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นายโจนสแหงฟารมแมเนอรปดเลาไกเรียบรอยเหมือนเชนทุกคืน แตคืนนี้เหตุเพราะความเมา แกจึงลืมปดประตูเล็ก แกเดินเซถลา
ขามลานบาน ตะเกียงในมือสองสวางเปนวงกลมเตนไหวระริกไปซายทีขวาที พอถึงประตูหลังบานก็สลัดรองเทาบูตหลุดจากเทา
แลวควาเบียรแกวสงทายจากในถังตรงทายครัว กอนจะเดินโซเซขึ้นไปนอนบนเตียงซึ่งนางโจนสผูเปนเมียนอนกรนอยูกอนแลว
ทันทีที่แสงไฟในหองนอนดับลง ตลอดทั่วในโรงนาก็บังเกิดเสียงขยับตัวสะบัดปกพรึ่บพรั่บ เนื่องจากวันนี้ขาวไดแพรสะพัดไป
ทั่ววา เฒาเมเจอร หมูพอพันธุมิดเดิลไวท ซึ่งเคยประกวดไดรางวัลมาแลว มีความฝนแปลกประหลาดเมื่อคืนที่ผานมา และแก
ปรารถนาจะบอกเลาใหสัตวอื่นๆ ไดทราบทั่วกัน มีการตกลงกันวา สัตวทุกตัวจะมาประชุมกันในโรงนาใหญทันทีหลังจากนายโจน
สเขาบานนอนแลว เฒาเมเจอร (แกมักถูกเรียกขานเชนนี้ แตความจริงแลวชื่อเสียงเรียงนามที่ปรากฏไปทั่วของแกคือ 'วิลลิงดัน
บิวตี้') เปนผูที่บรรดาสัตวในฟารมใหความเคารพเชื่อฟงอยางสูง ทุกตัวจึงยินยอมพรอมใจกันสละเวลานอนสักชั่วโมง เพื่อจะฟงวา
ตะแกมีอะไรอยากพูด
พื้นทางดานทายของโรงนาใหญมีลักษณะคลายยกพื้น เฒาเมเจอรไดยึดเอาเปนที่ตั้งเตียงปูหญาของตน ดานบนนั้นมีตะเกียง
หอยอยูกับขื่อ เฒาเมเจอรอายุอานามก็สิบสองปแลว และระยะนี้แกออกจะอวนล่ำขึ้น แตถึงกระนั้นก็ยังนับเปนสุกรสงาผาเผย มี
ลักษณะของผูฉลาดรอบรู อีกทั้งมีเมตตากรุณา ถึงแมวาเขี้ยวทั้งสองขางจะไมเคยไดตัดก็ตาม ไมนานสัตวอื่น ๆ ก็ทยอยกันเขามา
โดยจัดที่จัดทางของตัวเองไปในลักษณะตางๆ กลุมแรกคือหมาสามตัว บลูเบลล เจสซี กับพินเชอร จากนั้นก็เปนพวกหมูซึ่งจับจอง
พื้นปูหญาตรงหนายกพื้น สวนแมไกนั้นเกาะอยูบนธรณีหนาตาง พวกนกพิราบบินขึ้นไปเกาะบนจันทัน แกะกับวัวนอนลงหลังกลุม
หมูและเคี้ยวเอื้องกันหยับๆโดยไมรอชา สวนมาลากรถสองตัว บ็อกเซอรกับโคลเวอรนั้นเขามาพรอมกัน ทั้งสองเดินเยื้องยางเชื่อง
ชา ตอนวางกีบเทาอันเต็มไปดวยขนก็ระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะเกรงวาจะมีสัตวเล็กสัตวนอยอยูที่ใตฟาง โคลเวอรเปนแมมาพวงพี
ที่วัยลวงเลยมามาก หลังจากคลอดลูกมาตัวที่สี่แลว รูปรางของนางก็ไมหวนกลับไปสะโอดสะองเหมือนเมื่อกอนอีก บ็อกเซอรเปน
มาตัวใหญ สูงเกือบสิบแปดฝามือ ทั้งยังแข็งแรงเทากับแรงของมาธรรมดาสองตัวรวมกัน เขามีแถบสีขาวพาดผานกลางจมูกทำให
หนาตาดูออกจะโงเขลา ความจริงสติปญญาของเขาก็ไมไดเลิศล้ำหรอก แตใครๆ ตางยกใหบ็อกเซอรในดานความแนวแนไมลดละ
และพละกำลังอันใหญหลวงเวลาทำงาน ถัดจากมาสองตัวก็เปนแมมิวเรียลแพะขาว กับลาเบนจามิน เบนจามินเปนสัตวที่อายุ
มากสุดในฟารมแหงนี้ แถมยังอารมณรายที่สุดในบรรดาสัตวทุกตัวดวย เขาไมคอยพูดคอยจากับใคร พูดขึ้นแตละทีก็มีแตถอยคำ
เยยหยัน เชน เขาชอบพูดวา พระเจามอบหางมาใหเขาเพื่อไวใชปดไลแมลงวัน แตเขาไมอยากไดทั้งหางทั้งแมลงวันนั่นแหละ เขา
เปนสัตวเพียงตัวเดียวในฟารมที่ไมเคยหัวเราะสักครั้ง เวลาใครถามไถ เขาจะบอกวาก็ไมเห็นวามีอะไรนาขัน แตถึงกระนั้นเบนจามิ
นกลับสนิทสนมเปนอันดีกับบ็อกเซอร ถึงแมเขาจะไมเคยยอมรับกับใครตรงๆ ก็เถอะ ในวันอาทิตย ทั้งคูมักจะกินหญาตรงทุงลอม
คอกดวยกัน โดยตางฝายตางเงียบไมพูดไมจา
มาทั้งสองเพิ่งจะนอนลงไดเรียบรอย ลูกเปดหลงแมฝูงหนึ่งเดินแถวเตาะแตะเขามาในโรงนา ปากก็รองกาบเบาๆ ขณะเดินเตร
ไปซายทีขวาที เพื่อหาที่เหมาะๆ ซึ่งจะไมถูกใครเหยียบเอาได โคลเวอรจึงลอมฝูงเปดเอาไวในกำแพงดวยขาหนาใหญโตของนาง
ลูกเปดก็พากันเบียดกระแซะเขามาในนั้นแลวหลับไปแทบจะในทันที ผูที่เขามาในนาทีสุดทายคือมอลลี มาขาวสวยแตโงซึ่งลากรถ
ของนายโจนส หลอนเดินยุรยาตรเคี้ยวกอนน้ำตาลเขามาอยางนารัก นั่งลงทางดานหนา แลวลงมือสะบัดขนแผงคอสีขาวอวด
ริบบิ้นสีแดงที่ผูกไว ทายที่สุดคือแมว ซึ่งพอเขามาก็มองไปรอบๆ หาจุดอันอบอุนสุดเชนเคย เจาหลอนเลือกนอนเบียดในซอกระ
หวางบ็อกเซอรกับโคลเวอร แลวครางเมี้ยวอยางแสนสบายตลอดเวลาที่เมเจอรพูด โดยไมไดฟงวาแกพูดอะไรเลยสักคำ
บัดนี้สัตวทุกตัวก็เขามาหมดแลว ยกเวนโมเสส กาเชื่องซึ่งเกาะคอนนอนหลับอยูนอกประตูหลังของโรงนา เมื่อเมเจอรเห็นวาทุก
ตัวไดที่นั่งเหมาะเจาะตามอัธยาศัยดีแลว และกำลังรอฟงดวยใจจดจอ แกก็กระแอมแลวเริ่มพูด
“สหายทั้งหลาย พวกเจาคงรูกันแลวเรื่องฝนประหลาดของขาเมื่อคืนนี้ แตขาจะพูดเรื่องความฝนนั้นทีหลังก็แลวกัน กอนอื่นขา
มีเรื่องอื่นตองพูด สหาย ขาไมคิดวาขาจะอยูกับพวกเจาไปไดอีกสักกี่เดือน และกอนที่ขาจะตาย ขารูสึกวาเปนหนาที่ที่จะสงตอ
ความรูของขาใหแกพวกเจา ขานะอยูมานาน ขามีเวลามากมายยามที่นอนอยูลำพังในคอกใหครุนคิดไตรตรองเรื่องตางๆ หากจะ
บอกวาขาเขาใจวิถีชีวิตอันเปนธรรมดาของสัตวดีมากเทาที่สัตวตัวหนึ่งจะพึงรูไดก็คงไมผิดนัก ก็เรื่องนี้แหละที่ขาอยากจะพูดกับ
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พวกเจา
“สหายเอย วิถีชีวิตอันเปนธรรมดาของพวกเราเปนเชนไรหรือ ยอมรับเถอะวา ชีวิตของพวกเรามันชางนาเศรา ลำบากลำบน
และแสนสั้นเสียนี่กระไร เราเกิดมา เราไดรับอาหารแคพอยาไส ใครมีแรงพอก็ตองถูกบังคับใหทำงานเหนื่อยหนักจนสายตัวแทบ
ขาด และเมื่อใดที่เราหมดประโยชน เราก็จะถูกฆาดวยวิธีการโหดเหี้ยมนารังเกียจ หลังจากอายุพนหนึ่งปไปแลว ไมมีสัตวตัวใดใน
อังกฤษรูจักความหมายของคำวาความสุข หรือเวลาวางอีกตอไป ไมมีสัตวตัวใดในอังกฤษมีอิสระเสรี ชีวิตของสัตวเปนชีวิตนา
สังเวชและเปนขาทาส นั่นคือความจริงที่เห็นๆ กันอยู
“แตนี่เปนกฎธรรมดาของธรรมชาติละหรือ เปนเพราะแผนดินของเรายากไรจนผูอาศัยไมอาจใชชีวิตสุขสบายไดละหรือ ไมใช
เลย สหาย ขอตอบไมใชสักพันครั้งเถอะ แผนดินอังกฤษนี้แสนอุดม อากาศหรือก็สบายดี เพียงพอที่จะใหอาหารลนเหลือแกเหลา
สัตวจำนวนมากกวาที่มีอยูตอนนี้เสียอีก อยางฟารมของเราแหงเดียว ก็มีอาหารพอจะเลี้ยงมานับโหล วัวนับยี่สิบ แกะนับรอย โดย
สัตวทั้งหมดสามารถมีชีวิตสุขสบายและเปยมดวยศักดิ์ศรี ซึ่งทั้งสองอยางนี้พวกเราแทบจะนึกจินตนาการไมออกดวยซ้ำ แลวทำไม
เรายังตองตกอยูในสภาพแยกแคนลำเค็ญนี้อีก นั่นก็เพราะผลผลิตแทบทั้งหมดที่เราลงแรงไปนั้น ถูกพวกมนุษยขโมยไปจากเรา
นี่เอง สหาย นี่คือคำตอบของปญหาทั้งหมด มันมาสรุปลงไดที่คำเดียวคือ มนุษย มนุษยเปนศัตรูที่แทจริงเพียงอยางเดียวของเรา
ถากำจัดมนุษยไดเสียอยางเดียว สาเหตุแหงความหิวโหยและงานหนักเกินกำลังก็จะถูกกำจัดทิ้งไปตลอดกาล
“มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว ที่บริโภคโดยไมไดผลิตสิ่งใด เขาไมไดใหนม ไมไดวางไข รางกายหรือก็ออนปวกเปยกไถนาไมได
วิ่งกวดไลกระตายก็ไมทัน แตเขากลับเปนเจาของสัตวทั้งมวล เขาออกคำสั่งใหพวกสัตวทำงาน แลวคืนอาหารใหแคพอไมใหสัตว
