ه حاوي ماده س��فید 
رنگ را در كمدي نگ��ه مي دارد كه در كنار تخت او قرار گرفته و 
كلید آنرا زیر بالش��ت قرار مي دهد. هیچ كس ح��ق ورود به اتاق را 
ندارد. دو س��گ به طور دائم پش��ت در اتاق خواب ناپلئون كشیک 
مي دهند و این سگ ها، تنها كس��اني بودند كه به همراه رئیس خود 

حق ورود به اتاق ناپلئون را داشتند. 

آن دو س��گ حتي در غیاب ناپلئون هم حق ترك محل نگهباني 
را نداش��تند. بعد از دادن غذا به سگ ها، ناپلئون تا 6 عصر مي خوابید 
و بعد از بیدار ش��دن با س��كوئیلر جلس��ه اي را ترتیب مي داد. كارل 
فهمیده بود كه ارتباط خوبي بین ناپلئون و س��كوئیلر وجود ندارد و 
مرتب با هم جر و بحث مي كنند و آبشان در یک جو نمي رود، ولي 
ناپلئون هر بار یک چیزي به سكوئیلر مي دهد تا او را راضي كند كه 

به نفع ناپلئون در مزرعه تبلیغ نماید. 

بع��د از جلس��ه، معموالً  ناپلئ��ون جلوي آئینه ایس��تاده و با خود 
صحبت مي كند كه ام��روز درباره آرزوهایش صحبت كرد.....  من 
توانس��تم به تمامي آرزوهایم برس��م. از دوران بچگي مي خواس��تم 
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اس��مم جاودان باشد كه االن همه مرا مي شناسند. دوست داشتم همه 
از من بترس��ند كه االن كاري كردم كه حیوانات از ش��نیدن نام من 
چهار ستون بدنشان مي لرزد. دوست داشتم ثروتي داشته باشم بي حد 

و حصر كه االن دارم. 

كارل با اشاره به دوستانش آنها را نزدیک تر فرا خواند تا موضوع 
مهم��ي را با آنها در می��ان بگذارد در حالیكه ص��داي خود را پائین 
آورده بود تا مبادا كس��ي دیگر حرف هاي وي را بش��نود نجواكنان 
گف��ت: »ناپلئون فوق العاده خوك ترس��ویي اس��ت. بس��یار از خود 

وحشت دارد. از دیگر خوك ها مي ترسد. 

من جاسوس��ي حیوانات و آدم هاي زیادي را كرده ام ولي كسي 
را به ترس��ویي وي ندی��ده ام. ترس وي با نف��رت از دیگران در وي 
مخلوط ش��ده و س��عي مي كند با ایجاد وحش��ت در مزرعه، خود را 
ایمن و راضي نگهدارد. م��ن او را وقتي كه با خود صحبت مي كرد 
و از ترس های��ش و نگراني هایش مي گفت، دی��دم و فهمیدم كه از 
چیزهاي زیادي مي ترس��د. از س��گ ها، از خوك ها، از جونزها، از 
سكوئیلر، از حیوانات، از نیروهاي پنهاني. بسیار ناامید است و افسرده 

و خیلي وقت ها در حال گریه كردن است. 

به نظر من بهترین زمان براي ورود به اتاق ناپلئون بین ساعت 12 
تا 1 ظهر اس��ت كه وي براي ول خوردن در گل و الي، همراه چند 
خوك دیگر به قسمت پشت خانه مي رود و حدوداً یک ساعت اتاق 
وي خالي اس��ت. ولي باید خیلي مراقب بود چرا كه دو سگ همیشه 

پشت در اتاق او در حال كشیک دادن هستند.« 

بچه ها كه از دریافت اطالعات با ارزش در مورد موقعیت فضاي 
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اتاق بسیار مس��رور و خوشحال ش��ده بودند از كارل تشكر كردند. 
چ��ون واقعاً ب��دون كمک هاي او، كس��ب اطالعات ری��ز، از محل 

زندگي و نحوه زندگي ناپلئون مقدور نبود. 

