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ام  تقدیم به ارزشمندترین هستی زندگی  

 محمد متین
)مترجم(  

1  فصل  

  قلعۀ حیوانات

 
هـا   آقاي جونز صاحب قلعۀ مانور، در تاریکی شب، اتاقک مخصوص مرغ          

هاي داخل اتـاق      را قفل کرد، اما از شدت خستگی فراموش کرد که سوراخ          
بـه  با فانوس روشن کوچک در دستش از آنجا خـارج شـد و      . را بپوشاند 
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او با بدنی خسته و وارفته و دهانی بـاز از خمیـازه بـه            . سمت حیاط رفت  
با روشـن  . سمت اتاقش رفت و طولی نکشید که صداي خروپفش بلند شد          

ۀ حیوانات سروصداي زیـادي بـه راه   شدن هوا و تابیدن خورشید، به قلع   
صاحب آنجا، آقاي جونز هنوز هم غرق در خـواب بـود و             . انداخته بودند 

او همیـشه هرگـاه از خـواب بیـدار       . کـرد   ي شب قبل را دنبـال مـی       رویاها
زد و دربارة آنچه که در خواب دیده بود،           شد به حیوانات قلعه سر می       می

  . کرد با آنها صحبت می
زد و مراقـب      ورد نگهبان پیر قلعه همیشه در محوطۀ داخل قلعه گشت می          

ات برنـده    سـفید بـود کـه همیـشه در مـسابق           خـوك او یـک    . چیز بود   همه
داشت این بود که با دیگر حیوانات قلعـه    تنها چیزي که دوست می    . شد  می

او اولین حیوانی بود کـه بـه        . تر شود   ارتباط برقرار کند و با آنها صمیمی      
  . رفت محض روشن شدن هوا به سراغ آقاي جونز می

ورد . در انتهاي حیاط کاهدان بزرگی بود که در آن یک سکو قرار داشـت             
در کنـار آن  . هایی از کاه براي خود تختخوابی درست کـرده بـود    با بسته 

سکو یک ستون قرار داشت که یک فانوس کوچـک همیـشه روي مـیخ آن      
ــود ــزان ب ــشتر نداشــت . آوی ــا صــورت پهــن و  .  ورد دوازده ســال بی ام

هاي بلند او نیـز قیافـۀ         دندان. داد  نشان می مانند او سن او را بیشتر         خوك
  . کرده بودتر  او را کمی وحشی

هاي بلوبل، جسی و پینچر هـر روز صـبح بـه              در آن قلعه سه سگ به نام      
نشستند و بـه ورد         رفتند و روبروي سکوي داخل آن می        داخل کاهدان می  

ها نیز بالفاصله پـس از روشـن شـدن هـوا روي لبـۀ                 مرغ. کردند  نگاه می 
کبوترهــا نیــز . کردنــد نشــستند و بــه اطــراف خــود نگــاه مــی پنجــره مــی
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هــا  کردنــد و روي تیرهــاي چــوبی اتــاق جمعــی بــاهم پــرواز مــی ســتهد
مالیدنـد و      خود را به زمـین مـی       پوزةگوسفندها و گاوها نیز     . نشستند  می

هـاي قلعـه    کالورو بوکسر نیـز اسـب   . ها  کردند به خوردن علف     شروع می 
آنها حتـی   . کشیدند و کنار هم بودند      بودند که همیشه با هم درشکه را می       

کردنـد، بـا بـدن پرمـوي خـود کنـار               از درشـکه بازشـان مـی       هنگامی که 
کـالور  . کردند  کوبیدند و خوب از یکدیگر مراقبت می        همدیگر آرام پاي می   

بدن چاقی داشـت و بـا حـاالتی مادرانـه از چهـار کـرّة خـود بـه خـوبی                      
او همیشه مراقب بود تا مبادا آنها را زیر پـاي خـود لـه               . کرد  نگهداري می 

اي داشـت، بـه     هم بدن تنومند و کـشیده      بوکسر. ا لگد بزند  کند و یا به آنه    
دار   امـا دمـاغ خـط     . به اندازة هجده کف دست بود     طوري که بلندي بدنش     

با وجود این تمام حیوانـات      . اش را کمی مضحک کرده بود       سفید او، قیافه  
جدا از اینهـا او همیـشه       . قلعه براي او ارزش و احترام خاصی قائل بودند        

کـرد و زحمـت      ها و بارهـاي داخـل قلعـه کمـک مـی             کردن کاه جا    در جابه 
ها، بز سفیدي به نام موریل و االغی بـه نـام             بعد از اسب  . کشید  زیادي می 

  . آمدند کش قلعه به شمار می بنجامین دیگر حیوانات زحمت
ترین حیوان در قلعـه       چنین بداخالق   گفتنی است که بنجامین پیرترین و هم      

زد، چیـزي   وقتی هم که حـرف مـی  . زد ی حرف میاو به ندرت با کس . بود
البتـه اکثـر اوقـات      . گفت  هاي خود نسبت به دیگر حیوانات نمی        جز بدبینی 

خـدا بـه مـن دم داده تـا بـا آن             : گفـت   کرد و می    هم از خودش تعریف می    
او بـرخالف   . شـوند را بکـشم      هایی که به من نزدیک مـی        حشرات و مگس  

ــی   ــه اصــالً نم ــات قلع ــر حیوان ــت را از او  خند دیگ ــه عل ــامی ک ــد و هنگ ی
بـا وجـود    . اي اینجـا وجـود نـدارد        چیـز بـامزه     هـیچ : گفت  پرسیدم، می   می
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همه خودبرتربینی، او براي بوکسر احترام خاصـی قائـل بـود و اکثـر                 این
البته او . گذراند روزهاي تعطیل را در باغ کوچک پشت قلعه در کنار او می          

ایستاد و به او نگاه       ط کنارش می  زد و فق    در آنجا هم با بوکسر حرف نمی      
هـایی    دو اسب قلعۀ کالور و بوکسر فقط هنگامی که جوجه اردك          . کرد  می

گـشتند، روي   که مادرشان را در کاهدان گم کرده بودند و به دنبال او می            
کردنـد تـا    شان، از آنها مراقبـت مـی        نشستند و با حلقه زدن دور       زمین می 

هـا بـا صـداي بـسیار نـازك            ردكجوجـه ا  . سروکلۀ مادرشان پیدا شـود    
آنهـا آنقـدر راه     . رفتنـد   کردند و به این طرف و آنطـرف مـی           سروصدا می 

کالور هم با بـدن نیرومنـدش       . رفتند که جاي امنی پیدا کنند و بنشینند         می
هـا هـم بـه     جوجـه اردك  . بـست   زد و جلوي آنها را مـی        دور آنها حلقه می   

مـولی اسـب   . زدنـد  اهی مـی نشستند و چرت کوتـ   اجبار کنار پاهاي او می    
زد، بیشتر اوقات     اي از او سر می      مادة سفیدرنگ که اغلب کارهاي احمقانه     

او . رفـت  افسارش در دست آقاي جونز بود و با او به جاهاي مختلف مـی           
اي از نیـشکر را    رفت، تکـه    هنگامی که براي استراحت به سمت کاهدان می       

او عـادت داشـت کـه بـراي         . جوید  داشت و با ناز و عشوه آن را می          برمی
هاي نر برود و با خرامان راه رفـتن نظـر آنهـا را بـه         استراحت کنار اسب  

کردند و به ربان قرمـز     هاي نر هم به او نگاه می        تمام اسب . خود جلب کند  
گربۀ قلعه  . شدند  رنگی که در میان موهاي دمش بافته شده بود، خیره می          