หิวตาย สวนที่เหลือเขาเก็บเอาไวเอง เรี่ยวแรงของเราไถพลิกดิน มูลของเราสรางใหดินอุดม แตไมมีใครในหมูพวกเราเปนเจาของ
สิ่งใดนอกจากหนังของตัวเอง บรรดาวัวที่นั่งอยูตรงหนาขานี่ ปที่แลวพวกเจาใหนมไปกี่พันแกลลอนละ แลวเกิดอะไรขึ้นกับน้ำนมที่
สมควรเอาไวเลี้ยงลูกวัวใหแข็งแรง ทุกหยาดหยดกลับหายลงไปในคอของศัตรู สวนเจาแมไกทั้งหลาย ไขกี่ฟองที่เจาออกมาในปที่
แลว มีสักกี่ฟองหรือที่ถูกฟกออกมาเปนลูกไก สวนที่เหลือถูกนำไปขายที่ตลาดเพื่อใหไดเงินกลับมาใหโจนสกับพรรคพวก แลวเจา
ละ โคลเวอร ลูกมาทั้งสี่ที่เจาใหกำเนิดหายไปขางไหนเสียละ ทั้งที่มันนาจะไดอยูคอยชวยเหลือและเปนความรื่นรมยยามแกเฒา
ของเจา ทุกตัวลวนถูกขายไปเมื่ออายุเพียงหนึ่งป แลวเจาก็ไมไดเห็นพวกลูกๆ เจาอีกเลย แลวอะไรเลาที่เจาไดรับตอบแทนสำหรับ
การใหกำเนิดลูกทั้งสี่ตัว และแรงงานที่เจาทุมเทในงานไรงานนา เจาไดรับอะไรกลับมาบางนอกจากอาหารแคกันตายกับคอกนอน
“แมกระทั่งจะใชชีวิตอันนาสมเพชนี้ใหครบอายุขัยเราก็ยังไมมีสิทธิ์ ไอขาเองนะไมบนกระไรหรอก เพราะขามันโชคดี ตอนนี้ขาก็
อายุสิบสองแลว ขามีลูกมาเกินสี่รอย ชีวิตธรรมดาของหมูก็เชนนี้แหละ แตสุดทายแลวก็ไมมีสัตวหนาไหนหนีพนคมมีดอันโหดราย
ไดอยูดี เจาพวกหมูรุนที่นั่งอยูขางหนา ไมเกินปจากนี้พวกเจาจะกรีดรองสุดชีวิตที่แทนตะแลงแกง ความสยดสยองนั่นเราทั้งหมด
หลีกไมพนทั้งสิ้น ไมวาจะวัว หมู ไก แกะ ไมมีละเวน แมแตมากับหมาก็ไมไดโชคดีไปกวากัน สำหรับเจานะบ็อกเซอร วันใดที่
กลามเนื้อทรงพลังของเจาหยอนยานสิ้นแรง นายโจนสก็จะขายเจาใหพอคาที่รับซื้อมาหมดสภาพ แลวเจาก็จะถูกเชือดคอ ถูกสับ
เปนชิ้นๆ เอาไปใหพวกมาลาจิ้งจอกกิน สวนพวกหมา วันใดที่เจาแกชรา ฟนฟางหลุดรวง นายโจนสจะเอากอนอิฐมาผูกคอเขา
แลวเอาไปถวงน้ำในสระใกลๆ บาน
“สหายทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้แลว มันไมชัดแจวหรอกรึวา ความเลวรายในชีวิตของเหลาสัตวอยางเราลวนกำเนิดเกิดมาจาก
ความกดขี่ของมนุษย เพียงแคกำจัดมนุษยใหสิ้นไป ผลผลิตจากแรงงานของเราก็จะเปนของเราเอง เราจะไดมั่งคั่งและเปนอิสระ
เสรีกันแทบจะในชั่วขามคืน แลวเราตองทำอยางไรเลา ออ ก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนอยางไรเลา ทุมแรงกายแรงใจลงไป เพื่อจะลมลาง
เผาพันธุมนุษยใหสิ้นซาก สหาย นี่แหละสิ่งที่ขาอยากบอกแกพวกเจา จงลุกขึ้นปฏิวัติ ขาไมทราบหรอกวาวันปฏิวัติจะมาถึงเมื่อไร
อาจจะภายในหนึ่งสัปดาห หรือหนึ่งรอยป แตขารูแนเหมือนเห็นฟางที่อยูใตฝาเทาวา ไมชาก็เร็วความยุติธรรมจะบังเกิด สหายจง
อยาไดกะพริบตา คอยจองดูใหดีเถอะ ตลอดชีวิตที่เหลืออันแสนสั้นของพวกเจา และเหนือสิ่งใด จงถายทอดเรื่องนี้ใหแกลูกหลาน
ของเจา ชนรุนหลังจะไดตอสูตอไปจนกวาจะไดชัยชนะมา
“และจำไวดวย สหาย อยาใหความมุงมั่นของเจาตองแคลนคลอนเด็ดขาด อยาหลงคารมหันเหออกนอกแนวทาง อยาฟง
ลมปากใครที่บอกวา มนุษยกับสัตวมีผลประโยชนรวมกัน วาความมั่งคั่งของฝายหนึ่งจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งของอีกฝาย นั่นลวน
แตโกหกพกลมทั้งสิ้น มนุษยไมเคยทำเพื่อสัตวชนิดใดนอกจากเพื่อตัวเขาเอง ใหเหลาสัตวจงสามัคคีกัน รวมตอสูเคียงบาเคียงไหล
กัน มนุษยทุกผูคือศัตรู สัตวทุกตัวคือสหายของเรา”
ถึงตอนนี้ก็เกิดความโกลาหลเอะอะขึ้นในโรงนา เพราะขณะที่เมเจอรพูดอยูนั้น หนูตัวเบอเริ่มสี่ตัวไดคลานออกมาจากรูและพา
กันนั่งฟง เจาหมาเหลือบไปเห็นเขาพอดี อาศัยวาพวกหนูวิ่งปรูดเขารูไดทันถึงไดรอดชีวิต เมเจอรตองยกเทาขึ้นปรามใหทุกตัวเงียบ
“สหายทั้งหลาย” เขาเอย “นี่ก็เรื่องหนึ่งที่ตองวากันใหชัดเจน พวกสัตวที่ไมไดเลี้ยง เชน หนูกับกระตาย พวกนี้จะเปนเพื่อนหรือ
เปนศัตรูของเรากันแน เรามาลงมติกันเถอะ ขาขอเสนอปญหาแกที่ประชุมวา หนูเปนสหายหรือไม”
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มีการออกเสียงกันในทันที และเปนที่เห็นพองกันอยางทวมทนดวยคะแนนเสียงสวนใหญวา พวกหนูนับเปนสหาย มีผูไมเห็น
ดวยเพียงสี่เสียง คือหมาสามตัวกับแมว แตตอนหลังมารูวาแมวตัวนี้ไดออกเสียงใหทั้งสองฝาย เมเจอรจึงกลาวตอวา
“ขาขอพูดอีกหนอย จะขอย้ำเพียงวา จงจำไวเสมอ วาหนาที่ของพวกเจาคือ พึงเปนศัตรูตอมนุษยและวิถีทางทุกประการของ
พวกเขา ทุกสิ่งที่เดินดวยสองเทาคือศัตรู ทุกสิ่งที่เดินดวยสี่เทา หรือมีปก ลวนเปนสหาย และอยาลืมดวยวาเมื่อตอสูกับมนุษย เรา
ตองไมกลืนกลายคลายมนุษยไปเสียเอง แมกระทั่งเมื่อเจาเอาชนะมนุษยได จงอยารับเอาวิสัยชั่วรายมาใสตัวเจา สัตวทุกตัวจะ
ตองไมอาศัยในบาน หรือนอนเตียง หรือใสเสื้อผา หรือดื่มเหลาสูบยา หรือแตะตองเงินทอง หรือของเกี่ยวกับเรื่องคาขาย นิสัยทุก
อยางของมนุษยลวนแตเลวทราม และเหนือสิ่งใดคือ สัตวทุกตัวจะตองไมกดขี่พวกเดียวกัน ไมวาจะออนแอหรือแข็งแรง ฉลาด
เฉลียวหรือโงเขลา เราลวนเปนพี่นองกัน สัตวจะตองไมฆาสัตวตัวอื่น สัตวทุกตัวตางมีความเสมอภาคกันทั้งสิ้น
“เอาละ สหาย ขาจะเลาใหพวกเจาฟงเรื่องความฝนเมื่อคืน ขาไมอาจบรรยายไดถูกทีเดียว มันเปนความฝนถึงโลกซึ่งสูญสิ้น
มนุษย แตมันไดเตือนใหขายอนนึกถึงบางสิ่งที่ขาลืมเลือนไปแลว เนิ่นนานหลายปกอน เมื่อขายังเปนลูกหมูนอย แมขากับหมูตัว
อื่นๆ เคยรองเพลงเกาแกเพลงหนึ่ง แตจำไดแคทำนองกับคำสามคำแรกเทานั้นเอง ตอนยังเล็กขาจำทำนองเพลงไดดี แตพอโตขึ้น
มันกลับหลบลี้หายไปจากความทรงจำของขา ทวาเมื่อคืนนี้เอง ทำนองเพลงนั้นไดกลับมาหาขาในความฝน และที่ยิ่งกวานั้น เนื้อ
เพลงซึ่งขาเชื่อวาพวกสัตวในอดีตเคยรองกัน และไดสูญหายลืมเลือนกันไปหลายชั่วอายุ ก็หวนกลับมาพรอมกันดวย เอาละสหาย
ขาจะรองใหพวกเจาฟง ขามันแกเฒา สุมเสียงแหบไมนาฟงนักหรอก ไวพอขาสอนแลว พวกเจาคอยไปรองกันเองใหเพราะๆ ก็
แลวกัน เพลงนี้ชื่อวา ผองสัตวแหงอังกฤษ”
เฒาเมเจอรกระแอมแลวเริ่มรองเพลง เสียงแกแหบจริงอยางที่ออกตัว แตก็รองเพราะพอฟงไดทีเดียว และเพลงก็มีทวงทำนอง
นาตื่นเตนไมเบา มันคลายเพลง คลีเมนไทน กับเพลง ลาคูคาราชา ผสมกันอยู เนื้อเพลงมีอยูวา
ผองสัตวแหงอังกฤษสัตวแหงไอรแลนด
สัตวในทุกพื้นเพทุกดินแดน
ขามีขาวอันรื่นรมยมาแจง
เรื่องราวแหงอนาคตสีทองผองใส
ไมชาไมนานวันนั้นจะมาถึง
มนุษยผูกดขี่จะถูกลมลางลมตึง
และดินแดนอุดมแหงอังกฤษจึง
มีเพียงเหลาสัตวย่ำเหยียบ
จมูกเราจะไมถูกสนตะพายใส
บนหลังเราจะไรซึ่งบังเหียน
เดือยไกเหล็กสวมปากขึ้นสนิมตลอดไป
แสโหดรายจะไมหวดลงมา
ร่ำรวยยิ่งกวาจะนึกจินตนาการ
ขาวสาลีบารเลยโอตหญาธัญญาหาร
ถั่วโคลเวอรถั่วเม็ดกลมและผักหวาน
เมื่อถึงวันนั้นก็จะเปนของเรา
ทองทุงแหงอังกฤษจะฉายอำไพ
ทองน้ำยิ่งบริสุทธิ์สดใหม
ลมรำเพยจะยิ่งชื่นใจ
เมื่อวันนั้นที่เรามีอิสระเสรี
เราจะอุตสาหะเพื่อวันนั้น
แมวาเราจะตายกอนไดเห็นมัน
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วัวมาแพะและไกงวงนั่น
