
فصل اول

کــرد،  آقــای جونــز، مالــک مزرعــۀ مانــر شــب هنــگام در النــۀ مرغهــا را قفــل 
يچــه هــای آن را هــم ببنــدد. بــا هالــۀ  کــرد در کــه فرامــوش  امــا آنقــدر مســت بــود 
کــه از ایــن ســو بــه آن ســو می رقصیــد، تلوتلوخــوران از حیــاط  نــور فانوســش 
کــرد. چکمه هايــش را پشــت در بیــرون آورد. از آشــپزخانه يــک لیــوان  عبــور 
کــه  يخــت و بــه ســمت رختخــواب رفــت، جایــی  آبجــو از خمــره بــرای خــود ر

کــردن بــود، رفــت. پــف  ــز در حــال خرو خانــم جون
بــه محــض خامــوش شــدن چــراغ اتــاق خــواب، هیاهــو و جنــب و جــوش 

ــه راه افتــاد. در تمــام ســاختمان های مزرعــه ب
کــه میجــر  در طــول روز همــه در مــورد خــواب عجیبــی صحبــت می کردنــد 
کــه، مایــل  گذشــته ديــده بــود  پیــر، خــوک نــر برنــدۀ جایــزه میــدل وايــت، شــب 
کنــد. قــرار بــود بــه محــض اينکــه ســر و  بــود آن را بــرای حیوانــات ديگــر تعريــف 
کلــه آقــای جونــز پیــدا نشــد، همــۀ حیوانــات در طويلۀ بــزرگ جمع شــوند. میجر 
يلینگــدن  گرچــه بــا نــام زیبــای و پیــر )کــه همیشــه اينگونــه او را صــدا می زدنــد، ا
گذاشــته شــده بــود( در مزرعــه بســیار مــورد احتــرام بــود و همــه  بــه نمايــش 
کننــد. گــوش  حاضــر بودنــد ســاعتی از خــواب خــود، بزننــد تــا بــه حرف هــای او 

ی بســتر  ی ســکوی نســبتًا بلنــدی رو ــر رو ــزرگ ب میجــر در انتهــای طويلــۀ ب
کشــیده بــود. او دوازده  کــه از تیــرک آویــزان بــود دراز  کاه خــود، زیــر نــور فانوســی 
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ســالش بــود و ایــن روزهــا بیــش از آن کــه قــوی باشــد، فربــه شــده بــود. بــا وجــود 
کنــون نیش هايــش نیفتــاده بــود، امــا هنــوز هــم خــوک بــا عظمتــی بــه  اينکــه تا
ــات ديگــر  ــان داشــت. خیلــی زود حیوان ــا و مهرب نظــر می رســید و ظاهــری دان

گرفتنــد. گونــی در جــای خــود قــرار  گونا نیــز رســیدند و بــه روش هــای 
ابتــدا ســگ ها، بلوبــل، جســی و پینچــر، آمدنــد و بعــد خوک هــا آمدنــد 
ی تاقچــۀ پنجــره  گرفتنــد. مرغ هــا رو کاه هــا در جلــوی ســکو قــرار  ی  و فــورًا رو
کردنــد و آنجــا نشســتند  کبوتــران بــه طــرف تیرهــای ســقف پــرواز  نشســتند، 
کشــیدند و شــروع بــه نشــخوار  گوســفندان پشــت ســر خوک هــا دراز  گاوهــا و  و 
کلــوور، بــا هــم وارد  کســر و  کردنــد. دو اســب های ارابــه، با کــردن و جويــدن 
شــدند. بــه آرامــی قــدم برمی داشــتند و خیلــی محتاطانــه ســم های بــزرگ و 
کاه هــا  کوچکــی زیــر  پشمالويشــان را بــر زمیــن می گذاشــتند، شــايد حیــوان 
کلــوور، ماديــان تنومنــدی بــود و حالــت مادرانــه ای داشــت  پنهــان شــده باشــد. 
کــره  اش ديگــر هیکلــش  و تقریبــًا میانســال بــود و بعــد بــه دنیــا آوردن چهارمیــن 
کســر جانــور بســیار بزرگــی بــود و قــدش تقریبــا  بــه حالــت قبــل بازنگشــته بــود. با
صدوهشــتاد ســانتیمتر بــود و بــه انــدازۀ دو اســب معمولــی قــدرت داشــت. 
کــه زیــر پــوزه اش بــود بــه او ظاهــر احمقانــه ای داده بــود. در واقــع  خــط ســفیدی 
ــه خاطــر ثبــات شــخصیت و قــدرت  ــا ب او از نظــر هــوش درجــه يــک نبــود، ام