نیكوالس یكبار دیگر، نقش��ه را با دوس��تانش مرور كرد. قرار بر 
این شد س��اعت 12 ظهر به مجرد دادن عالمت از طرف كارل مبني 
بر ایمن بودن اتاق، چارلز و دوس��تش فوراً دست به كار شوند و نیم 
متر باقیمان��ده را بكنند و بچه ها خاكها را جاب��ه جاي بكنند و اندي 
یک كیسه شكر را با ماده س��فید رنگ غذاي سگها، تعویض نماید 
تا مبادا موجبات سوء ظن خوك ها را فراهم نماید و بعد از جابجایي 
كیسه ها، وي در را بسته و كلید را به همان نقطه اول زیر بالشت قرار 
ده��د تا ناپلئون متوجه تغییرات نگردد. بچه ها متفرق ش��دند و منتظر 

فرا رسیدن موعد مقرر شدند. 

بچه ها از درون كانال وارد اتاق ناپلئون ش��دند. همان طوري كه 
كارل گفته بود، اتاق فوق العاده اي بود به هیچ وجه شبیه النه هایي كه 

خودشان در آن زندگي مي كردند، نبود. 

بس��یار ش��یک و تمیز، پر از طال و جواه��رات. عكس آدم هاي 
خ��اص همه جا آویزان ش��ده بود. حتي عكس جون��ز هم آنجا بود. 
شمش��یر و تفنگ و چیزهاي قیمتي زی��ادي همه جا را فراگرفته بود. 
ناگهان در دیگري كه به اتاق مجاور باز مي ش��د، توجه نیكوالس را 
به خود جلب كرد. آنا و اندي مشغول جابجا كردن كیسه ها بودند و 

دیگر بچه ها اتاق را وارسي مي كردند. 

تا س��اعت 1 زم��ان زیادي باق��ي نمانده بود. ح��س كنجكاوي، 
نیكوالس را به س��مت اتاق مجاور برد. بدون این كه بچه هاي دیگر 
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متوجه شوند، در را باز كرده و وارد اتاق كناري شد و از تعجب در 
جاي خود خش��كش زد، چیزي را كه مي دید باور نمي كرد. جسد 3 

سگ روي میز بود. 

آنها كس��اني بودند كه چند هفته پیش بحث خودكشي آنها كل 
مزرعه را فرا گرفته بود. گفته مي ش��د كه آنها از جمله شكنجه گران 
معروف مزرعه بودند و خیلي از حیوانات طعم شكنجه آنها را چشیده 
بودند. شایعه بود كه رد پاي آنها در كشتار حیوانات مظلوم پیدا شده 

كه قباًل مسئولیت آن به جونز و دار و دسته اش داده شده بود. 

جاي دندان هاي تیز و خونین در جاي جاي بدن آنها قابل رویت 
بود. قسمت از گوشت یكي از سگ ها به طرز فجیعي كنده شده بود. 
نیكوالس در كمال حیرت و ترس، آن قس��مت را در قابلمه اي دید 

كه روي آن نوشته بود، غذاي سگ هاي نگهبان.  

یعني س��گ هاي دیگر و نگهبانان همگي از گوش��ت سگ هاي 
مرده و كش��ته ش��ده همراه ب��ا آن ماد لعنتي س��فید رنگ خطرناك 
مصرف مي كردند؟ در همین افكار بود كه اندي سراسیمه وارد اتاق 
شد و رو به نیكوالس كرد و خبر نزدیک شدن ناپلئون و محافظینش 

را داد. 

اگر لحظ��ي دیر مي كردند و ب��ه موقع حصیر باالي س��وراخ را 
نمي كش��یدند، قطعاً ناپلئون و دو س��گ همراهش متوجه ورود آنها 

مي شدند و همگي را قتل عام مي كردند.

 نقش��ه بچه ها، به خوبي پیش رفت و آنها توانس��تند ماده س��فید 
رن��گ را به چن��گ آورند. امیدوار بودند كه با دادن ش��كر به جاي 
آن ماده به سگ ها، آنها بتوانند كم كم حس بویایي قوي خود را به 
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دس��ت آورده و متوجه كثافت كاري ها و بوي بد و متعفن خوك ها 
بشوند و طینت پلید خوك ها براي قوي ترین حامي خود، رو شود. تا 
سگها به خاطر ذات وفاداري به مزرعه و حیوانات، به حیوانات ملحق 
ش��وند و از خوكها فاصله بگیرند. این ماده را، خوك ها از حیواناتي 
كه درون غارهاي كوه هاي اطراف زندگي مي كنند خریداري كرده 

بودند. 