آمـد و در میـان آن دو جـاي     نیز طبق معمول به کنار کالور و بوکسر می   
او به محض نشستن سـرش را  . نشست  کرد و می    نرمی براي خود باز می    

خوابیـد و     توجه بـه اطـرافش مـی        کامالً بی گذاشت و     هایش می   روي دست 
  . کرد خرخر می
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. در آن روز همۀ حیوانات در قلعه بودند، جز کالغی که موسز نام داشـت           
نشـست و بـه اطـراف نگـاه           ی مـی  هاي باالي در پشت     او همیشه در قسمت   

رفت و پس از     در آن لحظه، ورد نگهبان قلعه به میان حیوانات می         . کرد  می
  : گفت صاف کردن گلویش می

. ایـد  ام، شـنیده  اي دوستان، احتماالً تاکنون دربارة خوابی که دیشب دیـده      
ام که آن را برایتان تعریف کنم، بلکه حـرفم چیـز دیگـري            من اینجا نیامده  

کنم که مدت زیادي را در کنار شـما بمـانم     اي دوستان من فکر نمی     .است
مـن از   . دانم که کمی شما را راهنمایی کـنم         و قبل از مرگم وظیفۀ خود می      

ــري دارم    ــات فراوانت ــستم و تجربی ــر ه ــما بزرگت ــدت  . ش ــن رو م از ای
. ام گیــري در زنــدگی داشــته  بــراي فکــر کــردن و تــصمیم تــري طــوالنی

چیـز را در      ام و همـه      من حقیقت زندگی را درك کرده      خواهم بگویم که    می
خـواهم    این دقیقاً همان چیزي است که مـی       . دانم  مورد تمامی حیوانات می   

  . اش برایتان حرف بزنم درباره
! اي دوستان حاال به من بگویید که حقیقت زنـدگی هریـک از مـا چیـست؟            

ی سـخت،   همـۀ مـا زنـدگ     . دهید بیشتر برایتان موضوع را باز کـنم        اجازه
خوریم که بتوانیم نفس بکـشیم        به حدي غذا می   . دردناك و کوتاهی داریم   

ها از هریک از ما که قدرت بیشتري در بـدن داشـته               انسان. و زنده بمانیم  
هـیچ حیـوانی    . کنند  مان می   رحمی اذیت   کشند و با بی     باشد، بیشتر کار می   

یـک از     هـیچ ا  زیـر . داند  در انگلستان معنی شادي و لذت در زندگی را نمی         
ایـن  . انـد   آنها به زندگی سـخت و بیگـاري عـادت کـرده           . آنها آزاد نیستند  

  . همان حقیقت بزرگ زندگی همۀ ماست
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تـوانیم    اما آیا حقیقت این است؟ چون ما در این قلعه گرفتار هـستیم نمـی              
. اصـالً اینطـور نیـست     . زندگی خوب و شادي داشته باشیم؟ نه دوسـتان        

آب و هـواي آن تمیـز وخـوب اسـت و            . اسـت خاك انگلستان حاصـلخیز     
ــات وجــود دارد  ــراي حیوان ــی در آن ب ــذاي فراوان ــۀ ،همــین قلعــه. غ  قلع

خودمــان، دوازده اســب، بیــست گــاو و صــدها گوســفند را در خــود جــا 
. توانند در کنار یکدیگر زنـدگی کننـد و غـذا بخورنـد           همۀ آنها می  . دهد  می

گـذرانیم و     خـود را مـی    پس چرا تمامی ما در اینجـا بـه سـختی روزگـار              
کنـیم، توسـط      باري داریم؟ چون هرآنچه که مـا تـالش مـی            زندگی فالکت 

.  این جواب تمام سؤاالت من اسـت     ،اي دوستان . شود  ها دزدیده می    انسان
هـا را از   ما بایـد انـسان  . ها دشمنان واقعی ما هستند و خواهند بود       انسان

ــدگی  ــحنۀ زن ــش      ص ــدگی وح ــن زن ــه ای ــیم و ب ــرون کن ــان بی تناك و م
  . هایمان براي همیشه پایان دهیم گرسنگی

ها تنهـا موجـوداتی هـستند کـه بـدون اینکـه خاصـیتی         در این دنیا انسان  
 نـه شـیر     آنها مانند ما  . کنند  تولید کنند، مصرف می   داشته باشند و چیزي     

هـاي    بـه تنهـایی هـم قـادر نیـستند زمـین           . گذارنـد    نه تخم مـی    دهند و   می
توانند بـه     آنها آنقدر ناتوان هستند که نمی     . نندشان را شخم بز     کشاورزي
دانـم چـرا از میـان         مـن نمـی   . ها را بگیرند    ها بدوند و خرگوش     تیزي اسب 

او تمام موجودات را بـه      ! تمام موجودات دنیا، انسان از همه برترین است       
او حیوانـات را  . گیرد تا خودش راحت باشد و بـه آسـایش برسـد         کار می 

دهـد، امـا اصـالً     رد و خود را از گرسنگی نجات میخو  کند و می    شکار می 
  . کند به موجودات بزرگ و کوچک گرسنه فکر نمی
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زنیم و خاك آنها را بـا فـضوالتمان    ها را شخم می     این ما هستیم که زمین    
شـما  . شـود  مـان نمـی   چیـز نـصیب   کنیم، امـا در انتهـا هـیچ      حاصلخیز می 

اید،تا حاال چند لیتـر شـیر        گاوهایی که با زبان بسته روبروي من ایستاده       
هابـه   ایـد؟ آیـا انـسان     از شیرتان پـر کـرده    اید و چندین هزار گالن را       داده

اند؟ آیـا شـما راضـی بودیـد کـه یـک          اندازة یک گالن هم به شما غذا داده       
هـا، در طـول       قطره از شیرتان از گلوي انسانها پایین رود؟ یـا شـما مـرغ             

هـا    اید؟ آیا انسانها اجازه دادند که تخـم         سال گذشته چندصد تخم گذاشته    
تان بیـرون آمدنـد،       ها از بدن    ه محض اینکه تخم   به جوجه تبدیل شوند یا ب     

شـان بردنـد و خوردنـد؟ بقیـۀ حیوانـات هـم             آنها را برداشتند و به خانـه      
شناس انجام دادند   نهاي قدر   هرکدام به نوبۀ خود کارهایی را براي انسان       

  . بله، منظورم جونز و امثال اوست. در آخر چیزي ندیدندو 
ات را به دنیا آوردي؟ آیا کسی بود کـه        و شما کالور، شما کجا چهار کره      

خـواهی    از آنها مراقبت کند؟ اگر چند سال دیگر بمیري، از چه کـسی مـی              
تـک آنهـا را    کشد که آقـاي جـونز تـک    که از آنها نگهداري کند؟ طولی نمی 

. بینی  زند و تو هرگز دیگر آنها را نمی         فروشد و پولشان را به جیب می        می
  اي، این است؟  تو در این قلعه کشیده تمام زحماتی که نتیجۀآیا 

هـاي انـسانها اجـازة چـشیدن طعـم زنـدگی              معلوم است که خودخـواهی    
. گذاري از انسانها را نـدارم  اآلن من قصد گله  ! دهند  بخش را به ما نمی      لذت

. چون مـن ماننـد شـماها خیلـی بـدبخت نیـستم و وضـعیت بهتـري دارم             
کـنم و چیـزي بـه آخـر      دوازده سال اسـت کـه در ایـن قلعـه زنـدگی مـی              