จักตองลงแรงเหนื่อยยากเพื่ออิสรภาพ
ผองสัตวแหงอังกฤษสัตวแหงไอรแลนด
สัตวในทุกพื้นเพทุกดินแดน
ฟงขาวอันรื่นรมยจากขาแลวจงกระจายแทน
เรื่องราวแหงอนาคตสีทองผองใส
เหลาสัตวไดฟงเพลงนี้ตางก็ตื่นเตนอลหมานจนสุดจะระงับได เฒาเมเจอรยังรองไมทันจบเพลง พวกมันก็เริ่มรองตามได แมแต
สัตวตัวที่เบาปญญาสุดก็เริ่มจับทำนองและจำเนื้อเพลงไดกระทอนกระแทน สัตวตัวไหนฉลาดหนอย เชนพวกหมูกับหมานั้นเพียง
เดี๋ยวเดียวก็จำเนื้อเพลงไดทั้งเพลง หลังจากลองรองชิมลางดูสองสามจบ สัตวทั้งฟารมก็เปลงเสียงรองเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ
พรอมกันอยางสุดเสียง วัวรองเสียงต่ำอยางวัว หมารองเองอยางหมา แกะรองแบ-แอะ-แออยางแกะ มารองฮี้ๆ เปดก็รองกาบๆ ทุก
ตัวลวนแตชอบอกชอบใจเพลงนี้ถึงขนาดรองติดกันรวดเดียวหาเที่ยว และอาจจะรองกันไปทั้งคืนก็เปนไดหากไมถูกขัดจังหวะเสีย
กอน
เคราะหไมดี เสียงดังอึงอลทำใหนายโจนสตื่นขึ้น เขาดีดตัวลุกจากเตียงดวยความมั่นใจวาคงมีหมาจิ้งจอกดอดเขามาในลาน
บาน เขาฉวยปนจากที่ประจำตรงมุมหองนอน และลั่นกระสุนออกไปในความมืดทั้งชุดหกนัด กระสุนลูกปรายฝงตัวอยูในผนัง
โรงนา เปนเหตุใหการประชุมตองวงแตกกลางคัน สัตวแตละตัวเผนไปยังที่นอนของตน พวกนกกระโดดขึ้นจับคอน พวกสัตวตาง
นอนซุกพื้นหญา และฉับพลันนั้นทั่วทั้งฟารมก็หลับใหลลง
2
เฒาเมเจอรสิ้นชีวิตลงอยางสงบขณะนอนหลับในอีกสามคืนตอมา รางของแกถูกฝงไวตรงทายสวนผลไม
เหตุการณนี้เกิดเมื่อตนเดือนมีนาคม และในชวงสามเดือนตอมาไดมีการดำเนินกิจกรรมลับมากมาย คำกลาวของเมเจอรในคืน
นั้นทำใหสัตวที่มีสติปญญาดีไดมองชีวิตในแงมุมใหมโดยสิ้นเชิง พวกมันไมรูหรอกวา เมื่อไรวันปฏิวัติตามคำทำนายของเมเจอรจะ
มาถึง และไมมีเหตุผลใดที่จะคิดวา วันนั้นจะมาถึงภายในชวงชีวิตของตน แตพวกมันแลเห็นชัดวาตนมีหนาที่ที่จะตองเตรียมพรอม
สำหรับวันนั้น หนาที่ที่จะสั่งสอนและจัดกลุมสัตวอื่นๆ ตกแกพวกหมูโดยปริยาย เพราะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาพวกมันเฉลียว
ฉลาดที่สุดในบรรดาสัตวดวยกัน ที่โดดเดนคือหมูปาหนุมสองตัวชื่อ สโนวบอลลกับนโปเลียน ซึ่งนายโจนสเลี้ยงไวเพื่อขาย นโป
เลียนนั้นเปนหมูตัวใหญ ทาทางดุดันจากเบิรกเชอร และเปนหมูเบิรกเชอรเพียงตัวเดียวในฟารมแหงนี้ เขาไมใครพูดใครจานัก แตก็
ขึ้นชื่อวามักจะทำอะไรไดดั่งใจ สวนสโนวบอลลนั้นบุคลิกราเริงกวานโปเลียน พูดเร็วและชางคิดมากกวา แตในดานอุปนิสัยใจคอ
ไมไดชื่อวามีความลึกซึ้งดังเชนนโปเลียน หมูตัวผูที่เหลือในฟารมลวนแตถูกเลี้ยงไวเพื่อเปนอาหาร ตัวที่เปนที่รูจักมากสุดคือหมู
อวนรางเล็กชื่อ สควีลเลอร ผูมีแกมกลมดิก นัยนตาเปนประกายระยับ คลองแคลววองไว และมีเสียงแหลมเล็ก สควีลเลอรเปนหมู
หลักแหลมชางเจรจา เวลาที่กำลังถกกับใครในเรื่องยากๆ เขาติดนิสัยชอบกระโดดไปทางซายทีขวาที พรอมกับกวัดแกวงหาง ซึ่ง
ไมรูวาเปนเพราะเหตุผลกลใด ดูเหมือนสองอยางนี้จะชวยชักจูงใจสัตวที่คุยอยูดวยไดดีทีเดียว สัตวอื่นๆ มักจะพูดถึงสควีลเลอรวา
เจานี่พูดกลับขาวใหเปนดำยังได
หมูทั้งสามตัวไดนำคำสอนของเฒาเมเจอรมาตอเติมรายละเอียดจนมันกลายเปนระบบความคิด แลวตั้งชื่อใหวา “สัตวนิยม”
ตอนกลางคืนหลังจากนายโจนสหลับไปแลว พวกเขาจัดการประชุมลับขึ้นในโรงนาสัปดาหละหลายคืน เพื่ออธิบายหลักของสัตว
นิยมใหแกสัตวอื่นๆ แรกทีเดียวทั้งสามตองรับมือกับความโงงมและเฉื่อยชาลนปรี่ สัตวบางตัวยกเรื่องหนาที่ความซื่อสัตยตอนาย
โจนสขึ้นมาพูด โดยเรียกเขาวา “เจานาย” บางก็พูดเกริ่นแตแรกวา “นายโจนสเขาใหขาวใหน้ำเรากินนะ ถาไมมีเขา เราก็ไดอดตา
ยกันนะซี” บางตัวถามคำถามเชนวา “ทำไมเราตองสนใจดวยละวาจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราเทงทึงไปแลว” หรือ “ก็ถาไอปฏิวัตินี่
มันจะตองมีอยูแลว เราจะเคลื่อนไหวปฏิบัติการหรือไม มันจะแตกตางกันยังไงเรอะ” พวกหมูก็ตองเหนื่อยยากหนักหนาที่จะให
พวกนั้นเขาใจวา การคิดเชนนั้นขัดตอจิตวิญญาณของสัตวนิยม สวนคำถามที่เบาปญญาที่สุดมาจากแมมอลลีมาขาว คำถามแรก
เลยที่หลอนถามสโนวบอลคือ “ปฏิวัติเสร็จแลวจะยังมีน้ำตาลหรือเปลาจะ”
“ไมมีหรอก” สโนวบอลตอบหนักแนน “ในฟารมเราไมมีเครื่องทำน้ำตาลนี่ แลวเธอก็ไมจำเปนตองมีน้ำตาลดวย เธอจะมีขาวโอ
ตกับหญามากเทาที่เธอตองการเชียวละ”

วรรณกรมเยี่ยมยอด ที่อยากให้คุณอ่าน Animal Farm

“แลวฉันยังผูกริบบิ้นที่ขนแผงคอไดหรือเปลา” มอลลีถาม
“สหาย” สโนวบอลวา “ไอริบบิ้นที่เธอชอบเหลือเกินนะ มันเปนเครื่องหมายของความเปนทาสรูไหม เธอไมเขาใจหรอกหรือวา
เสรีภาพมีคายิ่งกวาริบบิ้น”
มอลลีเห็นดวย แตทาทีหลอนก็ดูจะไมเชื่อถือเต็มที่นัก
พวกหมูยิ่งเหนื่อยยากกวาเมื่อตองโตแยงหักลางคำโกหกที่เจากาบานโมเสสเที่ยวบอกใครตอใคร โมเสสเปนสัตวเลี้ยงพิเศษ
ของนายโจนส จึงทำตัวเปนสายลับและบาวชางฟอง แถมยังมีวิธีพูดที่ฉลาดอีกดวย เขาบอกใครตอใครวารูจักดินแดนลึกลับอยู
แหงหนึ่ง ชื่อวา ‘ภูเขาน้ำตาลผลึก’ ซึ่งสัตวทุกตัวจะไดไปอยูเมื่อตายไปแลว ดินแดนที่วานี้ตั้งอยูตรงไหนสักแหงบนทองฟา อยูไกล
เลยกอนเมฆไปหนอย โมเสสวาอยางนั้น ที่ ‘ภูเขาน้ำตาลผลึก’ นั้นทั้งเจ็ดวันในสัปดาหเปนวันอาทิตย ถั่วโคลเวอรสุกตลอดทั้งป มี
น้ำตาลกอนและกอนน้ำมันปอผุดขึ้นจากรั้วตนไม พวกสัตวพากันเกลียดชังโมเสส เพราะเขาเอาแตเลานิทานโดยไมยอมทำงาน
แตบางสวนก็หลงเชื่อนิยายเรื่อง ‘ภูเขาน้ำตาลผลึก’ พวกหมูจึงตองลงแรงอธิบายเหตุผลใหเห็นจริงวา ที่แบบนั้นมีแตในนิทาน
เทานั้น
สาวกผูสัตยซื่อที่สุดของหมูทั้งสามไดแกมาลากรถทั้งสองตัว บ็อกเซอรกับโคลเวอรนั่นเอง มาคูนี้เวลาจะคิดอะไรเองทีก็แสน
ยากลำบาก แตเมื่อตกลงใจยอมรับหมูทั้งสามเปนครูแลว ทั้งสองก็ซึมซับเอาทุกสิ่งที่ไดฟง แลวถายทอดสงตอไปยังสัตวอื่นๆ ดวย
หลักเหตุผลอันเรียบงายแจมชัด ทั้งคูมารวมประชุมลับในโรงนาไมเคยขาด แถมยังเปนตนเสียงรองเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ ปด
ทายการประชุมทุกครั้งอีกดวย
ที่ไหนได การปฏิวัติสำเร็จลงอยางรวดเร็วและงายดายเกินกวาที่ใครๆ จะคาดคิด ในชวงหลายปมานี้ ถึงแมนายโจนสจะเปน
นายบานผูไรความปรานี แตวากันดานงานไรก็นับวาเกงกาจพอตัว ทวาในระยะหลังเริ่มประพฤติตัวเลวราย เขาเสียเงินไปกับการ
ขึ้นโรงขึ้นศาลจนเกิดทอใจ ดื่มเหลาเมามายเปนประจำ บางคราวเขาจะนั่งขี้เกียจอยูบนเกาอี้วินดเซอรในครัวทั้งวี่วัน อาน
หนังสือพิมพบาง ดื่มเหลาบาง เอาเปลือกขนมปงแชเบียรใหเจากาโมเสสกินบาง พวกคนงานจึงพากันเฉื่อยชาและไมทำงาน
ทำการ ในทุงจึงรกไปดวยวัชพืช ตึกอาคารตางๆ ก็ตองเปลี่ยนหลังคาใหมแลว รั้วตนไมไมมีใครไยดี และพวกสัตวก็ไดรับอาหารไม
พอกินไปตามๆ กัน
เขาเดือนมิถุนายน หญาสูงพอใกลจะตัดแลว วันนั้นวันเสารกอนกลางฤดูรอน นายโจนสเขาไปวิลลิงดัน แลวเมาแประอยูที่บาร