ناپلئون وارد اتاق ش��د و در نیمه باز اتاق مجاور، كه نیكوالس به 
خاط��ر عجله در خروج از ات��اق فراموش كرده بود آن را ببندد او را 
ظنین كرد. وي به اطراف خوب نگاه كرد. متوجه چیزي خاص نشد. 
ولي ش��ک و تردید و ترس مبهمي تمام وجود او را چنگ انداخت. 
ولي صداي پارس سگ ها كه منتظر غذاي روزانه خود بودند، رشته 

افكارش را پاره كرد. 

خوب مي دانس��ت كه نباید در دادن غذاي سگ ها، تاخیر نماید 
كه باعث دیوانگي مفرط آنها می ش��ود ك��ه در این صورت، آنها به 
هیچ حیواني رحم نخواهند كرد. با عجله به سمت اتاق مجاور رفته و 
لحظاتي بعد غذاي مخصوص س��گ ها را با ماده سفید رنگ، خوب 
مخلوط كرد و با دس��ت خ��ود در حالي كه لبخند ش��یطاني بر لبان 

داشت، به آنها غذا داد. 

مرحله بعدي و آخرین قس��مت نقشه نیكوالس بردن مواد سفید 
رنگ به محل اس��تقرار سكوئیلر بود. دفعه پیش نیكوالس با دیدگان 
تیز بین خود، متوجه وجود كیس��ه هاي ش��كر در یك��ي از اتاق هاي 
س��كوئیلر ش��ده بود. مي دانست كه س��كوئیلر یكي از معروف ترین 

كساني است كه شكرها را به خوك هاي دیگر مي فروشد. 
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و از این راه توانس��ته است یک ثروت افسانه اي، براي خود جمع 
و جور نمای��د. بطوریكه در مزارع دیگر توانس��ته بود قطعات زمین 
بی شماری بخرد. نیكوالس قصد داشت، كیسه هاي ماده سفید رنگ 
را با كیسه هاي شكر جابجا نماید تا هم شكرها را از چنگ خوك ها 
در بیاورد و هم بتواند این ماده خطرناك را به خورد خوك ها بدهد 

تا آنها نیز از اثرات آن بي بهره نشوند! 

بع��د از چن��د روز، در كمال تعجب، بچه ها مش��اهده كردن كه 
اكثر خوك ها قادر نیس��تند به درستي راه بروند و پاي خود را لنگان 
مي كشند. ولي براي خوك هاي درجه اول و قدرتمند مثل سكوئیلر، 
مي ن��ي ماس، راجرز و پیتر، جیس��ون و جیمي و س��م این ماده زیاد 

كارساز نبوده است. 

از طرف دیگر، بچه ها شاهد مهربان تر شدن چهره سگ ها شدند. 
دیگر به حیوان��ات مزرعه پارس نمي كردند. بلكه برعكس، در چند 
مورد به روي خوك ها پارس كردند، كه باعث تعجب همه حیوانات 

شده بود. 

س��گ ها، با اكراه از دس��ت ناپلئون غذا قبول مي كردند و دیگر 
مثل گذش��ته در مقابل وي كرنش نمي كردند و از خود ضعف نشان 
نمي دادند كه از چش��مان تیز ناپلئ��ون این تغییر به دور نماند و باعث 
عصبانی��ت بي حد ناپلئون ش��د. به  حدي كه چن��د روز با هیچ كس 
صحبت نكرد و بعد از چند روز دس��تور داد كه همه حیوانات جمع 

بشوند. 

روز بعد، همه حیوانات مزرعه كوچک و بزرگ، پیر و جوان را 
به زور از سر كار یا از خانه به مقابل خانه ناپلئون بردند. همه جا اعالم 
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كردن��د كه امروز كار تعطیل اس��ت و حض��ور در اجتماع ضروري 
است و به كساني كه به هر علتي در آنجا حاضر نشوند با شدیدترین 

نوع برخورد خواهد شد. 