گیـرم    مثل شما چندان مورد توجه انسانها قرار نمی       . ام باقی نمانده    زندگی
و حـاال شـما، شـما       . ام شده اسـت     شانسی  توجهی باعث خوش    و همین بی  
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شـما نیـز عاقبـت      ! ایـد   هایی که با چـشمان بـاز بـه مـن زل زده              خوك  بچه
ترتیـب همـۀ     بـدین . تک شما هستم    خوشی نخواهید داشت و من نگران تک      

ها، گوسفندها و بقیۀ حیوانات این قلعه باید خـود            ها، مرغ   ما، گاوها، خوك  
شـماها هـم   . ها ها و اسب حتی شما سگ. را از چنین وضعیتی نجات دهیم   

مخصوصاً تو بوکسر، من نگران روزي هستم کـه تمـام           . در خطر هستید  
به عنـوان  هاي بدن تو قدرت خود را از دست بدهند و جونز تو را        ماهیچه

خواهد گلوي تو را با چاقو        چه کسی می  . درد نخور، بفروشد    یک یابوي به  
هـا و   موقـع فقـط بـه درد روبـاه          الشـۀ تـو آن    . بشکافد و خونت را بریـزد     

  . خورد ها می گرگ
آیا این موضوع براي شما نیز قابل درك نیست؟ آیا انـسانها در حـق مـا                 

 گـویم   میاید؟ من که      پی برده صفتی آنها     ظالم نیستند؟ شما نیز به شیطان     
 بـه جـاي کـار کـردن       ه شده باید از شر آنها خالص شـویم، تـا          هرطور ک 

ما باید آزاد باشیم و     . براي آنها، براي خودمان کار کنیم و زحمت بکشیم        
کـار کنـیم؟ بـه جـاي          حاال باید چـه   . هرچه که دوست داریم داشته باشیم     

م، چـه کـاري بایـد بـراي         اینکه شب و روز براي انسانهاي ظالم کـار کنـی          
خودمان انجام دهیم؟ اي دوستان نظر مـن ایـن اسـت کـه بایـد شـورش                  

دانم که اگر با کمک یکدیگر این کـار          فقط می . دانم چقدر و تا کی      نمی. کنیم
اول از همه باید خـوب فکـر کنـیم و           . شویم  را انجام دهیم، حتماً موفق می     

با این کـار    . خاطر بسپاریم چیز را خوب به       باید همه . تمرکز داشته باشیم  
مان   هاي بعدي   ها و نسل     نشود، اما بچه   خودمانشاید چیز زیادي حاصل     

  . کنند شوند و آزاد زندگی می همگی موفق می
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. جام این کار هرگـز تردیـد نکنیـد        وستان به یاد داشته باشید براي ان      اي د 
 کنـار   اگر هم زنـان و مـردان بـه        . کند  تر می   زیرا تردید فقط شما را گمراه     

 و همـه    ندهیـد ن چیزهایی را زمزمه کنند، اهمیت       تا   در گوش شما آمدند تا    
مـان   زیرا موفقیت یکـی از مـا بـه نـشانۀ موفقیـت همـه            . را نشنیده بگیرید  

همـۀ  . اندیـشند    خود می  گویند و فقط به مصلحت      آنها فقط دروغ می   . است
 یکـدیگر   اما ما همه دوست و حـامی      . آنها دشمنان ما هستند و بر علیه ما       

  . هستیم و باید مراقب باشیم
هـا    ها نیز از داخل سـوراخ       هنگامی که ورد در حال حرف زدن بود، موش        

بیرون آمده بودند و در کنار دیگر حیوانات روي زمین نشـسته بودنـد و               
یک لحظه فضاي داخل قلعه در سکوت فـرو         . دادند  ها گوش می    به صحبت 

ورد، . کردنـد   به یکدیگر نگاه می   تمامی حیوانات ساکت بودند و فقط       . رفت
اي دوستان من، این    : تر کرد و گفت     نگهبان قلعه صداي خود را کمی کلفت      

. اما اول باید حیوانات اهلی و وحشی را از یکدیگر جدا کنـیم . هدف ماست 
هاي وحشی که کنار ما هستند، آنها هم دوست مـا   ها و خرگوش آیا موش 

مـن از همـۀ شـما ایـن         . گیري کنـیم    توانیم رأي   هستند؟ اگر شک دارید می    
  ها دوستان ما هستند؟ آیا موش: پرسم سؤال را می
هـا    گیري مشخص شد که اکثر حیوانـات اعـالم کردنـد مـوش              پس از رأي  

از میان تمامی حیوانات فقط سه سـگ و یـک گربـه             . دوستان آنها هستند  
بایـد  : ورد دوباره صـداي خـود را بلنـد کـرد و گفـت             . رأي مخالف دادند  

همیشه به یاد داشته باشید کـه بزرگتـرین دشـمنان        . یزي را اضافه کنم   چ
ــا راه مــی مــا  ــد موجــوداتی هــستند کــه روي دو پ ــل تمــام . رون در مقاب

چنین بـه خـاطر داشـته     هم. موجودات چهار دست و پا دوستان ما هستند 
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اگـر هـم موفـق    . ها نباید مانند آنها رفتار کنیم باشید که در جنگ با انسان  
هـیچ حیـوانی نبایـد در خانـه و یـا            . ازهم نباید مانند آنهـا باشـیم      شدیم ب 

در رختخواب بخوابـد، لبـاس بپوشـد یـا     . اي محبوس شود محیط دربسته 
تمام کارهایی که آنهـا انجـام      . چیزي بنوشد و یا به پول نیاز داشته باشد        

همـۀ مـا ضـعیف و    . دهند، شیطانی است و ما باید از آنهـا حـذر کنـیم     می
مـا همـه بـا      . کسی بر دیگري حکومت نکند      یکسان باشیم و هیچ   قوي باید   

  . هم برادر هستیم و نباید یکدیگر را بکشیم
. خواهم خواب دیشبم را برایتـان تعریـف کـنم            دوستان، من می   ايو حاال   

تمامی آنها  . من رویایی را دیدم که هیچ انسانی روي زمین وجود نداشت          
چند سال دیگر هم آن را فراموش       من تا   . براي یک شب ناپدید شده بودند     

 کوچـک بـودم، مـادرم بـه         خـوك سالها پیش هنگامی که من یک       . کنم  نمی
آن شـعر از    . خوانـد   مـی هاي کوچک شعر قدیمی را براي من          همراه خوك 

شـب  . آورم هایم در ذهن من مانده و من هنوز آن را به خاطر مـی             کودکی
کوچـک و جـوان آن      هاي     خوك باگذشته من مادرم را در خواب دیدم که         

هـا و کلمـات آن        چیـزي کـه مهـم اسـت واژه        . خواندند  را یکصدا برایم می   
هاي قبل اسـت و       من مطمئن هستم که این شعر متعلق به نسل        . شعر است 

خواهم آن شـعر را برایتـان         من حاال می  . زبان به زبان به ما رسیده است      
بـه آن  هرچند پیر هستم و صدایم خـشن اسـت، امـا گـوش دادن        . بخوانم

. توانیـد همـراه بـا مـن آن را بخوانیـد           شما نیز می  . کند  تان نمی   اصالً اذیت 
  . است» حیوانات انگلستان«اسم آن شعر 
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. ورد دوباره گلوي خود را صاف کرد و شـروع بـه خوانـدن شـعر کـرد                 
صداي او واقعاً خشن و گوشخراش بـود، امـا آنطـور نبـود کـه کـسی را             

  : خواند او چنین می. فراري دهد
  . حیوانات انگلستان، حیوانات ایرلند
  . حیوانات هرجایی از این کرة خاکی