สิงโตแดง กวากลับบานมาอีกทีก็เที่ยงวันอาทิตยโนน พวกคนงานรีดนมวัวกันแตเชาตรู จากนั้นพากันไปลากระตายโดยไมสนใจจะ
ใหอาหารแกสัตวอื่นๆ นายโจนสพอกลับถึงบานก็ตรงดิ่งไปนอนหลับบนโซฟาในหองนั่งเลนโดยมีหนังสือพิมพ ขาวโลก กางปดหนา
ดังนั้นจนเย็นแลวพวกสัตวจึงยังไมมีอาหารตกถึงทอง ในที่สุดจึงเมื่อทนไมไหวอีกตอไป วัวตัวหนึ่งก็ไสเขาเขาพังประตูยุง สัตวอื่นๆ
ตางก็กรูเขาไปกินอาหารจากถัง ทันใดนั้นเองนายโจนสก็ตื่นขึ้น ชั่วอึดใจตอมาเขากับคนงานทั้งสี่ก็ถือแสพุงมาที่ยุง แลวหวดฟาด
ออกไปรอบทิศ พวกสัตวเหลือที่จะทานทนได จึงพรอมใจกันกรูเขาใสมนุษยผูลงทัณฑทรมานทั้งสี่โดยมิไดนัดแนะกันไวกอนทั้งสิ้น
ฉับพลันนั้นโจนสกับพวกคนงานก็ถูกรุมลอมและเจอทั้งขวิดทั้งเตะจากรอบดาน สถานการณชักจะเลยเถิดจนคุมไมอยูแลว พวก
เขาไมเคยเห็นพวกสัตวเปนแบบนี้มากอน ซ้ำรายยังกลัวจนขวัญหนีดีฝอเมื่อจูๆ สัตวที่ตนเคยเฆี่ยนโบยทารุณไดตามใจชอบกลับ
ลุกฮือขึ้นโตตอบเชนนี้ เพียงเดี๋ยวเดียวชายทั้งหาจึงเลิกปดปองและเผนแนบออกจากที่นั่น วิ่งหนีสุดชีวิตตามทางรถมาไปยังถนน
ใหญ โดยมีพวกสัตวไลตามมาประหนึ่งจะประกาศชัยชนะ
นางโจนสโผลหนามองออกมาจากหนาตางหองนอนและเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้น รีบฉวยทรัพยสมบัติทองหยองลงกระเปาเดิน
ทางผาพรม แลวหลบออกจากฟารมทางประตูอีกดานหนึ่ง สวนเจากาโมเสสบินปรอทิ้งคอนและกระพือปกตามหลังนายหญิงไป
พรอมกับอาปากรองกาๆ ดังลั่น ขณะเดียวกันพวกสัตวยังวิ่งไลนายโจนสกับคนงานออกไปจนถึงถนน แลวกระแทกประตูรั้วอัน
ประกอบดวยลูกกรงหาซี่ปดโครมไลหลัง ก็นี่แหละ พวกสัตวยังไมทันรูวาเกิดอะไรขึ้น การปฏิวัติก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงเสียแลว โจนส
สองผัวเมียถูกอัปเปหิออกจากบาน และฟารมแมเนอรก็ตกเปนของเหลาสัตวในฟารมนั่นเอง
ในชั่วสองสามนาทีแรกนั้นพวกสัตวแทบไมอยากเชื่อวาโชคจะเขาขางพวกตนถึงเพียงนี้ สิ่งแรกที่คิดออกคือพากันวิ่งหอไปรอบๆ
เขตฟารม คลายจะใหแนใจวาไมมีมนุษยซุกซอนอยู จากนั้นก็วิ่งแขงกันกลับมายังโรงนาเพื่อกำจัดรองรอยนาเกลียดชังของพวก
โจนสที่เคยครองฟารมใหสิ้นซาก พังประตูหองเก็บบังเหียนตรงทายคอกมาแลวเปดไว บรรดาเหล็กสวมปาก หวงสนตะพาย โซจูง
หมา มีดโหดเหี้ยมที่นายโจนสเคยใชตอนพวกหมูและแกะ ถูกขนไปเหวี่ยงทิ้งในบอ สายบังเหียน เชือกผูกมา เครื่องปดตามา ถุงกิน
หญาหอยคออันนาขายหนา ถูกขวางลงกองไฟเผาขยะซึ่งกำลังลุกโชติชวงอยูในลานบาน แสก็มีชะตากรรมเชนเดียวกัน สัตวทั้ง
หลายพากันกระโดดโลดเตนอยางปลื้มปตเมื่อเห็นแสติดไฟลุกสูงขึ้นกลางกองไฟ แลวสโนวบอลก็โยนแถบริบบิ้นซึ่งไวใชประดับขน
แผงคอมาและผูกหางมาในวันตลาดนัดเขากองไฟไปดวย
“ริบบิ้นพวกนี้” เขาพูด “สมควรถือวาเปนเสื้อผา ซึ่งเปนเครื่องหมายของมนุษย สัตวทั้งหลายสมควรใหรางกายไดเปลาเปลือย”

วรรณกรมเยี่ยมยอด ที่อยากให้คุณอ่าน Animal Farm

บ็อกเซอรไดยินดังนั้นก็ฉวยหมวกหญาสานใบเล็กสำหรับสวมในหนารอนเพื่อกันแมลงเขาหู เหวี่ยงเขากองไฟตามไปดวย
เพียงไมชานานเหลาสัตวก็ชวยกันทำลายทุกสิ่งที่เตือนใหนึกถึงนายโจนสจนหมดสิ้น นโปเลียนนำพวกกลับไปที่ยุง แลวแบง
ขาวโพดในอัตราสองเทาของที่เคยไดใหแกสัตวทุกตัว หมาแตละตัวไดบิสกิตแถมอีกหนึ่งชิ้น จากนั้นก็รวมรองเพลง ผองสัตวแหง
อังกฤษ ตั้งแตตนจนจบเสียเจ็ดรอบติดตอกัน เสร็จแลวจึงแยกยายกันไปนอน และตางนอนหลับดวยความรูสึกชนิดใหมที่ไมเคย
เปนมากอน
แตพวกเขาก็ตื่นกันแตรุงสางเชนที่เคยเปนมา และจำไดทันทีถึงชัยชนะยิ่งใหญที่ไดรับ จึงพากันวิ่งกรูออกไปยังทุงหญา ในทุง
เลยออกไปหนอยมีเนินซึ่งมองเห็นพื้นที่ฟารมไดเกือบตลอดทั้งผืน พวกสัตววิ่งไปยังยอดเนินที่วา แลวจองมองออกไปรอบตัว
ทามกลางแสงแดดใสกระจางยามเชาตรู ใชแลว ของพวกมันทั้งหมด ทุกสิ่งที่เห็นลวนแตเปนของพวกมัน บรรดาสัตวลิงโลดใน
ความคิดนั้นจนตองลอมวงกันเตนระบำไปรอบๆ กระโดดขึ้นกลางอากาศสูงลิ่วดวยความตื่นเตน บางก็ทิ้งตัวลงกลิ้งเกลือกน้ำคาง
บนยอดหญา เล็มกินรสหวานของหญาฤดูรอนคำแลวคำเลา ตะกุยดินดำขึ้นมาแลวสูดดมกลิ่นเขมขนเขาจมูก จากนั้นจึงพากัน
เคลื่อนขบวนไปสำรวจดูรอบๆ ฟารม และตางตื้นตันใจไปกับผืนดินเพาะปลูกผืนนี้จนพูดอะไรไมออก อีกทั้งทุงหญา สวนผลไม
สระน้ำ พุมไมลมลุกตางๆ ประหนึ่งวาพวกมันไมเคยเห็นสิ่งเหลานี้มากอนในชีวิต และกระทั่งตอนนี้ก็ยังคงเหลือเชื่อวาทุกสิ่งเปน
ของพวกมัน
พวกสัตวเดินแถวกลับไปยังหมูอาคาร และหยุดนิ่งเงียบอยูเบื้องหนาประตูบานโรงนา นั่นก็เปนของพวกมันดวย ทวาตางก็ยัง
ขยาดกลัวไมกลาเขาไปขางใน แตแลว ครูตอมาสโนวบอลลกับนโปเลียนก็ใชไหลกระแทกประตูเปดออก แลวพวกสัตวก็เดินแถว
เรียงหนึ่งเขาไปขางใน กาวยางอยางระมัดระวังเต็มที่เพราะกลัววาจะไปชนขาวของสิ่งใดเขา พวกมันยองเดินดวยปลายเทาเขาหอง
โนนออกหองนี้ จะพูดอะไรทีก็กระซิบกระซาบ และจองมองบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เห็นดวยเกรงขามระคนกับเหลือเชื่อ ทั้ง
เตียงนอนยัดขนนก กระจกเงา โซฟาขนมา พรมบรัสเซลล และภาพพิมพหินของพระราชินีวิกตอเรียบนหิ้งเหนือเตาผิง ตอนที่ลง
บันไดมาชั้นลางถึงไดรูวามอลลีหายตัวไป พอกลับไปหาก็เจอหลอนอยูในหองนอนใหญ มอลลีไปไดริบบิ้นสีน้ำเงินมาจากโตะแตง
ตัวของนางโจนส หลอนทำทาปลาบปลื้มอยางนาขันกับภาพตัวเองในกระจกพลางจับริบบิ้นทาบกับบา สัตวตัวอื่นๆ พากันติเตียน
อยางเผ็ดรอนกอนจะออกจากหอง แฮมที่แขวนไวในครัวถูกนำออกไปฝงดิน สวนถังเบียรตรงทายหองครัวเกิดรูรั่วดวยถูกบ็อกเซอร
ประเคนกีบเทาเขาให นอกเหนือจากนี้พวกสัตวไมไดแตะตองสิ่งใดในบาน มีการลงมติเปนเอกฉันทกันเดี๋ยวนั้นวา ตัวบานควรเก็บ
รักษาไวเปนพิพิธภัณฑ ทุกตัวตางเห็นพองวาสัตวจะตองไมอาศัยในบานหลังนี้
สัตวทั้งหลายพากันกินอาหารเชา เสร็จแลวสโนวบอลลกับนโปเลียนก็เรียกประชุมอีกครั้ง
“สหายทั้งหลาย” สโนวบอลพูด “ขณะนี้หกโมงครึ่งแลว และเรามีงานที่ตองทำกันอีกมาก วันนี้เราจะลงมือเกี่ยวหญากันละ แต
กอนอื่น มีเรื่องหนึ่งที่ตองจัดการ”
หมูทั้งสามบอกใหทราบวา ชวงสามเดือนที่ผานมาพวกมันไดหัดอานหัดเขียนจนเปน โดยอาศัยหนังสือสะกดคำเลมเกาของลูก
ๆ นายโจนสซึ่งถูกโยนทิ้งไวในกองขยะ นโปเลียนบอกใหใครไปหยิบกระปุกหมึกดำกับสีทาบานสีขาวมาให จากนั้นก็เดินนำสัตวอื่น
ๆ ไปยังประตูรั้วติดกับถนนใหญ แลวสโนวบอล (เขาเขียนหนังสือเกงกวาเพื่อน) ก็คีบแปรงทาสีขึ้นไวระหวางนิ้วเทาสองนิ้ว ลาก
แปรงทาสีทับคำวา ฟารมแมเนอร บนไมแผนบนสุดของรั้ว แลวเขียนคำวา ฟารมสัตว ลงไปแทน จากนี้ไปนี่จะเปนชื่อฟารม จาก
นั้นพวกสัตวก็ไปที่อาคารโรงนาตางๆ สโนวบอลกับนโปเลียนบอกใหหาบันไดมา แลวใหพาดกับผนังทายโรงนาหลังใหญ กอนจะ