س��اعت 9 صبح بود. اجتم��اع كثیري از حیوان��ات با چهره هاي 
خش��مگین و عصباني ناشي از اجبار به شركت در اجتماع آنجا جمع 
ش��ده بودند. 12 ظه��ر ناپلئون با اكراه و عبوس و گرفته ظاهر ش��د. 
س��كوئیلر كه متوجه عصبانیت بیش از اندازه ناپلئون شده بود، سریع 
اش��اره اي به مي ني ماس كه در چاپلوس��ي نظیر نداش��ت كرد و وي 
كه معناي این نگاه ها را خوب مي دانس��ت، فوراً نزد ناپلئون شتافت: 
»قربان... همه حیوانات وقتي ش��نیدند كه قرار اس��ت شما سخنراني 
نمائی��د از صب��ح زود در اینجا گ��رد هم آمدن��د و بي صبرانه منتظر 
تشریف فرمایي ش��ما هستند. اینها نش��ان از تبعیت و بیعت مي دهد. 
در هیچ جاي دیگر و مزارع جهان، هیچ وقت چنین چیزي مش��اهده 
نگردیده است و شما بي شک محبوب ترین حیوان عالم هستید. آقاي 
فریم��ن، صاحب مزرعه گرندویل خودش باره��ا اعتراف كرده كه 

آرزو داشته كه چنین محبوبیتي را كه شما دارید را داشته باشد.«  

ناپلئون كه ش��یفته تعریف و تمجید بود و كوچكترین انتقادي را 
بر نمي تاخت با ش��نیدن این حرف ها، سگرمه هایش باز شد و شادي 

زائد الوصفي در چهره اش نقش بست. 

»حیوانات به درس��تي مي دانند ك��ه اینجانب هر چه بگویم كاماًل 
درس��ت است و احتمال اش��تباه، در آن نیست و هر كس به حرف ها 
و نصیحتهاي من گوش فرا دهد، همانا خوش��بخت خواهد شد و هر 
كس كه بخواهد در مقابل حرف هاي من اعتراض نماید، همانا ثابت 
كرده اس��ت كه یک حیوان واقعي و مزرعه پرست نیست. بلكه یک 
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حیوان قالبي اس��ت، در واقع یک آدم اس��ت كه لباس حیوان به تن 
كرده است و سزاوار برخورد شدید است.« 

س��كوئیلر هم با سر گفته  هاي ناپلئون را تایید كرد و در حالي كه 
لباس هاي سابق جونز  كه اینک در تن ناپلئون بود را مرتب مي كرد، 
از آن تمجید نمود. به نظر خوك ها، پوشیدن لباس جونز اصاًل ایرادي 
نداشت در حالیكه اوایل انقالب حرف هاي متفاوتي می زدند. توجیه 
خوك ه��ا براي این تغیی��ر این بود كه این لباس و وس��ایل تزئیني و 
شمشیر نمي بایست بر تن جونز مي شد و جونز برازنده اینها نبود. این 

لباس و شمشیر كناري آن مختص خوك ها بود. 

سكوئیلر كه س��عي مي كرد در تمیز كردن و مرتب كردن لباس 
دقت خاصي، مبذول داش��ته باشد رو به ناپلئون كرد و گفت: »قربان 
یادتان نرود كه به حیوانات متذكر ش��وید كه باید آرمان گرا باشند. 
آنچه كه دارند زیاد مهم نیست، بلكه آینده مهم تر است. زمان آینده 
مهم تر از زمان حال اس��ت. در واقع دو تا زمان داریم. گذش��ته تلخ، 
كه جونز باعث آن بوده اس��ت و آینده درخش��ان، كه شما آنرا رقم 
خواهی��د زد. از حرف هاي خودتان اس��ت كه باره��ا فرموده بودید 
كه حیوانات باید دوس��ت داشته باش��ند كه صحبت از آینده شود و 
در آین��ده زندگي كنن��د. البته آینده دور و دس��ت نیافتني« و خنده 

موزیانه اي را سر داد. 

ناپلئون كه اعتناي زیادي به حرف هاي سكوئیلر به ظاهر نداشت 
ولي در باطن س��عي مي كرد حرف هاي وي را در ذهن مرور كند تا 
یادش نرود، با قیافه حق به جانب پاس��خ داد: »حرف هاي خودم را به 

خودم بر مي گرداني؟ اینها را خودم به تو یادم دادم.« 
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»مي دان��م قربان ... و مي دانم كه این ها را بارها به حیوانات گفتید 
ولي تك��رار اینها باعث مي ش��ود كه حیوانات فرام��وش نكنند رمز 
خوش��بختي را، و بیش��تر مطیع مي ش��وند. مرتب به حیوانات یادآور 
ش��ده اید كه آنها بهترین حیوانات دنیا هس��تند و مزرعه آنها بهترین 