  . با جان و دل به این شعر زیبا گوش کنید
  . خواهید آیندة خوب و درخشانی داشته باشید اگر می

  . رسد دیر یا زود روز اصلی فرا می
  . تاج سلطنتی انسان باید از روي سر او به روي خاك بیفتد

  . تان از آن ماستخاك پاك انگلس
  . توانیم در آن آزادانه زندگی کنیم جایی که همۀ ما می

  . هایمان باز کنیم ها را از دور گردن الدهابتدا باید ق
  . دیگر کسی نباید به بدن ما شالق و یا تازیانه بزند

  . دورة بیرحمی انسانها به پایان رسیده است
  .  فکر آنچه که نیاز داریم باشیم بهما باید

  . وشت، گندم و یونجه و جوگ
  . بیشتر از آن باید یار یکدیگر باشیم

  . خاك انگلستان با نور خورشید روشن شده است
  . آب هم به زاللی باران است

  . روند ها نیز با نسیم خنک به این طرف و آنطرف می شکوفه
  . شویم میروزي که ما نیز مانند آنها آزاد 

  . یمبراي آن روز ما نیز باید تالش کن
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  . شویم و تا روزي که بمیریم هرگز ساکت نمی
  . ها ها، غازها و بوقلمون گاوها و اسب

  . همۀ ما باید در کنار هم سختی بکشیم
  . حیوانات انگلستان، حیوانات ایرلند
  . حیوانات هرجایی از این کرة خاکی

  . با جان و دل به این شعر زیبا گوش کنید
  . انی داشته باشیدخواهید آیندة خوب و درخش اگر می

همۀ حیوانـات از خوانـدن آن شـعر بـسیار خوشـحال شـدند و احـساس           
قبل از اینکه ورد حرفهایش را تمام کند، حیوانـات هنـوز           . کردند  یکدلی می 

ناگهان تمامی آنهـا بـا هـم        . کردند  هم کلمات شعر را با یکدیگر زمزمه می       
عه به  عجیبی در قل  غوغاي  . حیوانات انگلستان : فریاد زدند و یکصدا گفتند    

گاوهـا  . کردنـد   هـا پـارس مـی       سگ. کشیدند  ها شیهه می    اسب. پا شده بود  
ك         کردند و اردك    بع می   گوسفندها بع . کردند  مع می   مع ك کـواَ ها نیز با کـواَ

همۀ آنها با خواندن آن شعر بـسیار        . دادند  کردن شادي خود را نشان می     
  . ت بردارندخواستند از شعر خواندن دس شاد شده بودند و نمی

او بـا عجلـه     .  آقاي جونز را از خواب بیدار کرد       ،صداي داد و فریاد حیوانات    
در همـان  . خوابش برداشـت  از جایش بلند شد و تفنگ خود را از گوشۀ تخت 

از اتاق بیرون آمد و یک تیـر        . هاي داخل تفنگ را چک کرد       تاریکی اتاق گلوله  
سراســمیه بــه محــل  شــلیک حیوانــات بــا شــنیدن صــداي همــۀ. هــوایی زد

 چـوبی  تیرهـاي پرندگان نیـز بـا شـتاب بـه سـمت           . استراحت خود برگشتند  
یـک لحظـه قلعـه غـرق در سـکوت و        . گرفتنـد ها رفتند و در آنجا پنـاه          سقف

 .  نبوده استآنجاانگار سالها بود که هیچ حیوانی در . خاموشی شد



  

  2  فصل

  
سه روز پس از آن شب، ورود، نگهبان قلعـۀ حیوانـات در خـواب از دنیـا      

  . بقیۀ حیوانات الشۀ او را در باغ پشت قلعه دفن کردند. رفت
حرفهاي آن شب ورد، ذهن حیوانات قلعه را درگیـر       . اوایل ماه مارس بود   

اي بـه زنـدگی       آنها کمی هوشـیارتر شـده بودنـد و نگـاه تـازه            . کرده بود 
دانستند که چگونه باید شورشی را کـه ورد از آن حـرف               اشتند، اما نمی  د

هاي ورد را به خوبی متوجـه شـده بودنـد و          آنها حرف .  آغاز کنند  ،زد  می
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مطمئن بودنـد کـه آنچـه کـه        . دانستند که باید به وظیفۀ خود عمل کنند         می
ورد به آنها سفارش کرده حقیقت محض است و باید هرچه زودتر دست             

هـاي    قلعه، دو تـا از آنهـا بـه نـام     هاي  خوكدر میان تمامی    . ر شوند به کا 
امـا او   . اسنوبال و ناپلئون مورد توجـه زیـاد آقـاي جـونز قـرار داشـتند               

نـاپلئون جثـۀ بـزرگ و قیافـۀ       . خواست هرچه سریعتر آنها را بفروشد       می
 شـیر بـه دنیـا    یـورك شـیر   بود که در خوکیاي داشت و تنها   معصومانه

تر از نـاپلئون بـود و بـا غـرور و              برخالف او، اسنوبال وحشی   . آمده بود 
 قلعـه،   هـاي   خـوك در میان   . کرد  خودخواهی خاصی با حیوانات رفتار می     

هـاي برجـسته و       او بـا گونـه    . لر بدنی کوچـک، امـا چـاق داشـت           اسکوئی
  .  قلعه قرار گرفته بودهاي دیگر خوكچشمان براق مورد توجه 

رة چیزي حرف بزند، صداي خود را نازك        خواست دربا   او هنگامی که می   
رفـت و دائـم دم خـود را            دیگـر مـی    موضوعکرد و از یک موضوع به         می

کردنـد کـه او خیلـی خجـالتی         برخی از حیوانات تـصور مـی      . داد  تکان می 
  . دهد است که موقع صحبت چنین حرکاتی را از خود نشان می

لر، بیشتر از دیگر      ، اسنوبال، ناپلئون و اسکوئی    خوكبه طور کلی این سه      
پرسـتی در   کردند و عقاید جدیدي مبنی بـر حیـوان          حیوانات اظهارنظر می  
ها، هنگامی کـه آقـاي جـونز          بسیاري از شب  . دادند  عالم جدید را ارائه می    

براي استراحت به رختخواب می رفت، تمامی حیوانات در کاهدان جلـسۀ            
ان با یکـدیگر گفتگـو   کردند و دربارة عقاید جدیدش   اي برگزار می    محرمانه

 آنها بهتر است به آقاي جونز وفادار بماننـد          پذیرشکردند که به جاي       می
آنها معتقد بودند که آقاي جـونز بـه آنهـا غـذا        . و بازهم براي او کار کنند     

ــی ــی  م ــت م ــد و مراقب ــد ده ــه دل   . کن ــود و از ت ــافی ب ــشان ک ــین برای هم
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 خـوك یوانـات از سـه   از ایـن رو اکثـر ح   . خواستند به او خیانت کننـد       نمی
کنـد   حال اگر شورش کنیم، چه کسی تضمین مـی   : پرسیدند  داناي قلعه می  

 دانـاي قلعـه در مقابـل        خـوك که شرایطمان بهتر از حاال خواهد شد؟ سه         
پرسـتی را بیـشتر    کردنـد کـه عقایـد حیـوان     ها سعی می   این چنین پرسش  

ها، مولی    در یکی از شب   . توضیح بدهند و همه را متوجه اصل ماجرا کنند        
توانیم   آیا پس از شورش بازهم می     : او گفت : ترین سؤال را پرسید     احمقانه

معلوم است  : در اینجا نیشکر بخوریم؟ اسنوبال کمی خشمگین شد و گفت         
مـا پـس از     . ما آن موقع دیگر بـه نیـشکر نیـازي نخـواهیم داشـت             . که نه 