ชี้แจงวา จากการศึกษาตลอดสามเดือนที่ผานมา พวกหมูไดสรุปหลักสัตวนิยมออกมาเปนบัญญัติเจ็ดประการไดเปนผลสำเร็จ
บัญญัติทั้งเจ็ดนี้จะถูกจารึกไวบนผนังนี้ และเปนกฎอันไมอาจแปรเปลี่ยนสำหรับสัตวทุกตัวในฟารมสัตวไปตราบจนชั่วชีวิต สโนว
บอลลปนบันไดดวยความยากลำบาก (เนื่องจากไมใชเรื่องงายที่หมูจะทรงตัวบนบันได) แลวเริ่มลงมือเขียน ถัดลงมาหนอยมีสควีล
เลอรปนตามขึ้นไปคอยถือถังสีให บัญญัติเจ็ดประการถูกเขียนลงบนผนังซึ่งทาน้ำมันดินไวกอน ดวยตัวอักษรสีขาวใหญเบิ้มที่อาน
ไดชัดในระยะสามสิบหลา บัญญัติทั้งเจ็ดมีอยูวา
บัญญัติเจ็ดประการ
1. ทุกสิ่งที่เดินดวยสองเทาคือศัตรู
2. ทุกสิ่งที่เดินดวยสี่เทาหรือมีปก ลวนเปนมิตสหาย
3. สัตวตองไมสวมเสื้อผา
4. สัตวตองไมนอนเตียง
5. สัตวตองไมดื่มของมึนเมา
6. สัตวจะตองไมฆาสัตวดวยกัน
7. สัตวทุกตัวลวนเทาเทียมกัน
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ทุกคำถูกเขียนอยางสุดบรรจง ตัวสะกดถูกตองหมดสิ้นยกเวนเพียงคำวา มิตร ที่สะกดผิดเปน มิต กับวรรณยุกตที่ผิดไปตัวหนึ่ง
สโนวบอลอานออกเสียงดังๆ ใหสัตวอื่นๆ ไดฟง ทุกตัวตางพยักหนาหงึกหงักอยางเห็นพองตองกัน ตัวที่ฉลาดหนอยก็เริ่มทองจำ
บทบัญญัติไดทันที
“เอาละ สหาย” สโนวบอลกลาวเสียงดัง พลางโยนแปรงทาสีลงมา “ไปทุงหญากันเลย เพื่อศักดิ์ศรี เราจะตองเกี่ยวหญาใหได
เร็วกวาพวกนายโจนสกับคนงานใหได”
ฉับพลันนั้น โคสามตัวซึ่งทำทาอึดอัดกระสับกระสายมาสักพักใหญก็รองออกมาดังลั่น ไมมีใครรีดนมพวกมันมายี่สิบสี่ชั่วโมง
แลว เตานมจึงคัดแทบจะระเบิด พวกหมูครุนคิดอยูเดี๋ยวเดียว ก็บอกใหใครไปเอาถังมา แลวลงมือรีดนมอยางชำนาญพอใช เทา
ของพวกมันปรับเขากับงานนี้ไดดีทีเดียว ไมชาก็ไดครีมน้ำนมฟองลอยฟอดเต็มถังหาใบ โดยสัตวหลายตัวมายืนมองดวยความฉงน
สนเทห
“นมนั่นจะเอาไปทำอะไรรึ” เสียงหนึ่งถามขึ้น
“บางครั้งโจนสเอามาคลุกอาหารใหเรากินไงละ” แมไกตัวหนึ่งตอบ
“สหายไมตองสนใจเรื่องนม” นโปเลียนรองบอกพลางกาวไปยืนหนาถังนม “เราจะจัดใหใครมาเฝาไว เรื่องเกี่ยวหญาสิสำคัญ
สหายสโนวบอลจะนำทางไป แลวอีกเดี๋ยวฉันจะตามไปสมทบ สหาย หนาเดิน หญารอเราอยู”
ดังนั้นพวกสัตวจึงดาหนากันไปยังทุงเพื่อลงมือเกี่ยวหญา แลวเมื่อกลับมาตอนเย็นจึงสังเกตเห็นวา นมไดหายไปแลว
3
พวกสัตวตั้งใจทำงานอยางหนักและเหนื่อยยากเพื่อใหไดหญา และก็ไดรางวัลตอบแทนคุมคาเหนื่อย เพราะเก็บเกี่ยวไดผลผลิต
เกินกวาที่คาดไวดวยซ้ำ
บางครั้งงานก็ยากเย็นเข็ญใจ เครื่องไมเครื่องมือตางๆ ทำไวสำหรับมนุษย มิใชสัตว อุปสรรคใหญอยูตรงที่ไมมีสัตวตัวใด
สามารถใชเครื่องมือที่ตองยืนดวยสองขาหลัง แตพวกหมูก็ฉลาดพอจะหาวิธีแกปญหาไปไดทุกเรื่อง สวนมาทั้งสองตัวนั้นรูจักทุงนี้
ทุกตารางนิ้ว แถมยังเกงเรื่องงานลากและกวาดยิ่งกวาโจนสกับคนงานเสียอีก พวกหมูไมตองลงมือทำงานจริงๆ หากแตคอยกำกับ
ดูแลพวกที่เหลือ ดวยความรูที่มีมากกวา จึงเปนธรรมดาอยูแลวที่พวกมันจะวางตัวเปนผูนำ บ็อกเซอรกับโคลเวอรเอาเครื่องตัดหรือ
คราด (แนละ ถึงวันนี้ไมตองใชเหล็กสวมปากหรือสายบังเหียนแลว) มาเทียมเขากับตัว แลวเดินย่ำวนรอบทุงรอบแลวรอบเลา โดย
มีหมูตัวใดตัวหนึ่งเดินตามหลัง คอยรองวา “เอา สหาย ฮุยเลฮุย” หรือ “เอาสหายถอยหลังหนอย” ตามแตกรณี และสัตวทุกตัวไม
วาจะตัวเล็กตัวนอยเพียงไร ตางก็ชวยกันเกี่ยวหญาคนละไมละมือและนำมากองรวมไว แมกระทั่งเปดและแมไกก็ชวยคาบหญา
มัดเล็กๆ ไปรวมไว และเดินไปเดินมากลางแดดทั้งวัน ในที่สุดพวกสัตวก็เกี่ยวหญาเสร็จ เร็วกวาที่โจนสกับคนงานเคยทำถึงสองวัน
ยิ่งกวานั้นยังเกี่ยวหญาไดมากที่สุดในประวัติศาสตรของฟารมนี้ ไมมีหญาสักเสนที่ถูกทิ้งเรี่ยราด แมไกและเปดตาดีตางไปคาบมา
หมดไมเวนแมแตเสนเดียว แถมไมมีสัตวตัวใดแอบขโมยกินหญาอีกดวย
ตลอดหนารอนนั้น งานในฟารมมีตอเนื่องไมไดหยุดหยอน พวกสัตวตางมีชีวิตหรรษาชนิดที่ไมเคยคิดเคยฝนมากอน อาหาร
แตละคำที่กินลวนแลวแตใหความรื่นรมยลึกล้ำ เพราะเปนอาหารของพวกมันเอง ผลิตขึ้นเองเพื่อตนเอง ไมไดมาจากเจานายขี้ตืด
ผูเจียดใหแบบไมเต็มใจ เมื่อมนุษยไรคาซึ่งเปนดั่งเหลือบเกาะกินไมอยูแลว อาหารจึงมีเหลือเฟอใหสัตวทุกตัวกิน และมีเวลาวาง
เพิ่มมากขึ้นดวย ถึงแมพวกสัตวจะไมเคยชินกันมากอนก็ตาม แตที่พบความยุงยากก็มีไมนอย เชน ตอนปลายปที่เก็บเกี่ยวขาวโพด
พวกสัตวเคยใชวิธีนวดขาวโพดแบบโบราณ และใชปากเปารอนเปลือกขาวโพดออกไป เนื่องจากฟารมไมมีเครื่องนวด แตดวย
ความฉลาดของพวกหมู และพละกำลังลนเหลือของบ็อกเซอร จึงทำงานไดจนสำเร็จ บ็อกเซอรกลายเปนที่ชื่นชมยกยองของใครตอ
ใคร สมัยโจนสยังอยูเขาก็ขยันขันแข็ง ตอนนี้เขายิ่งดูราวกับเปนมาสามตัวอยูในตัวเดียว บางครั้งบางคราวจึงดูราวกับวางาน
ทั้งหมดของฟารมแบกอยูบนบาอันทรงพลังของเขาแตเพียงผูเดียว เขาฉุดลากดันตั้งแตเชาจดค่ำ งานใดยากลำบากที่สุดเปนตอง
เห็นบ็อกเซอรอยูตรงนั้น เขาไดนัดแนะไวกับไกโตงตัวหนึ่งใหปลุกเขากอนสัตวอื่นๆ ครึ่งชั่วโมง เพื่อจะอาสาใชแรงกายทำงานใด
ก็ตามที่จำเปนมากที่สุด กอนที่จะเริ่มงานประจำวันตามปกติ คำตอบของเขาสำหรับทุกปญหา ทุกอุปสรรคคือ “ฉันจะขยันทำงาน
ใหมากขึ้นอีก” จนกลายเปนคติประจำใจของบ็อกเซอรไปแลว
แตสัตวอื่นๆ ที่เหลือก็ทำงานตามกำลังของตน อยางพวกเปดไกก็ชวยเก็บเมล็ดขาวที่ตกหลนอยูตามพื้น รวมแลวไดขาวโพด
เพิ่มมาถึงหาถัง ไมมีใครลักขโมย ไมมีใครบนไมพอใจอาหารสวนที่ไดมา การทะเลาะเบาะแวง กัดกัน และอิจฉาริษยากันตาม
ธรรมดาของชีวิตสัตวสมัยกอนแทบจะหายไปหมดไมเหลือ ไมมีใครเลี่ยงงาน หรือพูดใหถูกคือ เกือบไมมีใครเลี่ยง จริงอยูวามอลลี
ไมเอาไหนเรื่องตื่นเชา และมักจะเลิกงานไวโดยอางวามีกอนกรวดติดกีบเทา สวนพฤติกรรมของแมวก็ออกจะพิลึกพิลั่น ไมชาก็มีผู
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สังเกตวาเวลามีงานใด เปนตองหาตัวแมวไมเจอเสมอ หลอนจะหายไปเปนชั่วโมงๆ แลวกลับมาอีกทีราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้นตอน
ไดเวลาอาหาร หรือตอนเย็นหลังงานเลิก แตหลอนก็มีขออางชั้นเยี่ยมทุกครั้ง แถมยังรองเมี้ยวๆ อยางนารัก จนใคร ๆ ไมอาจ
เคลือบแคลงในเจตนาดีของหลอนได สวนลาเฒาเบนจามินดูจะไมไดเปลี่ยนไปเลยนับตั้งแตการปฏิวัติ แกยังคงดื้อดึงทำงานชา
อยางที่เคยเปนสมัยที่โจนสอยู ไมเคยเลี่ยงงาน แตก็ไมอาสาทำงานเพิ่ม และไมเคยเอยแสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับการปฏิวัติและ
ผลที่ตามมา เมื่อมีใครถามวา แกไมสบายขึ้นหรอกหรือเมื่อไมมีโจนสแลว แกมักตอบวา “ลาเปนสัตวอายุยืน พวกเจาไมมีใครเคย
เห็นลาตายหรอก” ตัวที่ถามจำตองยินยอมรับคำตอบปริศนานี้แตโดยดี
ทุกวันอาทิตยจะไมมีการทำงาน และพวกสัตวจะกินอาหารเชาสายกวาวันปกติหนึ่งชั่วโมง หลังอาหารเชาเปนเวลาสำหรับพิธี