مزرعه دنیا و نوع كنترل آن، منحصر به فرد و بي نظیر است.« 

حیوانات در بیرون در مقابل آفتاب س��وزان كاماًل كالفه ش��ده 
و خس��ته از كتک ها و دشنام هاي گوس��فندان بودند كه حیوانات را 
مجبور كرده بودند در آنجا جمع بشوند. آنها از این كه مجبور بودند 
به س��خنان تكراري و مغروران��ه ناپلئون كه خود را با خدا نیز عوض 
نمي ك��رد، گوش دهند، عصبان��ي بودند. كش��تارهاي اخیر، بگیر و 

ببندهاي اخیر، همه حیوانات را از حالت عادي خارج كرده بود. 

سگ ها به خاطر تغییر غذا، مرتب به خوك ها پارس مي كردند و 
به آنها چش��م غره مي رفتند. خیلي از سگ ها، بوي بد و مشمئزكننده 
خوك ها را احس��اس كرده و بهتر مي توانستند بفهمند كه خوك ها 
چ��ه موجودات كثیفي هس��تند. حرف هاي خوك ه��ا را اینک بهتر 
مي فهمیدند و تازه فهمیده بودند كه حرف هاي ناپلئون و سكوئیلر با 

سابقه ذهني آنها و با طبیعت حیواني آنها سازگار نیست. 

و چ��ون طبیع��ت مزرعه پرس��تي داش��تند، نمی توانس��تند تمامي 
حرف ه��اي ناپلئ��ون بپذیرند، اگر چه گاهي یكي از آن س��گ ها به 
خاط��ر مصرف باالي مواد در گذش��ته، هنوز ش��ک و تردید در دل 

داشت. 

هم��ان روز اتفاق عجیب��ي افتاد كه باعث بر ه��م زدن اوضاع به 
ضرر خوك ها ش��د... وقتي داگالس، پزش��ک پیر مزرعه به یكي از 
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خوك ها اعتراض كرد كه خیلي وقت است آنها را در مقابل آفتاب 
و س��ر پا منتظر گذاش��ته اند. خ��وك به او پرخاش ك��رد و انتظار را 
وظیفه حیوانات بر شمرد، كه باید خدا را شكر كنند كه در مزرعه اي 
زندگ��ي مي كنند كه ناپلئ��ون در آن وجود دارد و پ��اي انتظار وي 

ایستادن، یكي از ویژگي هاي یک حیوان خوب است.

 این چیزي اس��ت كه دیگر مزارع ندارند و به دنبال كس��ب آن 
هس��تند و باید كالهشان را نیز باال بیندازد. آنها متولد مي شوند كه از 
ناپلئون و ناپلئونیسم پیروي مي كنند و ادامه داد: »سعادت یعني همین، 

كه شماها نمي فهمید و ما باید به زور شما را سعادتمند كنیم.« 

داگالس ك��ه ی��ک ب��ز باتجربه و جه��ان دیده ب��ود و به خوبي 
مي دانس��ت كه خوك ها شگرد اس��تفاده از ارزش هاي مزرعه را به 
نفع خود و علیه حیوانات و مزرعه، را مي دانند در پاس��خ گفت: »تو 
ك��ه ادعا مي كني حیوانیت ما را، ناپلئون تعیین مي كند و اگر ناپلئون 
نخواهد و یا به او معترض ش��ویم، حیوانیت ما زیر س��وال مي رود و 
یک حیوان قالبي خواهیم شد این طور نیست، خدا ما را آزاد آفریده 
است. حیوانیت و آزادی در چار چوب قوانینی كه حرمت حیوان ها 
را نگه می دارد مهم است. ناپلئونیسم لزوما موفقیت، پیشرت، تكامل 
حیوانی، خوشبختی و رضایتمندی همه حیوانات به ارمغان نمی آورد. 
مزارع زیادی وجود دارند كه همه موارد باال را دارند و ناپلئونیسم را 

به عنوان سیستم اداره مزرعه قبول ندارند...« 

آن خوك كه حوصله دلیل آوردن را نداش��ت، دس��ت خود را 
بلند ك��رد تا به ص��ورت داگالس بكوبد كه در می��ان زمین و هوا، 
یكي از سگ ها كه سابقاً حرف شنوي فراواني از همان خوك داشته 
اس��ت، دس��ت وي را گرفت و نگذشت دس��ت وي پائین بیاید و با 
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خش��م و غضب فراوان گفت: »خب... حرف درس��تي می زند. اگر 
حرف منطقي و پاسخ عقالني نداري، باید حرف او را بپذیري...« 