کـه  خیلی چیزهـایی    . چیز خواهیم داشت    شورش و رسیدن به آزادي همه     
  ... جو، یونجه، گندم و. بهتر از نیشکر هستند
توانم موهاي دم و یالم را با ربان           من دوباره می   آیا: مولی دوباره پرسید  

  قرمز ببافم؟
اي دوسـتان مـن،     : اسنوبال نگاهی به جمعیـت حیوانـات انـداخت و گفـت           

چنـین عاشـق آن شـده، نمـاد           ربان قرمز رنگی که مـولی ایـن       . گوش کنید 
آیا شما معتقدید که آزادي خیلی بیـشتر از اینهـا   . ارت ماستبردگی و اس  

  ارزد؟ می
مولی به نشانۀ پذیرفتن حـرف اسـنوبال سـرش را تکـان داد، امـا در دل                  

  . هنوز هم عاشق ربان قرمزش بود
برخی با اسـنوبال موافـق بودنـد و         . اي در میان حیوانات به پا شد        همهمه

ود که ارتباط نزدیکـی بـا آقـاي    موسز، تنها حیوانی ب. برخی دیگر مخالف 
او بـسیار هوشـمندانه حـرف       . جونز داشت و گاهی جاسوس او نیز بـود        

دانـم   من می: گفت او به همه می  . کرد  زد و هرگز به ضرر خود کار نمی         می
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 سرزمین انگلستان کوهی از شکر وجود دارد، امـا مـا وقتـی آن را                در که
ه بـا ابرهـاي آسـمان فاصـلۀ      آن کـو قلّـۀ . ایـم  کنیم که دیگر مـرده    پیدا می 

هرروز هفته تعطیل است و مـا مجبـور نیـستیم بـه محـض               . زیادي ندارد 
در دامنۀ آن کـوه  . سره کار کنیم شویم تا شب یک اینکه از خواب بیدار می    

توان آنها    اي بیرون زده است که از شدت شیرینی نمی          هاي خوشمزه   کیک
رت پیدا کرده بودند، زیرا     ها همه از مولی نف      با شنیدن این حرف   . را خورد 

هـایش سـرگرم کـرده بـود؛ نـه واقعیتـی کـه         پـردازي   او همه را بـا خیـال      
  . حیوانات به دنبال آن بودند

ۀ کـالور و بوکـسر بـسیار         تمـام حیوانـات دو اسـب وفـادار قلعـ           از میان 
توانـستند   دانـستند، امـا نمـی    باهوش بودند و بـا اینکـه چیـز زیـادي نمـی      

کردنـد کـه از سـه         آنهـا سـعی مـی     . بپذیرندراحتی  حرفهاي دیگران را به     
آن دو فقط به حیواناتی کـه بـا هـم           . شنوي داشته باشند     قلعه حرف  خوك

  . گفتند کردند و خود چیزي نمی کردند، نگاه می دعوا می
آنها بـا چیزهـایی کـه از ورد شـنیده بودنـد، آقـاي جـونز را بـه راحتـی                      

کـشاورز مـاهري بـود و       سالها پـیش آقـاي جـونز        . فراموش کرده بودند  
هـایش را در دادگـاه    اما حاال از آن موقع که تمام پـول . کرد  سخت کار می  

او بـراي آرام    . داد  گم کرده بود، سنگدل شده بود و به چیزي اهمیت نمـی           
 بیمـارتر   روز  کـرد و روزبـه      دي الکـل مـصرف مـی      کردن خود مقدار زیـا    

چـوبی قـدیمی     صـندلی    یکاو برخالف گذشته تمام روز را روي        . شد  می
کردنـد نیـز    کسانی که بـراي او کـار مـی       . خواند  نشست و روزنامه می     می

آمـد، صـادقانه بـراي او کـار           اغلب بیکار بودند و اگر هم کاري پیش مـی         
  . کردند نمی
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. هاي هرز شده بود، اما کسی نبود که آنها را بچینـد     زمین قلعه پر از علف    
 تعمیرات نیاز داشـت، امـا    به وسقف اتاق آقاي جونز در حال ریختن بود       

  . کسی نبود که آن را درست کند
هاي خارها بلند شده بودند که پرچین در میان آنهـا گـم شـده                 آنقدر بوته 

  . بود
. هاي هرز تمـام قلعـه را گرفتـه بودنـد            تابستان در حال آمدن بود و علف      

در یکی از آن روزها آقاي جونز    . چید  آمد و تمام آنها را می       باید کسی می  
کارگران او صـبح زود بـه قلعـه آمدنـد و بـه حیوانـات غـذا                  . بیرون رفت 

.  و دیگـر برنگـشتند     ینکه به فکر حیوانات باشـند رفتنـد       آنها بدون ا  . دادند
کمـی  . چند ساعت بعد آقاي جونز برگشت و مستقیم به رختخـواب رفـت            

پس از چند ساعت گاوها در قلعه را شکـستند تـا        . رسید  آشفته به نظر می   
کردنـد کـه قلعـه ماننـد سـطل            آنهـا فکـر مـی     .  از آنجا نجات دهند    خود را 

چنـد لحظـه بعـد      . کـشیدند   آشغالی بوده که باید خود را از آن بیرون مـی          
ها را    آنها با عجله شالق   . آقاي جونز بیدار شد و کارگران قلعه را صدا زد         

آنها متوجه شده بودند که ما      . زدند  برداشتند و به این طرف و آنطرف می       
. ایـم، بلکـه چیـز دیگـري در سـر داریـم            خاطر گرسنگی شورش نکرده    به

ناگهان کارگران متوجه شـدند  . پریدند حیوانات به این طرف و آنطرف می      
حیوانـات بـه    . اند  اند و محاصره شده     که تمام حیوانات دور آنها حلقه زده      

آنهـا انتظـار    . توانـستند فـرار کننـد       کردند، به طوري که نمی      آنها حمله می  
. کردنـد   دیدند باور نمـی     نین کاري را از حیوانات نداشتند و آنچه که می         چ

جـان روي زمـین افتـاده بودنـد و تـالش       پس از چند دقیقه کـارگران، بـی       
آنها از در دیگري فرار کردند      . کردند تا بلند شوند و از خود دفاع کنند          می
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و سوار بر درشـکه شـدند و بـا عجلـه بـه سـمت جـادة اصـلی رفتنـد و                       
  . ختندگری

آقاي جونز با شنیدن سر و صدا از جاي خود بلند شـد و از پنجـرة اتـاق        
کـیفش ریخـت و از در       او وسـایل خـود را در        . خود بیرون را تماشا کرد    

موسز از جاي خود بلنـد شـد و سـر و صـدا بـه راه      . دیگر قلعه فرار کرد  
حیوانات متوجه رفتن آقاي جونز هم شدند و با سرعت به دنبـال      . انداخت
با فراري دادن جونز و کارگرانش آنهـا دوبـاره وارد قلعـه             . دویدند  او می 

  . شدند و در را به روي خود بستند
آنهـا ابتـدا    . انـد   کردند که موفـق شـده       مۀ حیوانات فکر می   در دقایق اول ه   

قلعه را خوب وارسی کردند تا دري باز نمانده باشد و کـسی داخـل قلعـه     
برخـی از وسـایل او   . آنها به اتـاق آقـاي جـونز رفتنـد         . پنهان نشده باشد  

ها، چاقوهاي تیـزي کـه قـرار بـود پوسـت         ها، شالق   قالده. هنوز آنجا بود  
حیوانات تمامی وسایل بـه جـا مانـده از    . ز تن آنها جدا کندگوسفندان را ا  