ซึ่งมีขึ้นทุกสัปดาหไมมีเวน แรกสุดคือเชิญธงขึ้นสูยอดเสา สโนวบอลไปพบผาปูโตะสีเขียวผืนเกาของนางโจนสเขาในหองเก็บ
บังเหียน เขาวาดรูปกีบเทากับเขาสัตวสีขาวลงบนผาดังกลาว และธงถูกชักขึ้นยอดเสาในสวนของบานทุกเชาวันอาทิตย สโนวบอล
อธิบายวา ธงเปนสีเขียวสื่อถึงทุงเขียวขจีของประเทศอังกฤษ สวนกีบเทากับเขาสัตวนั้นแทนอนาคต ‘รัฐแหงสัตว’ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลัง
จากเผาพันธุมนุษยถูกลมลางสิ้นซากไปในที่สุด เมื่อธงขึ้นสูยอดเสาแลว สัตวทุกตัวจะเดินออเขาในโรงนาหลังใหญเพื่อเขาชุมนุม
สามัญซึ่งเรียกกันวา การประชุม มีการวางแผนงานในสัปดาหตอไป รวมทั้งเสนอญัตติและอภิปรายลงมติในเรื่องตางๆ ผูเสนอ
ญัตติก็ไมมีใครนอกจากพวกหมู สัตวอื่นๆ นั้นเขาใจวิธีลงคะแนนเสียงอยูหรอก แตครั้นจะใหเสนอญัตติเองกลับคิดไมออก เทาที่
ผานมาสโนวบอลกับนโปเลียนจึงเปนตัวตั้งตัวตีในการอภิปราย แตเปนที่สังเกตวาทั้งคูไมคอยจะเห็นลงรอยกันนัก ไมวาฝายหนึ่ง
เสนออะไรมา อีกฝายเปนตองคัดคานร่ำไป แมกระทั่งตอนที่ลงมติกันในเรื่องที่ไมมีใครสามารถแยงไดวา จะจัดทุงหญาลอมคอก
หลังสวนผลไมไวเปนที่พักผอนสำหรับสัตวที่ลวงพนวัยทำงาน ก็มีการถกเถียงเผ็ดรอนรุนแรงเกี่ยวกับอายุเกษียณสำหรับสัตวระดับ
ตางๆ โดยจะปดทายชุมนุมดวยการรองเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ เสมอ สวนชวงบายวันอาทิตยนั้นเปนเวลาสำหรับพักผอน
พวกหมูไดจัดหองเก็บบังเหียนเปนกองบัญชาการของตน ยามค่ำคืน พวกเขาจะศึกษางานชางเหล็ก ชางไม และงานชางอื่นๆ ที่
จำเปนจากหนังสือซึ่งนำออกมาจากบาน และสโนวบอลก็จะยุงวุนวายโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อยกับการรวบรวมสัตวอื่นๆ ขึ้นเปน
‘คณะกรรมการสัตว’ ตามคำเรียกขานของเขา เขาจัดตั้งคณะกรรมการผลิตไขขึ้นสำหรับพวกไก สมาคมหางสะอาดสำหรับวัว คณะ
กรรมการปฏิรูปการศึกษาแหงสหายสัตวปา (วัตถุประสงคคือเพื่อฝกหนูกับกระตายใหเชื่อง) กลุมขนขาวสำหรับพวกแกะ และอื่นๆ
อีกมาก ยังไมนับการจัดใหมีชั้นเรียนเขียนอานขึ้นในตอนค่ำ ซึ่งโดยรวมแลวโครงการเหลานี้ลวนแตลมเหลว เชน ความพยายาม
ทำใหสัตวปาเชื่องตองเลิกลมกลางคัน เพราะสัตวปายังคงทำตัวแทบจะเหมือนเดิมทุกอยาง ใครไปใจดีดวยพวกมันก็กลับฉวย
โอกาสเอาเปรียบ แมวเขารวมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาใหมอยางแข็งขันไดหลายวัน วันหนึ่งมีผูเห็นหลอนนั่งคุยกับพวกนก
กระจอกซึ่งสูงเกินเอื้อมบนหลังคา หลอนคุยใหนกฟงวา สัตวทั้งหลายบัดนี้ลวนแตเปนสหายกัน และนกกระจอกตัวใดที่ตองการลง
มาเกาะบนอุงเทาของหลอนก็ยอมทำได แตพวกนกยังไมยอมเขามาใกลอยูดี
สวนชั้นเรียนเขียนอานกลับไดผลสำเร็จนาพอใจยิ่ง ในฤดูใบไมรวงปนั้น สัตวแทบทุกตัวในฟารมตางพอจะอานออกเขียนไดกัน
สำหรับพวกหมูนั้นอานเขียนกันไดไมมีที่ติอยูกอนแลว หมาอานหนังสือไดคลองพอใช แตไมสนใจอานอะไรนอกจากบัญญัติ
เจ็ดประการ สวนแพะมิวเรียลอานหนังสือคลองกวาหมาเล็กนอย บางครั้งก็เอาเศษกระดาษหนังสือพิมพที่หลอนพบในกองขยะมา
อานใหสัตวอื่นๆ ฟงในตอนค่ำ เบนจามินนั้นอานหนังสือไดเกงพอ ๆ กับหมูตัวอื่น แตกลับไมไดใชความสามารถนี้ เขาบอกวา ไม
เห็นจะมีอะไรควรคาแกการอาน โคลเวอรนั้นทองจำตัวอักษรไดทุกตัว แตผสมคำไมไดสักที สวนบ็อกเซอรจำไดไมถึงตัว D ดวยซ้ำ
เขาจะใชกีบเทาเบอเริ่มเขียนตัว A B C D บนดิน แลวยืนจองตัวอักษรทั้งสี่โดยหูลี่ไปขางหลัง บางครั้งก็สายผมหนามาไปมา และ
พยายามเคนนึกสุดกำลังวาอักษรตัวตอไปคือตัวอะไร แตก็ไมเคยสำเร็จสักที มีอยูหลายครั้งที่เขาจำตัว E F G H ได แตแลวก็พบ
วา พอจำอักษรสี่ตัวนี้ได เขาก็ลืมตัว A B C D ไปแลว สุดทายเขาจึงยอมพอใจแคอักษรสี่ตัวแรก และชวงหนึ่งเขาเคยเขียนมันเพื่อ
เตือนความจำวันละหนสองหน สวนมอลลีนั้นไมยอมเรียนอักษรตัวอื่นนอกจากอักษรหกตัวที่เปนชื่อตัวเอง หลอนจะเขียนชื่อดวย
กิ่งมะเดื่ออยางบรรจง จากนั้นเอาดอกไมสักดอกสองดอกมาตั้งประดับไว แลวเดินวนไปรอบๆ ชื่อดวยความปลาบปลื้ม
สัตวอื่นๆ ที่เหลือไมมีใครเรียนไดพนจากอักษร A มิหนำซ้ำบรรดาสัตวที่โงเขลา เชน แกะ แมไก และเปด ยังทองจำบัญญัติเจ็ด
ประการไมไดดวย หลังจากคิดหาวิธีอยูนานครัน สโนวบอลจึงประกาศวา ที่แทแลวบัญญัติทั้งเจ็ดสามารถยนยอลงเหลือเพียงขอ
เดียว คือ “สี่ขาดี สองขาเลว” เขาชี้วา นี่ละคือแกนของหลักการสัตวนิยม ใครที่เขาใจหลักนี้โดยถองแท ก็จะปลอดภัยจากอิทธิพล
ครอบงำของมนุษย แรกทีเดียวพวกนกพากันคัดคาน เพราะคิดวาพวกตนนั้นมีสองขา แตสโนวบอลไดพิสูจนใหเห็นวามิใชเชนนั้น
เลย
“สหาย ปกของนกนั้น” เขาแจง “มิใชอวัยวะสำหรับควบคุม แตเปนอวัยวะที่ดันใหตัวเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงตองถือวาเปนเสมือนขา
ขอแตกตางที่เดนชัดของมนุษยคือมือ เพราะเปนเครื่องมือในการทำชั่ว”
พวกนกไมเขาใจคำอธิบายยาวๆ ที่สโนวบอลพูดมาหรอก แตกระนั้นก็ยอมรับคำชี้แจงของเขาโดยดี แลวสัตวผูออนนอมก็ตั้ง
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หนาตั้งตาทองจำหลักการดังกลาวจนขึ้นใจ คำวา สี่ขาดี สองขาเลว ถูกจารึกไวบนฝาผนังทายโรงนา ตัวอักษรใหญกวาและอยู
เหนือบัญญัติเจ็ดประการ พวกแกะชอบใจหลักการนี้กันมาก ถึงขนาดเวลานอนเลนในทุงก็มักจะรองวา “สี่ขาดี สองขาเลว สี่ขาดี
สองขาเลว” และรองตอกันเปนชั่วโมงๆ อยางไมเบื่อหนาย
นโปเลียนไมสนใจบรรดาคณะกรรมการของสโนวบอลเลยสักนิด เขาพูดวา การใหความรูแกสัตวรุนเยาวนั้นสำคัญยิ่งกวากิจกร
รมใดๆ ที่ทำกับพวกที่โตแลว บังเอิญวาเจสซีกับบลูเบลลตางออกลูกหลังจากวันเกี่ยวหญาไมนาน ไดลูกหมาแข็งแรงมารวมกันทั้ง
สิ้นเกาตัว ทันทีที่ลูกหมาหยานม นโปเลียนก็พาทั้งหมดไปจากแมหมา โดยบอกวาเขาจะเปนผูรับผิดชอบใหการศึกษาแกลูกหมา
พวกนี้เอง เขาพาลูกหมาไปยังหองใตหลังคา ซึ่งขึ้นไดทางเดียวคือจากบันไดในหองเก็บบังเหียน ลูกหมาอยูในหองใตหลังคาแยก
จากสัตวอื่นๆ จนกระทั่งไมมีใครจำพวกมันไดอีก
ไมชาเรื่องนมหายที่ไปอยางลึกลับก็เปดเผยออกมา ทุกวันมันถูกนำไปผสมในอาหารหมูนั่นเอง ลูกแอปเปลรุนแรกเริ่มสุกแลว
และหลนลงเกลื่อนกลาดบนหญาในสวนผลไม พวกสัตวตางคาดเดาวาไมชาไมนานพวกตนจะไดรับปนสวนผลไมอยางเทาเทียม
ทวาวันหนึ่งกลับมีคำสั่งออกมาวา ผลไมที่รวงมาทั้งหมดจะถูกเก็บมาไวในหองบังเหียนสำหรับใหพวกหมูไวใชประโยชน สัตวบาง
ตัวไดยินคำสั่งแลวถึงกับบนพึมพำ แตก็ไรประโยชน หมูทุกตัวตางเห็นพองกันในเรื่องนี้ แมกระทั่งสโนวบอลกับนโปเลียน พวกหมู
สงสควีลเลอรมาชี้แจงใหสัตวอื่นๆ เขาใจ
“สหาย” สควีลเลอรปาวรอง “หวังวาพวกทานคงไมคิดหรอกนะวาพวกหมูทำไปเพราะความเห็นแกตัวและสรางอภิสิทธิ์ ความ
จริงหมูหลายตัวไมชอบกินนมกับแอปเปลดวยซ้ำ ฉันเองก็ตัวหนึ่งละ วัตถุประสงคอยางเดียวที่เราเอาเจาสองอยางนี้มา คือเพื่อ