خوك تصور نمي كرد یكي از سگ هاي خودش، به وي اعتراض 
كند، چ��ون خوك ها خود را جزء طبقه اول مزرعه می پنداش��تند و 
س��گ ها را علیرغم قوي تر بودنشان، در زمره حیوانات درجه دوم و 
طبقه سوم مي پنداشتند و اهانت به خوك ها، توسط هر حیواني، حتي 
س��گ ها را، یک گناه نابخشودني مي دانس��تند و با همین تصورات، 
آن خوك ش��روع به فحاش��ي كردن به سگ نمود و به سمت سگ 
حمله ور ش��د و آن سگ كه به خاطر بیدار شدن خصلت حیوانیش، 
دف��اع از داگالس را وظیفه خود مي دانس��ت، ناگهان چنان ضربه اي 
ب��ه خوك بیچاره و متعجب، زد ك��ه وي چند متر آن طرف تر روي 
زمین افتاد و به سختي از جاي خود برخواست و به سمت مقر اصلي 
خوك ها و فرماندهي س��كوئیلر گریخت تا جریان اتفاق افتاده را به 
سكوئیلر تعریف كرده و مقدمات تنبیه شدن آن سگ یاغي را فراهم 

نماید. 

گوسفنداني كه در آن نزدیكي بودند برحسب عادت، اعتراضات 
شدیدي را علیه آن سگ آغاز كردند و حتي یک بار هم قصد حمله 
كردن دسته جمعي، به سگ داشتند، كه با غرش شدید سگ روبرو 

شدند و سریع به جاي خود برگشتند و عقب نشیني كردند. 

حیواناتي كه ش��اهد این جریانات بودن��د و از این كه مي دیدند 
براي اولین بار حق مظلومي از خوك ها گرفته ش��ده آن هم توس��ط 
یک سگ، احساسات حیواني آنها را در برگرفته و شدیداً آن سگ 

را مورد تشویق قرار دادند. 
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آنها سال ها بود كه ش��اهد ظلم و ستم خوك ها بودند از این كه 
مي دیدند یكي از خوك ها به س��زاي عملش رس��ید بسیار خوشحال 

بودند. 

ولي سگ، بیمناك از عاقبت كارش از آنجا دور شد و به سمت 
فرمانده س��گ هاي مزرعه رفت. جک س��گي بود درشت اندام كه 
م��ورد احترام همه س��گ ها بود و حتي خوك ها و ش��خص ناپلئون 
همیش��ه از این كه جک در كنار آنها اس��ت به خ��ود مي بالیدند. از 

لحاظ هوش و منطق نیز باهوش ترین سگ محسوب مي شد.

 سگ یاغي، تمام جریان را براي جک تعریف كرد و از این كه 
براي اولین بار یک خوك توسط وي مورد حمله واقع شده احساس 

گناه مي كرد.

 ج��ک نیز در چند روز اخیر در درونش انقالبي اتفاق افتاده بود 
و از این كه مي دید طي چند س��ال گذشته نتوانسته وظیفه خود را به 
عنوان فرمانده س��گ ها در قبال مزرعه و حیوانات به نحو احسان ادا 

نماید، شرمنده و پشیمان بود. 

جک در چند س��ال گذش��ته، فق��ط به دنبال تحقق بخش��یدن به 
آرمان ها و اهداف خوك ها بوده، آن هم تحقق یک س��ري كلمات 
و مفاهی��م كلي و آرماني ك��ه باعث جدایي بی��ن حیوانات و تفرقه 
و خونریزي بیش��تر شده بود و كس��ی از حیوانات هم رضایت از از 
آرمان ها نداش��تند جز خود خوك ها، سگ ها و گوسفندان. كه البته 
در دیدگاه ناپلئونیس��م حیوانات همان س��ه گروه تلقی می شد و بقیه 
را حیواناتی اضافی و بدرد نخور می دانس��تند كه اگر مزراع دیگری 
در اطراف وجود نداشت و نگاه سنگین آنها نبود، خوكها در از بین 
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بردن حیوانات اضافی درنگ نمی كردند.