آنهـا بـا دیـدن    . جونز را در آتشی که در کنار اتاق او روشن بود، ریختند     
اسنوبال هم ربان قرمـز خـود را        . سوختن وسایل بسیار خوشحال بودند    

  . پرت کرد و درون آتش انداخت
مـن  . آورد  خـاطرم مـی   و ستم انسانها را به این ربان ظلم: او با خود گفت 

  . دیگر نیازي به آن ندارم. ام حیوان هستم و اکنون آزاد شده
بوکسر هم با شنیدن حرفهـاي اسـنوبال کـاله حـصیري خـود را کـه در                  

  . گذاشت، به داخل آتش پرتاب کرد روزهاي آفتابی تابستان روي سر می
را بقیۀ حیوانات هم دیگر وسایلی که جـونز بـه آنهـا آویـزان کـرده بـود                   

خواسـتند چیـزي از جـونز       آنهـا نمـی   .  و داخل آتش سـوزاندند     درآوردند
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: او گفـت . ناپلئون از حیوانات خواست که از اتاق بیرون بروند  . باقی بماند 
 و ذرت و نیشکر سیر کنیم و شـعر          بیسکویتبهتر است امشب خود را با       

رویم را با هم بخوانیم و قبل از اینکه به رختخواب بـ           » حیوانات انگلستان «
  . کمی با هم صحبت کنیم

فرداي آن روز همۀ حیوانات طبق عادت همیشگی خود، صبح خیلـی زود             
 که سر جونز و کارگرانش آورده بودنـد، بـه            را آنها بالهایی . بیدار شدند 

اي از قلعـه تپـۀ       در گوشـه  . کردنـد    و به خـود افتخـار مـی        آورند  میخاطر  
د و اطـراف را بـا دقـت     تمام حیوانـات روي آن رفتنـ      . کوچکی قرار داشت  

تواننـد    انـد و مـی      کردند که صاحب قلعه شده      آنها احساس می  . نگاه کردند 
پریدنـد و جـست و    آنها مـی . هرکاري که دوست دارند، در آن انجام دهند  

. پریدنـد  زدنـد و دوبـاره بـه هـوا مـی      روي زمین غلت مـی   . کردند  خیز می 
نهـا مـست شـده       آ طعـم خوردنـد و از       هاي شیرین روي زمین را می       علف

آنها با هم تصمیم گرفتند که یک گروه از حیوانات را مـأمور کننـد              . بودند
برخی از آنها جاهـایی از قلعـه را         .  و مراقب باشند   بچرخندتا اطراف قلعه    

حتـی بـاور    . دیده بودنـد کـه هرگـز تـا آن زمـان بـه آنجـا نرفتـه بودنـد                   
احـساس خـوبی    همگی  . کردند که قلعه چنین جاهایی نیز داشته است         نمی

ــد، در پوســت خــود    داشــتند و از اینکــه قلعــه را از آن خــود کــرده بودن
  . گنجیدند نمی

اي از قلعـه قـرار داشـت، رفتنـد، امـا              اي کـه در گوشـه       آنها به کنار خانـه    
پس از چند لحظه اسنوبال و ناپلئون جلو رفتنـد          . ترسیدند که داخل بروند   
جـا    شدند و همـه     وارد خانه می  یکی    حیوانات یکی . و در را آرام باز کردند     



 22 قلعۀ حیوانات

رفتنـد و از تـرس    آنها پاورچین از یک اتاق به اتاق دیگر می. پاییدند  را می 
  . اینکه کسی آنجا باشد و صداي آنها را بشنود، با هم حرف نمی زدند

فرش و مبلمان گرانقیمت و قشنگ نظر یکایک        . داخل خانه بسیار زیبا بود    
هـاي رنگارنـگ آنهـا را     ها با رویـه  وابدیدن تختخ . آنها را جلب کرده بود    

هـاي زیـر      کردند که کـاه     تا آن روز آنها احساس می     . زده کرده بود    حیرت
ترین چیز در دنیاست، اما آن روز فهمیدند کـه            پاهاي آنها در اصطبل نرم    

آنهـا  . اند  و زبرترین چیزها خوابیده  آورترین  عذابتمام عمر خود را روي      
امـا مـولی در اتـاق       . ها آرام پـایین آمدنـد       پلهپس از بازرسی کل خانه از       

او . خواست آنجا بماند    او می . خواب زیباي آن خانه پشت در ایستاده بود       
او ربـان را    . رنـگ روي میـز داخـل اتـاق را بـردارد             خواست ربان آبی    می

اش گذاشت و با ناز و عشوه داخل اتاق این طرف و آن طـرف                 روي شانه 
شـده در     هـاي آویـزان     گوشـت . زدند  ا صدا می  بقیۀ حیوانات او ر   . رفت  می

آشپزخانه نظر حیوانات را به خود جلب کرده بودند، امـا کـسی بـه آنهـا                 
کردند که آنجا یک مـوزه   با دیدن آن خانه همه احساس می      . دست هم نزد  

  . است و نباید به آنجا بروند
پس از خوردن صبحانه، اسنوبال و نـاپلئون حیوانـات را صـدا زدنـد تـا                 

دوسـتان، اآلن سـاعت شـش و نـیم          : اسنوبال گفت . اي برگزار کنند    هجلس
. ها را درو کنـیم      باید برویم و یونجه   . است و تا شب ما وقت زیادي داریم       

  . البته کارهاي زیادي داریم که باید همگی با هم آنها را انجام دهیم
هاي آقـاي جـونز را از داخـل        از سه ماه قبل یکی از کتابهاي بچه        ها  خوك

. کردنـد   طل آشغال برداشته بودند و خواندن و نوشتن آن را تمرین می           س
تختۀ بزرگـی آوردنـد و داخـل یـک بـشکه رنـگ              . آنها کتاب را باز کردند    
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اسـنوبال کـه از میـان تمـام حیوانـات خوانـدن و       . سیاه و سـفید ریختنـد     
مو را برداشت و با رنـگ سـیاه و سـفید روي        نوشتن را بهتر بلد بود، قلم     

سپس اسنوبال و ناپلئون با کمک      . »قلعۀ مانور، قلعۀ حیوانات   «: آن نوشت 
هم نردبـان کنـار خانـۀ زیبـاي داخـل قلعـه را برداشـتند و بـه سـمت در              

 هـا   خوك.  بزرگ را باالي دیوار آن نصب کنند       تختۀورودي قلعه بردند تا     
امـا  . پرسـتی را روي دیوارهـا بنویـسند         هم تالش کردند تا قوانین حیوان     

ــار نو ــود  انگ ــوز آســان نب ــا هن ــراي آنه ــد،  . شــتن ب چــون ســنگین بودن
. اسنوبال از نردبان باال رفت    . توانستند خود را روي نردبان نگهدارند       نمی

چندتا از کبوترها با کمک یکدیگر ظرف رنـگ را در هـوا نگـه داشـتند تـا                   
اسـنوبال آنقـدر بـزرگ      . اسنوبال بتواند قوانین را روي دیوارها بنویـسد       

او هفت قـانون اصـلی      . متري هم قابل مشاهده بودند       سی نوشت که از    می
  . را روي دیوار نوشت

  . ـ هر موجودي که روي دو پا راه رود، دشمن ماست1
ـ هر موجودي که روي چهاردست و پا راه رود یا پـرواز کنـد، دوسـت                 2