รักษาสุขภาพ นมกับแอปเปล (เรื่องนี้ทางวิทยาศาสตรไดพิสูจนมาแลว สหาย) มีสารที่ขาดไมไดสำหรับความแข็งแรงของหมู พวก
หมูเราตองใชสมอง งานดานจัดการและจัดตั้งตางๆ ในฟารมนี้ตกอยูแกพวกเรา พวกเราดูแลความเปนอยูของพวกทานทั้งวันทั้งคืน
ที่เราดื่มนมและกินแอปเปลก็เพื่อผลดีแกพวกทานแทๆ รูไหมละวาจะเกิดอะไรขึ้นถาพวกหมูทำงานไมได โจนสจะกลับมาไงเลา ใช
แลว โจนสจะกลับมา แนนอนอยูแลว สหาย” สควีลเลอรร่ำรองจนแทบจะกลายเปนออนวอน พลางกระโดดไปทางซายทีขวาทีและ
สายหางดุกดิ๊ก “แนนอนวา ไมมีใครในหมูพวกทานตองการเห็นโจนสกลับมา”
หากจะมีอะไรสักอยางที่สัตวทั้งหลายมั่นใจเต็มที่ สิ่งนั้นก็คือ พวกมันไมตองการใหโจนสกลับมา เมื่อไดฟงคำอธิบายในแงนี้
พวกมันจึงไมมีอะไรจะคัดคานอีก เพราะเห็นอยูชัดแจงแลววา มันสำคัญที่พวกหมูจะตองมีสุขภาพแข็งแรงอยูเสมอ ดังนั้นพวกมัน
จึงเห็นพองโดยไมโตแยงตอวา นมและแอปเปลที่รวงหลน (รวมทั้งแอปเปลที่เก็บไดทั้งหมดเมื่อสุกคาตน) สมควรเก็บไวสำหรับ
พวกหมูเทานั้น
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ในปลายฤดูรอนนั้น เรื่องราวที่เกิดในฟารมสัตวไดแพรกระจายไปครึ่งคอนประเทศ ทุกวันสโนวบอลกับนโปเลียนจะสงฝูงนกพิราบ
ออกไป พรอมกับคำสั่งใหไปแฝงตัวเขากับสัตวในฟารมใกลเคียง แลวบอกเลาเรื่องการปฏิวัติ และสอนใหพวกสัตวรองเพลง ผอง
สัตวแหงอังฤษ
ชวงระยะนี้สวนใหญนายโจนสจะนั่งอยูในรานเหลาสิงโตแดงที่วิลลิงดัน เจอใครก็บนรำพันเรื่องความไมยุติธรรมอันโหดรายที่
เขาถูกพวกสัตวไรคาขับไลออกจากฟารมของตัวเอง พวกเจาของฟารมคนอื่นๆ ฟงแลวก็เห็นใจไปตามหลัก แตทีแรกไมไดชวย
เหลืออะไรแกนัก ในใจลึกๆ คนเหลานี้สงสัยวา ตนจะสามารถใชเคราะหรายของโจนสใหเปนผลดีกับตนเองไดหรือไม โชคดีวา
เจาของฟารมที่อยูติดกับฟารมสัตวทั้งสองนั้นเกลียดขี้หนากันทั้งป ฟารมหนึ่งชื่อฟอกซวูด เปนฟารมแบบเกาลาสมัย กวางขวาง ซึ่ง
เจาของละเลยไมใสใจ ปลอยใหกลายเปนปารก ทุงหญาคอยๆ หมดไป และรั้วตนไมก็ซอมซอนาอาย เจาของชื่อพิลคิงตัน เปน
สุภาพบุรุษชาวไรรักสบาย ผูนิยมออกไปตกปลาหรือไมก็ลาสัตวแลวแตฤดูกาล สวนอีกฟารมนั้นชื่อพินชฟลด ซึ่งเล็กกวาและเจา
ของคือเฟรดเดอริกเอาใจใสดีกวา เฟรดเดอริกเปนชายรางบึกบึน สุขุมรอบคอบ มีเรื่องตองขึ้นโรงขึ้นศาลตลอดศก และขึ้นชื่อเรื่อง
ไมยอมเสียเปรียบใคร สองคนนี้เกลียดขี้หนากันถึงขนาดแทบจะพูดจาตกลงอะไรกันไมได ตอใหเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง
ก็เถอะ
ถึงกระนั้น ทั้งคูหวาดผวาขวัญหนีดีฝอกับการปฏิวัติที่ฟารมสัตวเหมือนกัน และคิดตรงกันวา จะตองทำทุกวิถีทางไมใหสัตวใน
ฟารมตนรูขาว ทีแรกตางก็ปนหนาหัวเราะเยยหยันวาสัตวนะรึจะจัดการงานฟารมกันเองได แถมยังทำนายดวยวา อีกสักครึ่งเดือน
ก็คงหมดปญญา ทั้งสองปลอยขาวลือดวยวา พวกสัตวที่ฟารมแมเนอร (ทั้งคูยืนกรานเรียกวาฟารมแมเนอร ดวยตางรับไมไดกับชื่อ
“ฟารมสัตว”) เอาแตทะเลาะกันเอง และอดอยากใกลตายกันเต็มทีแลว ผานไปสักพัก เมื่อปรากฏวาพวกสัตวไมไดอดตาย เฟรเด
อริกกับพิลกิงตันก็เปลี่ยนกลยุทธ หันไปคุยเรื่องฟารมสัตวเปนแหลงซองสุมความเลวทรามโหดราย บอกใครตอใครวาสัตวในฟารม
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นั้นกินกันเอง ทรมานกันดวยเกือกมาเผาไฟจนรอนแดง สมสูกับตัวเมียของกันและกัน บอกวา นี่แหละผลของการลมลางกฎ
ธรรมชาติ
อยางไรก็ตาม ผูไดฟงไมไดปกใจเชื่อขาวลือเหลานี้ เรื่องที่เลากันปากตอปากเกี่ยวกับฟารมอันแสนสุข มนุษยถูกขับไล และสัตว
จัดการงานกันเองยังคงแพรสะพัดไป โดยถูกบิดผันไปตางๆ นานาจนไมรูแนชัด กระแสการลุกฮือปฏิวัติแลนไปทั่วในชนบทตลอด
ทั้งปนั้น จู ๆ วัวตัวผูที่เคยหัวออนกลับเปลี่ยนเปนดุราย แพะพังคอกออกไปตะลุยกินถั่วโคลเวอร แมวัวก็เตะถังนม มาลาสัตวไม
ยอมอยูในคอกและสลัดคนขี่ลอยไปตกขามคอก ที่สำคัญคือ ทำนองรวมถึงเนื้อรองเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ เปนที่รูจักไปทั่ว มัน
แพรสะพัดไปอยางรวดเร็วจนนาประหลาดใจ พวกมนุษยที่ไดยินเพลงนี้ลวนอดเดือดดาลไมได แมจะหลอกตัวเองโดยคิดวาเปน
เพียงเรื่องนาขันก็ตาม พวกเขาพูดวา ไมเขาใจเลยวาทนรองเพลงเหลวไหลนาขยะแขยงนั้นไดอยางไร ตอใหเปนสัตวก็เถอะ สัตว
ตัวใดที่รองเพลงนี้ใหไดยินจะถูกเฆี่ยนตรงนั้นเลย ทวาก็ไมอาจหยุดยั้งเพลงนี้ได นกแบล็กเบิรดร่ำรองกันที่รั้วตนไม นกพิราบขับ
ขานอยูบนตนเอลม มันดังคลอประสานไปกับเสียงปงๆ จากโรงตีเหล็ก และเสียงระฆังโบสถแววกังวาน เมื่อใดที่ไดยินเสียงเพลง
มนุษยก็อดไมไดที่จะสั่นสะทานอยูในใจลึกๆ เพราะสิ่งที่ไดยินแฝงอยูในนั้นคือ คำทำนายแหงวาระสุดทายของตนเอง
ลวงตนเดือนตุลาคม ขาวโพดตัดเสร็จแลวถูกวางกองซอนเปนชั้นๆ บางสวนก็นวดเสร็จแลว นกพิราบฝูงหนึ่งบินรอนปนปวน
ดวยอาการตื่นตกใจลงมาที่สวนของฟารมสัตว โจนสกับพวกพรอมกับคนอีกครึ่งโหลจากฟอกซวูดและพินชฟลด ผานประตูไมหา
ทอนมาแลวและกำลังเดินมาตามทางรถมาตรงมายังฟารม ทุกคนมีไมประจำกาย ยกเวนโจนสผูเดินนำขบวนพรอมกับปนในมือ
เห็นชัดๆ วาพวกเขากำลังจะมายึดฟารมคืน
พวกสัตวรูมานานแลววาวันนี้จะตองมาถึง และไดเตรียมการไวทุกอยาง สโนวบอลไดศึกษาหนังสือเกาวาดวยยุทธวิธีของจูเลีย
ส ซีซารซึ่งเจอในบาน เขาจึงเปนหัวหนาปฏิบัติการปองกันครั้งนี้ เขาออกคำสั่งอยางรวดเร็ว เพียงอึดใจตอมาสัตวทุกตัวก็เขา
ประจำตำแหนงของตน
ขณะพวกมนุษยเขามาใกลโรงเรือนในฟารม สโนวบอลก็สั่งการโจมตีชุดแรก นกพิราบทั้งหมดรวมสามสิบหาตัว บินปรอไปมา
เหนือหัวพวกมนุษยแลวอึรด ระหวางที่พวกมนุษยรับมือกับอึพวกนี้ ฝูงหานที่ซุมอยูหลังรั้วตนไมก็วิ่งกรูออกมาจิกนองมนุษยอยาง
เหี้ยมเกรียม ทวานี่เปนเพียงการตอสูแบบเล็กนอยประปราย หมายจะกวนใหปนปวนเสียระเบียบ พวกมนุษยจึงใชไมไลหาน
กระเจิงไปโดยงายดาย มิวเรียล เบนจามิน และแกะทั้งหมด โดยมีสโนวบอลเปนหัวหอก วิ่งเขาไปลอมแทงและขวิดมนุษยจากทุก
ดาน สวนเบนจามินหันไปรอบๆ เตะคนดวยกีบเทาเล็กๆ แตพวกผูชายซึ่งมีไมกับรองเทาบูตพื้นตะปูยังคงแข็งแกรงเกินกวาพวก
สัตวจะตานทาน และจูๆ เมื่อมีเสียงรองอูดอันเปนสัญญาณถอยจากสโนวบอล สัตวทุกตัวก็ผละหันหลังกลับและหนีเขาประตูสู
ลานบาน
พวกมนุษยพากันโหรองลั่นยินดี เพราะคิดไปเองตามที่เห็นวาศัตรูไดแตกตื่นวิ่งหนี จึงแยกยายวิ่งไลตามกันตามใจชอบ นี่เองที่
สโนวบอลตองรอคอยอยู ทันทีที่พวกมนุษยเขามาในลานหมด มาสามตัว แมวัวสามตัว กับหมูที่เหลือซึ่งซุมรออยูในโรงวัวก็โผล
ออกมาดานหลัง และลอมไว สโนวบอลใหสัญญาณจูโจมอีกครั้ง สวนตัวเขากระโจนตรงเขามาหาโจนสโดยเฉพาะ โจนสแลเห็น
และยกปนขึ้นประทับยิง กระสุนลูกปรายเฉียดหลังสโนวบอลจนไดเลือด และแกะตัวหนึ่งตายสนิท แตกระสุนหยุดสโนวบอลไวไม
ได สโนวบอลพุงรางรวมรอยกิโลกรัมของเขาไปชนขาของโจนสเต็มเหนี่ยว รางโจนสลอยละลิ่วไปตกลงบนกองมูลสัตว ปนกระเด็น