ــود. کار داشــت مــورد احتــرام همــه ب کــه در  چشــمگیری 
بعــد از اســب ها موریــل، بــز ســفید و بنجامیــن االغ وارد شــدند. بنجامیــن، 
کــم حــرف مــی زد و هنگامــی  پیرتریــن و بداخالق تریــن حیــوان مزرعــه بــود. او 
کــه خداونــد بــه او يــک  کــه حــرف مــی زد معمــواًل غــر مــی زد. مثــاًل می گفــت  هــم 
کنــد، امــا ترجیــح مــی داد نــه ُدمــی داشــت  ُدم داده تــا مگس هــا را از خــود دور 
و نــه اصــاًل مگســی وجــود داشــت. در میــان حیوانــات مزرعــه او تنهــا حیوانــی 
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گــر از او علتــش را می پرســیدند در پاســخ  کــه هیچوقــت نمی خنديــد. ا بــود 
کــه بخنــدد. بــا ایــن حــال، بــدون اينکــه  می گفــت چیــز خنــده داری نمی بینــد 
کســر عالقه منــد بــود. آن دو اغلــب يکشنبه هايشــان  کنــد بــه با علنــًا اعتــراف 
کنــار هــم علــف  کوچــک پشــت بــاغ بــا هــم ســپری می کردنــد. در  گاه  را در چــرا

می خوردنــد و بــا هــم حرفــی نمی زدنــد. 
اردک هایــی  از جوجــه  کــه دســته ای  بودنــد  کشــیده  دراز  تــازه  اســب ها 
درماندگــی  بــا  و  شــدند  طويلــه  وارد  بودنــد  داده  دســت  از  را  مادرشــان  کــه 
کــه  کننــد  ــا جایــی پیــدا  ــد ت ــگاه می کردن ــد و اطــراف را ن ک می کردن ک کــوا کوا
کلــوور بــا پاهــای بــزرگ جلویــی اش حصــاری دور آنهــا ايجــاد  لگدمــال نشــوند. 
گرفتنــد و فــورًا بــه خــواب رفتنــد. در  کــرد و جوجــه اردک هــا داخــل آن قــرار 
کــه درشــکه آقــای  آخریــن لحظه هــا مولــی، ماديــان زیبــای ســفید،  امــا احمقــی 
ــد.  ــا ادا و اطــوار وارد طويلــه شــد و حبــه قنــدی را می جوي ــز را می کشــید ب جون
کــرد بــه تــکان دادن يــال ســفیدش تــا توجــه  او جلــوی ديگــران ايســتاد و شــروع 

کنــد.   ــر آن بســته بــود جلــب  کــه ب ــه روبــان قرمــزی  ديگــران را ب
کــه وارد شــد و طبــق معمــول بــه اطــراف نگاهــی  کســی بــود  گربــه، آخریــن 
کســر و  ــا زور بیــن با کنــد و باالخــره خــود را ب گرم تریــن جــا را پیــدا  ــا  انداخــت ت
کنــد  گــوش  کلمــه از حرف هــای میجــر  کلــوور جــای داد؛ بــدون اينکــه بــه يــک 

پــف می کــرد. در طــول ســخنرانی او بــا رضايــت خرو
ی تیــری در پشــت در خوابیــده بــود  کــه رو کالغ اهلــی،  کنــون بــه جــز مــوزز،  ا

همــه حیوانــات حاضــر بودنــد.
گرفته انــد و بــا دقــت منتظــر  کــه همــه در جــای خــود قــرار  وقتــی میجــر ديــد 

کــرد:  گلويــش را صــاف نمــود و شــروع  هســتند، 
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ــته  گذش ــب  ــن ش ــه م ک ــی  ــواب عجیب ــورد خ ــًا در م ــما حتم ــتان! ش »دوس
ديــده ام،  شــنیده ايد. بعــدًا در مــورد آن خــواب صحبــت می کنــم. ابتــدا چیــز 
کــه بیشــتر از  کــه بايــد بگويــم. دوســتان! مــن فکــر نمی کنــم  ديگــری هســت 
ــا  ــم ت ــه می کن ــاس وظیف ــم احس ــل از مرگ ــم، قب ــما باش ــن ش ــر بی ــاه ديگ ــد م چن
کــرده ام را در اختیــار شــما قــرار دهــم. مــن عمــری طوالنــی  کســب  کــه  دانشــی 
ــادی  ي ــرم فرصــت ز ــه ســر می ب ــه ام ب ــه تنهایــی در طويل ــه ب ک ــی  داشــته ام. زمان
کــه ماهیــت زندگــی در ایــن  کــردن دارم  و بــه جــرأت می توانــم بگويــم  بــرای فکــر 
کــه  دنیــا را بــه انــدازۀ هــر حیــوان زنــده ای درک می کنــم . ایــن موضوعــی اســت 

کنــم. ــا شــما صحبــت  می خواهــم در مــورد آن ب
کنون ماهیت زندگی ما چیست؟ »دوستان! ا