  . ماست
  . ـ هیچ حیوانی حق ندارد لباس بر تن کند3
  .  بخوابدـ هیچ حیوانی حق ندارد در رختخواب4
  . ـ هیچ حیوانی حق نوشیدن الکل را ندارد5
  . ـ هیچ حیوانی حق ندارد به هر دلیلی حیوان دیگري را بکشد6
  . ـ تمام حیوانات با هم برابرند7

حیوانـات  . پس از نوشتن آنها اسنوبال با صداي بلند از روي آنها خوانـد            
  . دنددا هم او را تأیید کردند و به نشانۀ موافقت سر تکان می
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مـو را روي زمـین انـداخت و           اسنوبال با بغضی که در گلـویش بـود قلـم          
دوستان، ما باید خیلی زودتر از جـونز و کـارگرانش قلعـه را تمیـز                : گفت

  . هاي هرز آن را بچینیم کنیم و علف
اما گاوها که یک روز کامل بود، گرسنه مانـده بودنـد، بـا شـنیدن حـرف                  

ظار داشتند کـه حـداقل حیوانـات دیگـر          آنها انت . اسنوبال خوشحال نشدند  
هـا را شـخم       آنها قرار گذاشته بودند که تمام زمـین       . برایشان غذا بیاورند  

. بزنند، اما با شکم گرسنه قدرت از جاي خود بلنـد شـدن را هـم نداشـتند         
هاي پر از شیرهاي پرچرب را آوردنـد و    پس از چند دقیقه حیوانات سطل     
  . و سیر شوندجلوي گاوها گذاشتند تا بخورند 

  کار کنیم؟ حاال باید با این شیرها چه: یکی از آنها گفت
  . داد جونز همیشه کمی از اینها به ما می: ها جواب داد یکی از مرغ

هـا   درو کـردن زمـین  . مهم نیست دوسـتان : ناپلئون با صدایی لرزان گفت  
  . ها منتظر ما هستند، عجله کنید یونجه. تر است بسیار مهم
ها به راه افتادنـد تـا کـار دروي            ت کنار یکدیگر به سمت زمین     همۀ حیوانا 

  . هاي هرز را تمام کنند ها و چیدن علف یونجه
  
  



  3  فصل

  
هـا را درو کننـد        چقدر حیوانات تالش کردند و زحمت کشیدند تـا یونجـه          

  . این کار براي آنها ارزش زیادي داشت! هاي هرز را بکنند وعلف
کردنـد و احـساس مالکیـت        تمام حیوانات با جدیت تمام در قلعه کـار مـی          

ار آنها اصـالً کـ  . ها بسیار هوشیار بودند  اما خوك . دهند  خود را نشان می   
آنها حیوانـات را تحریـک   . کردند و فقط بر کار دیگران نظارت داشتند    نمی
کردند تا بهتر از جونز و کارگرانش در قلعـه کـار کننـد و بـه عبـارتی           می

هـا احـساس کردنـد کـه فرمانـده تمـام              طولی نکشید که خوك   . جان بکنند 
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ور بوکـسر و کـال    . توانند به آنها دستور دهنـد       حیوانات قلعه هستند و می    
کشیدند و معتقد بودند کـه بـا فـراري دادن جـونز      بیش از همه زحمت می    

آنهـا بـدون    . اند، فراموش کنند    نباید پیمانی که با حیوانات دیگر قلعه بسته       
اینکه کسی به آنها چیزي بگوید و یا افساري به آنها ببنـدد، کـار خـود را             

 مجبـور   تمـام حیوانـات بـا دیـدن آن دو         . دادنـد   تمام و کمـال انجـام مـی       
هـا نیـز در آفتـاب         هـا و مـرغ      حتـی اردك  . تر کار کننـد     شدند که سخت    می

هـاي    ها را بـا نـوك       آنها یونجه . کردند  سوزان و هواي گرم سخت کار می      
داشتند به طوري که در کمتر از دو روز حیوانات تمـام              شان برمی   کوچک

نـده   هم در زمین باقی نماهرزيهیچ علف . ها را درو کردند مزرعه یونجه 
توانستند مانند آنها در کمتـر از دو روز           حتی کارگران جونز هم نمی    . بود

  . ها را درو کنند زمین
حیوانات بیچاره آنقدر در فصل تابستان کار کردند که در انتهاي آن هیچ             

همه خوشحال بودند و از خوردن غـذایی  . تمامی باقی نمانده بود  کار نیمه 
دیگـر چیـزي نبـود      . بردند  ار لذت می  که خودشان آماده کرده بودند، بسی     

  . که آنها را بیازارد و یا کسی که به آنها ظلم و ستم کند
آن روزها دیگر جونزي وجود نداشـت کـه از غـذاي حیوانـات بـردارد و                 

زنـدگی در کنـار حیـوانی ماننـد         . بفروشد و یا آنهـا را گرسـنه رهـا کنـد           
و بـه  ا. ب بـود کوشی شده بود، بسیار جالـ      بوکسر که نماد تالش و سخت     

او از . هـا بـر گـردن او بـود      اکثر مـسئولیت کرد و  اندازة سه اسب کار می    
شـد   زودتر از همه بیدار می. رفت کشید و راه می صبح تا شب فقط بار می  

مـن بهتـر از دیگـران    : گفـت  شـد و مـی    و براي انجام هرکاري داوطلب می     
  .  من انجام دهم بهتر است.دهمتوانم این کار را انجام  می
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نه تنها بوکسر بلکه همۀ حیوانات سخت تالش می کردند و کسی بـه فکـر    
کـس    هـیچ . اي از قلعه نبـود      دزدي و پنهان کردن غذا براي خود در گوشه        

داشـت و در دهـان نمـی     اي برنمی  ها دانه   هنگام جمع کردن یونجه یا ذرت     
امـا فقـط    . کـرد   کس از مسئولیتی که داشت، شانه خالی نمـی          هیچ. گذاشت

توانست مانند تمام حیوانات صبح زود از خـواب بیـدار             لی بود که نمی   مو
دانست که چرا     کس نمی   رفتار اوهمیشه عجیب بود و هیچ     . شود و کار کند   
چرا در برابر مشاهدة تالش تمام حیوانات       . کند  ها کار می    او کمتر از گربه   

  . او راه تنبلی را در پیش گرفته است
کردند، پس از رفتن جـونز       ط بازیگوشی می  ها فق   برخالف همیشه که گربه   

. دادنـد   هاي خود را به راحتی انجام می        کردند و مسئولیت    سخت تالش می  
بـاره   دیـد و یـک   شد و کسی او را در قلعه نمی        اما مولی ساعتها ناپدید می    

هاي خوبی براي تنبلی خود پیدا          او همیشه بهانه  . شد  موقع غذا پیدایش می   
هـاي او     هرچنـد همـه متوجـه فریبکـاري       . داد   مـی  کرد و همه را فریـب       می
قـاطر  . دادند که سـاکت باشـند   گفتند و ترجیح می     شدند، اما چیزي نمی     می

. پیر قلعه، بنجامین، مثل همیشه بود و شرایط جدید او را تغییر نداده بـود        
او وظـایف خـود را   . گرفـت   چیز ایـراد مـی      کرد و از همه     مدام اعتراض می  

داد و هرگـز کـار    میلـی و اجبـار انجـام مـی        نز با بـی    زمان آقاي جو   مانند
او اغلــب نظــري نداشــت و مــوقعی کــه . گرفــت نمــی گــردن بــهاي  اضــافه

 فقـط  و. مانـد  زدند، ساکت می   شدند و حرف می     حیوانات دور هم جمع می    
. چیز مثل قبـل اسـت       گفت که با رفتن جونز شرایط عوض نشده و همه           می