جک جهت دلداري آن س��گ، دس��ت وي را در دست گرفت 
و در حالي كه س��ر خود را تكان مي داد، پاس��خ داد: »من هم تقریباً 
از عملكرد گذش��ته خود نادم و پشیمانم و احساس مي كنم خوك ها 
ب��ه دنبال اهداف خودخواهانه و جاهالنه و منفعت طلبانه و بیمارگونه 
خود، هس��تند. چرا كه دیشب از پشت در، ناخواسته متوجه حرف ها 
و گفتگوهاي س��كوئیلر با یک خوك دیگر ش��دم كه از شنیدن آن 

مو به تنم راست شد.

 آنها پرده از بسیاري كارهاي خود برداشتند و آن قدر راحت در 
م��ورد تبدیل مزرعه به مزرعه خوك ها ك��ه در آن فقط خوك ها و 

گوسفندان باشند صحبت مي كردند كه من تعجب كردم. 

االن هم برو و س��گ ها مزرعه را خیلي زود پش��ت آسیاب آبي 
جمع كن كه اگر دیر بجنبي، جانت را از دس��ت دادي و آنها را زود 
به اینجا بیار. با رفتن آن س��گ، س��كوئیلر با چند سگ  هار به سمت 
جک آمدند و از وي خواس��ت كه آن س��گ را به س��زاي عملش 
برس��اند كه با مخالفت جک روبرو  ش��د و س��كوئیلر خش��مگین از 

سرپیچي جک، دستور حمله به جک را صادر كرد. 

س��گ هاي هار، كه ق��درت فوق العاده ج��ک را فراموش كرده 
بودند، به وي حمله ور ش��دند. ولي جک كه یک مبارز تمام عیار و 
شكست ناپذیر بود، در یک آن، هر 3 سگ را نقش بر زمین كرد. 

ناپلئ��ون ك��ه از جریان اهانت به خوك آگاه ش��ده بود، به جاي 
رفت��ن به محل س��خنراني، از دور نظاره گر صحن��ه مبارزه جک با 3 
س��گ هار ش��د. احس��اس كرد كه اگر دیر تصمیم بگیرد و بجنبد، 
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باید شكس��ت در مقابل جک را بپذیرد. با دستور وي، 13 سگ هار 
و س��گ مخصوص خود وي، كه یک سگ هار دیگر بود به سمت 

جک پیش رفتند. 

جک خ��ود را در محاصره س��گ هاي ف��راوان دی��د. به خوبي 
فهمیده بود كه به خط آخر رس��یده و مبارزه با 13 س��گ هار یعني 
شكس��ت. ناپلئون كه به پیروزي خود اطمینان داش��ت، دستور حمله 
را صادر كرد كه ناگهان از هر طرف، س��گ هاي طرفدار جک كه 
از نژاد اصیل خود مزرعه بودند، به دفاع از جک برخواس��تند. از این 
ك��ه مي دیدند فرمانده خود، ناجوانمردانه در حلقه محاصره اس��ت، 

دیوانه وار به سگ هاي هار حمله ور شدند و آنها را از بین بردند. 

در همی��ن لحظ��ه داگالس كه جری��ان را برای دیگ��ر حیوانات 
خش��مگین تعریف كرده بود فرا رسید. او كه جلوي دیگر حیوانات 
بود، دس��تور حمله به خوك ها و گوس��فندان را ص��ادر كرد و همه 
آنها دس��تگیر ش��ده و روانه زندان ش��دند. برخي نیز فرار را بر قرار 
ترجیح دادند. ناپلئون به ج��ای نامعلومی گریخت. وی با اموالی كه 
حاصل دسترنج حیوانات بود به یكی از مزارع دور دست گریخت و 
با دادن پول های هنگفت در آنجا برای خود النه ای خرید. س��كوئیلر 
را روان��ه زن��دان كردند. وی فرصت گریختن پی��دا نكرد. حیوانات 
تصمیم گرفتند كه براي مدت معینی یكي از آنها امورات را به دست 
بگیرد ت��ا از این به بعد هر 4 ماه یک حی��وان هدایت مزرعه را پس 
از راي گیري به دس��ت گرفت��ه و هر روز عص��ر در مقابل مزرعه و 

حیوانات به سواالت آنها پاسخ دهد. 
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