و سراســر بدبختــی  کوتــاه  مــا دشــوار،  زندگــی  کــه  بپذیريــم  را  ایــن  بايــد 
کــه متولــد می شــويم فقــط بــه انــدازه ای بــه مــا غــذا می دهنــد  اســت. از زمانــی 
ــا  ــد ب ــد، مجبورن ــا دوام بیاورن ــه از بیــن م ک کســانی  ــده بمانیــم و  ــه بتوانیــم زن ک
کــه ديگــر منفعتــی نداشــته باشــیم  کار کننــد و زمانــی  ی خــود  تمــام تــوان و نیــرو

کشــته می شــويم. کمــال بی رحمــی  بــا 
هیــچ حیوانــی در انگلســتان بعــد از يک ســالگی اش معنــای خوشــبختی 
و رفــاه را درک نمی کنــد. در انگلســتان هیــچ حیوانــی آزاد نیســت. زندگــی 
يــک حیــوان، سراســر بدبختــی و بردگــی اســت. ایــن واقعیتــی روشــن اســت.

»امــا آيــا واقعــًا ایــن موضــوع، بخشــی از قانــون طبیعــت اســت؟  آيــا علتــش 
کــه نمی توانــد زندگــی  کــه ســرزمین مــا آنقــدر بی حاصــل اســت  ایــن اســت 
کنینش مهیــا کنــد؟ نــه دوســتان، هــزاران بــار نه! انگلســتان  راحتــی را بــرای ســا
ک حاصلخیــز و آب و هــوای خوبــی دارد و می توانــد غــذای حیوانــات  خــا
کنــد.  کنــون در آن زندگــی می کننــد را فراهــم  کــه ا خیلــی بیشــتر از تعــدادی 
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ــا  گاو و صده ــت  ــب، بیس ــذای دوازده اس ــد غ ــا می توان ــۀ م ــن مزرع ــا همی تنه
کننــد  کــه همــۀ آنهــا در رفــاه و وضعیتــی زندگــی  گوســفند را فراهــم  کنــد؛ طــوری 
کنــون بــه ایــن شــرايط  کــه در حــال حاضــر فراتــر از تصــور ماســت. پــس چــرا مــا ا
تأســف بار ادامــه می دهیــم  ؟ چــون تقریبــًا حاصــل تمــام زحمــات مــا توســط 

ــاراج مــی رود.  ــه ت انســان ها ب
»دوســتان! بــرای تمــام مشــکالت مــا راه حلــی وجــود دارد و آن در يــک 
کلمــه »انســان« اســت. انســان، تنهــا دشــمن  ــه آن  ک کلمــه خالصــه می شــود 
گرســنگی و  کنیــد تــا سرچشــمه اصلــی  واقعــی ماســت. او را از صحنــه دور 

ــرود. ــن ب ــگاری از بی بی
کــه مصــرف می کنــد و تولیدی ندارد. او شــیر  انســان، تنهــا موجــودی اســت 
گاوآهــن بکشــد،  ــد  کــه بتوان ــر از آن اســت  ــدارد، تخــم نمی گــذارد، ضعیف ت ن
کــه بتوانــد خرگــوش بگیــرد. بــا ایــن حــال او اربــاب تمــام  آنقــدر ســريع نمــی دود 
کار وامــی دارد و فقــط بــه انــدازه ای بــه آنهــا غــذا  حیوانــات اســت. او آنهــا را بــه 
گرســنگی نمیرنــد و مابقــی را بــرای خــود نگــه مــی دارد.  زمیــن،  کــه از  می دهــد 
کــود مــا حاصلخیــز می شــود، بــا وجــود  کشــت می شــود و بــا  بــا زحمــت مــا 
ایــن هیــچ يــک از مــا صاحــب چیــزی بــه جــز پوســت خودمــان نیســتیم. شــما 
گالــن  گذشــته چنــد هــزار  کــه مقابــل مــن نشســته ايد، در طــول ســال  گاوهایــی 
گوســاله های تنومنــد می شــد  کــه بايــد صــرف رشــد  شــیر داده ايــد؟ و آن شــیری 
گلــوی دشــمنان مــا فــرو رفــت. شــما ای  چــه ســرش آمــد؟ هــر قطــره از آن از 
ــداد از  ــه تع ــتید و چ گذاش ــم  ــدر تخ ــت چق گذش ــه  ک ــالی  ــول س ــا! در ط مرغه

آنهــا بــه جوجــه تبدیــل شــدند ؟
ــز و افــرادش تبدیــل  ــا بــرای جون ــازار شــدند ت »بقیــه تخم مرغ هــا همــه وارد ب
کجــا هســتند،  کــه بــه دنیــا آوردی  کــره ای  کلــوور! آن چهــار  بــه پــول شــوند. تــو 
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