یک از حیوانـات قلعـه    ادي دارند و هیچگفت ك قاطرها طول  عمر زی       او می 
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حیوانات دیگـر هـم بـا شـنیدن         . مانند که مرگ او را ببینند       آنقدر زنده نمی  
  . زدند دادند و حرفی نمی العملی نشان نمی حرف او، عکس

تمامی در قلعه باقی نمانده        کار نیمه   در یکی از روزهاي گرم تابستان هیچ      
.  ساعت دیرتر از معمـول خوردنـد       آن روز حیوانات، صبحانه را یک     . بود

آنها قبل از خوردن صبحانه دور هم جمـع شـدند تـا پـرچم قلعـه را بـاال                    
اسنوبال به اتاق آقاي جونز رفت و پارچۀ رومیزي سـبزرنگ او را         . ببرند

م و یک شاخ کشید          قـرار  . برداشت و با رنگ سفید روي آن تصویر یک س
. ند و آن را بـاال ببرنـد       شد که هر جمعه صبح حیوانات دور هم جمع شـو          

اسـنوبال گفــت کــه زمینــۀ سـبزرنگ پــرچم، نمــاد ســرزمین انگلــستان و   
م و شاخ آن نشانۀ قدرت حیوانات پس از سرنگونی و نـابودي               تصویر س

 حیوانات بـه صـف شـدند و    ،پس از مراسم باال بردن پرچم   . هاست  انسان
اي   جـا جلـسه   به سمت کاهدان بزرگ قلعه کنار یکدیگر رژه رفتند تا در آن           

کردنـد و   هـا در جلـسات صـحبت مـی       تا آن روز فقط خـوك     . برگزار کنند 
کردنـد،   گیري مـی  آنها فقط از حیوانات دیگر رأي     . نمودند  گیري می   تصمیم

دانستند و به دلخواه خود نتـایج را اعـالم    اما نظر آنها را چندان مؤثر نمی    
دند و با وجـود  کر اسنوبال و ناپلئون هم در جلسات شرکت می . کردند  می

با موافقت  .  موافق هستند  همهکردند که با      نارضایتی قلبی خود وانمود می    
دادند و همه با هـم شـعر       آنها حیوانات دیگر هم موافقت خود را نشان می        

  . خواندند را می» حیوانات انگلستان«
هـا کاهـدان را       پس از برگزاري چند جلسه و برافراشتن پرچم قلعه، خوك         

گیـري خـود      براي خود خالی کردند و آنجا را محل فرمانـدهی و تـصمیم            
هـاي زیبـا       کمـدها و قفـسه     ،آنها تصمیم گرفتند که با چوب     . اعالم نمودند 
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اسنوبال از تمام حیوانات قلعه خواسـت تـا         .  و در کاهدان بگذارند    بسازند
او در آخر گفـت     .  طراحی جدید کاهدان هم کمک کنند       و  ساخت وسایل  در

هـاي حیوانـات در قلعـه بایـد بـراي خـود یـک نماینـده                   که هریک از گونه   
ها،یـک   ها، یـک نفـر از گـروه اردك      مثالً یک نفر از گروه مرغ     . انتخاب کنند 

خواست کاري کند که نظر تمام حیوانـات          او می .... نفر از گروه کبوترها و    
چیز آنطور کـه انتظـار        اما انگار همه  . ها دخالت داده شود     گیري  ر تصمیم د

ــی   ــیش نم ــت، پ ــت داش ــس از     . رف ــه پ ــه ک ــا آنچ ــات ب ــی از حیوان برخ
ترتیب گـروه مخـالف و        بدین. شد، موافق نبودند    ها وضع می    گیري  تصمیم

دانست که چـه مـشکلی در ایـن            نمی کسی  و موافق با یکدیگر ادغام شدند    
  . دمیان وجود دار

پس از مدتی برخی از حیوانات طرفدار آزادي و از بین رفتن تمام قـوانین    
 شرایط موجود،   ازبا باال رفتن میزان آگاهی حیوانات       . وضع شده، گشتند  

کردنـد کـه از    کردنـد و سـعی مـی        خوانـدن و نوشـتن را تمـرین مـی          همه
ها، بـز پیـر و دانـاي قلعـه موریـل، کـالور و                 سگ. چیز سردربیاورند   همه

امـا از میـان همـه       . بوکسر نیز الفبا را بـه طـور کامـل یـاد گرفتـه بودنـد               
توانـست مـتن قـوانین را بخوانـد و بـه       تـر مـی   اسنوبال بهتر بود و راحت    

اي   بقیۀ حیوانات نیز در هنگام استراحت خـود گوشـه         . گوش همه برساند  
آنهـا تـالش   . نوشـتند  خواندنـد و مـی   نشـستند و الفبـا را بـا دقـت مـی            می
هایشان بنویسند و با      دند تا نام خود را روي دیوارهاي استراحتگاه       کر  می
  . هاي زیبا دور آنها را تزئین کنند گل

گانۀ قلعه را به همـه بیـاموزد    اسنوبال هم تالش کرد که لغات قوانین هفت       
 بـود،   قلعـه چون یکی از قوانین دوپا بودن موجـودات         . و آنها را آگاه کند    
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چـون  . ند و گفتند که بایـد آن را تغییـر دهنـد     پرندگان به آن اعتراض کرد    
اسـنوبال سـعی کـرد کـه موضـوع را بـراي آنهـا              . آنها هم دوپـا داشـتند     

او تـصمیم گرفـت کـه       .  ایجاد شده را برطـرف کنـد       مشکلتوضیح دهد و    
انتهاي قـوانین بـا حـروف درشـت بنویـسد چهارپایـان خـوب هـستند و                  

یـد خوشـحال شـدند و بـا         تمامی حیوانات با دیدن نوشتۀ جد     . دوپایان بد 
ارپایان خوب  چه. چهارپایان خوب هستند و دوپایان بد     : صداي بلند گفتند  

  ...هستند و دوپایان بد
در این میان ناپلئون معتقد بود که براي حـل شـدن تمـام سـوء تفاهمـات                 

او . هـا  به ویژه براي بچـه . موجود باید به همه خواندن و نوشتن بیاموزند  
هایشان باید بیاینـد و خوانـدن و          بل با تمام توله   گفت حتی جسی و بلو      می

اسنوبال و ناپلئون در برابر تمام حیوانات احـساس   . نوشتن را یاد بگیرند   
در مقابـل بهتـر   . خواستند که همـه باسـواد شـوند    مسئولیت داشتند و می 

. آمدنــد شــدن برخــی از شــرایط، مــشکالت خــاص جدیــدي بوجــود مــی 
شد، معلوم نبـود بـه کجـا مـی            یده می شیرهایی که هرروز از گاوها دوش     

پس از کمی جستجو همـه متوجـه شـدند کـه            . شدند  رفتند و کجا برده می    
انـد را در شـیر    اي که روي زمین افتـاده    هاي رسیده   ها هرروز سیب    خوك

کردنـد   حیوانات با شنیدن چنین خبري فکر مـی . خورند کنند و می خرد می 
هم حق یکـسانی در اسـتفاده   چون همه با   . شان ظلم شده است     که در حق  

تـوجهی بـه آنهـا فقـط          ها با بـی     اند، اما خوك    ها داشته   از غذاها و خوراکی   
ها نیز دستور داده بودند       عالوه بر این خوك   . کردند  میشکم خود را سیر     

. هاي قلعه را بچینند و بـراي آنهـا بیاورنـد            هاي روي درخت    که تمام میوه  
اي حیوانـات داخـل    انگـار مـسئله  . وداي میان حیوانات به پا شده بـ   همهمه
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