หลุดจากมือ แตภาพนาตกใจเหนืออื่นใดคือบ็อกเซอรที่ยืนดวยขาหลัง และเตะถีบดวยเกือกมาเหล็กราวกับมาตัวผูที่ยังไมตอน หน
แรกก็เขาที่หัวของเด็กเลี้ยงมาจากฟอกซวูด สงเขาลงไปนอนเหยียดยาวไรชีวิตในหลุมโคลน พอเห็นอยางนั้นพวกมนุษยหลายคนก็
ทิ้งไมและพยายามวิ่งหนี ทุกคนเริ่มลนลาน อึดใจตอมาสัตวทั้งหมดก็ชวยกันวิ่งไลมนุษยไปรอบๆ ลาน ทั้งแทง แตะ กัด ย่ำไม
ละเวน ไมมีสัตวตัวใดที่ไมลงมือแกแคนดวยวิถีของตน แมกระทั่งเจาแมว จูๆ ก็กระโดดแผล็วจากหลังคาลงมาเกาะบาคนเลี้ยงโค
และฝงกรงเล็บลงที่คอชายเคราะหราย จนเขารองโหยหวนอยางสยดสยอง วูบหนึ่งที่มีชองโหว พวกมนุษยพรอมใจกันเผนออกจาก
สวนและหอแนบไปยังถนนใหญ ดวยเหตุนี้ ภายในหานาทีของการบุกกวาดลางของพวกเขาก็จบลงดวยการลาถอยอยางนา
อับอาย เขาทางไหนก็ออกทางนั้น โดยมีฝูงหานวิ่งไลตาม ทั้งขูและจิกนองไปดวยตลอดทาง
ทุกคนหนีกลับไปหมดยกเวนคนหนึ่ง ที่ลานบ็อกเซอรกำลังใชเทาดุนเด็กเลี้ยงมาที่นอนคว่ำหนาบนโคลน เพื่อจะพลิกรางเขาขึ้น
แตเด็กหนุมแนนิ่งไมไหวติง
“เขาตายเสียแลว” บ็อกเซอรพูดเสียงโศกเศรา “ฉันไมตั้งใจจะใหเขาตายเลยนะ ฉันลืมวาใสเกือกมาเหล็กอยู ใครเลยจะเชื่อวา
ฉันไมไดตั้งจะฆาเขา”
“สหายหยุดฟูมฟายไดแลว” สโนวบอลซึ่งเลือดยังหยดติ๋งจากบาดแผลรองขึ้น “นี่ละสงคราม มนุษยที่ดีคือมนุษยที่ตายแลว
เทานั้น”
“ฉันไมอยากฆาใครนี่ ถึงจะเปนมนุษยก็เถอะ” บ็อกเซอรยืนกรานเชนเดิม น้ำตาเออทนสองตา
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“มอลลีอยูไหน” มีเสียงรองถามขึ้นมา
มอลลีหายไปจริงๆ พวกสัตวพากันแตกตื่น กลัวไปวาพวกมนุษยอาจจะทำรายหลอนเขา หรืออาจจะพาตัวหลอนไปแลว แต
ตอนหลังก็พบมอลลีซอนอยูในคอก เอาหัวซุกอยูในรางหญา หลอนวิ่งหนีมาทันทีที่ปนลั่น หลังจากหามอลลีเจอแลว พวกสัตวก็
กลับไปที่ลาน และพบวาเด็กเลี้ยงมาฟนขึ้นและเผนหนีไปแลว ความจริงเขาแคช็อกสลบไปเทานั้นเอง
ขณะนี้พวกสัตวมารวมตัวกันดวยความตื่นเตนดีใจสุดขีด ตางก็แขงกันเลาถึงวีรกรรมอันหาญกลาของตนในการรบกันสุดเสียง
และมีการจัดงานฉลองความสำเร็จโดยไมตองตระเตรียม ธงถูกชักขึ้นยอดเสา และรองเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ ซ้ำๆ จากนั้นก็มี
พิธีศพเปนการเปนงานของแกะตัวที่ตาย โดยปลูกตนฮอรทอรนไวบนหลุมศพ สโนวบอลกลาวปราศรัยสั้นๆ ขางหลุมฝงศพเพื่อเนน
ย้ำใหสัตวทุกตัวเห็นความจำเปนวา หากถึงคราวก็ตองยินดีพลีชีพเพื่อฟารมสัตว
พวกสัตวลงมติเอกฉันทใหสรางเหรียญตราเกียรติยศทางการทหารขึ้น ชื่อวา “วีรบุรุษแหงสัตว ชั้นที่หนึ่ง” และมอบใหแกสโนว
บอลกับบ็อกเซอรเดี๋ยวนั้นเลย ทำจากเหรียญทองเหลือง (ความจริงเปนตราทองเหลืองเกาประดับอานมา ซึ่งไปเจอเขาในหองเก็บ
บังเหียน) สำหรับไวใสประดับในวันอาทิตยและวันหยุด และยังมี “วีรบุรุษแหงสัตว ชั้นที่สอง” มอบใหแกแกะผูวายชนม
หลังจากถกเถียงกันยืดยาววาควรเรียกการตอสูครั้งนี้เชนไร ก็ไดชื่อมาวา สมรภูมิรบที่เพิงโค เพราะเหตุวาหนวยซุมโจมตีพุง
ออกมาจากเพิงโค ปนของนายโจนสถูกพบตกอยูในโคลน และพวกสัตวรูวามีกระสุนสำรองอยูในบาน จึงตกลงกันวาจะวางปนไว
ตรงพื้นเสาธง ใหเปนคลายปนใหญ และจะยิงปนปละสองครั้ง ครั้งหนึ่งในวันที่สิบสองเดือนตุลาคม เพื่อเฉลิมฉลองสมรภูมิรบที่
เพิงโค กับอีกครั้งในวันกลางฤดูรอน ฉลองวันปฏิวัติ
5
ยิ่งหนาหนาวคืบใกลมาเทาไร มอลลีก็ยิ่งกอปญหามากขึ้นทุกที หลอนมาเขางานสายทุกเชา แกตัววานอนเพลิน แถมยังบนวาปวด
โนนปวดนี่โดยไมทราบสาเหตุ ทวายังคงกินไดกินดีเหมือนเดิม ทำงานอยูดีๆ หลอนก็จะหาขออางสารพัดเทาที่จะนึกได เพื่อผละ
จากงานไปยังสระน้ำดื่ม แลวยืนจองมองเงาตนเองอยางเซื่องซึม แตมีขาวลือวามีเรื่องใหญกวานั้น วันหนึ่งมอลลีเดินหนาระรื่นเขา
มาในลาน โบกสะบัดหางยาวไปมา ปากก็เคี้ยวหญา โคลเวอรจึงเดินเขาไปขนาบขาง
“มอลลี” นางพูด “ฉันมีเรื่องสำคัญมากจะคุยกับเธอ เมื่อเชาฉันเห็นเธอยืนมองขามรั้วกั้นฟารมสัตวของเรากับไรฟอกซวูด คน
งานของนายพิลคิงตันคนหนึ่งยืนอยูฟากโนนพอดี และก็…ฉันอยูไกลพอดูละ แตแนใจวาฉันเห็นชัดวาเขาคุยกับเธอ และเธอยอม
ใหเขาลูบจมูก นั่นมันหมายความวายังไงฮึ มอลลี”
“เปลานี่ ฉันก็เปลา ไมจริงสักหนอย” มอลลีรอง พลางเริ่มหกหนาหกหลังกระแทกพื้นดิน
“มอลลี มองหนาฉันซิ เธอกลาสาบานดวยเกียรติไหมวา หมอนั่นไมไดลูบจมูกเธอ”
“ไมจริงนะ” มอลลีย้ำคำเดิม แตไมกลามองหนาโคลเวอร เดี๋ยวเดียวหลอนก็วิ่งควบหนีไปในทุง
โคลเวอรฉุกคิดอะไรบางอยาง นางไมพูดจากับใคร รีบไปดูที่คอกของมอลลีและตะกุยพลิกหญาดู สิ่งที่ซุกอยูใตหญาคือกอง
น้ำตาลกอนซุกอยูกับริบบิ้นหลากสีสันอีกหลายมัด
สามวันตอมามอลลีหายตัวไป นับสัปดาหแลวก็ยังไมมีใครรูวาหลอนหายไปไหน จนมีนกพิราบมาแจงวา เห็นมอลลีอยูที่อีก
ฟากของเมืองวิลลิงดัน เทียมอยูกับเกวียนเทียมมาตัวเดียวสวยงามทาสีแดงดำซึ่งจอดอยูนอกรานเหลา ชายอวนหนาแดงก่ำ สวม
กางเกงขี่มาลายหมากรุก สวมสนับแขง ทาทางเหมือนเจาของรานเหลา กำลังลูบจมูกและปอนน้ำตาลกอน ขนของหลอนเพิ่งตัด
มาใหม และมีริบบินสีเลือดหมูผูกผมหนามา พวกนกพิราบพูดวา ทาทางมอลลีจะสบายอกสบายใจดี จากนั้นมาไมมีสัตวตัวไหน
เอยชื่อมอลลีอีกเลย
เดือนมกราคมอากาศหนาวจัด ผืนดินดูประหนึ่งแผนเหล็ก ในทุงไมสามารถทำอะไรไดเลย มีการประชุมหลายครั้งในโรงนาหลัง
ใหญ พวกหมูก็เอาแตยุงวางแผนงานในฤดูที่จะมาถึง พวกสัตวยอมรับกันแลววา หมูซึ่งพิสูจนใหเห็นวาฉลาดกวาสัตวอื่นควรจะ
เปนผูตัดสินปญหาทุกอยางเกี่ยวกับนโยบายของฟารม เพียงแตตองนำมาอนุมัติโดยเสียงสวนใหญ การแบงหนาที่เชนนี้จะไปได
ราบรื่น หากไมมีการขัดแยงระหวางสโนวบอลกับนโปเลียนเกิดขึ้น พวกเขาเห็นแยงกันในทุกเรื่องราว ถามีใครเสนอใหขยายพื้นที่
ปลูกขาวบารเลย ก็มั่นใจไดวาอีกฝายจะเรียกรองใหขยายพื้นที่ปลูกขาวโอต และถาฝายใดพื้นที่สวนโนนสวนนี้เหมาะจะลงกะหล่ำ
ปลี อีกฝายเปนตองแยงวา ดินตรงนั้นไรคานอกจากจะปลูกรากไม โดยตางก็มีเสียงสนับสนุนของตน และถกเถียงกันอยางรุนแรงดุ
เดือดหลายครั้ง สโนวบอลมักจะไดเสียงสนับสนุนสวนใหญในที่ประชุมเนื่องจากคำพูดอันโนมนาวใจไดชะงัด แตพอสิ้นการประชุม
นโปเลียนกลับมีภาษีกวาในเรื่องหาเสียงสนับสนุน และประสบความสำเร็จเปนพิเศษกับพวกแกะ เมื่อเร็วๆ นี้พวกแกะเริ่มติดนิสัย
รองวา “สี่ขาดี สองขาเลว” ตลอดทั้งวัน และเสียงรองนี้มักจะขัดจังหวะการประชุมอยูบอยๆ และสังเกตไดวา พวกแกะชอบ
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แหกปากรอง “สี่ขาดี สองขาเลว” ในจังหวะสำคัญที่สโนวบอลกำลังปราศรัย สโนวบอลไดศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสารฉบับ
เกาๆ ของ เกษตรกรและผูเลี้ยงสัตว ซึ่งเขาพบอยูในบาน จึงไดวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไวมากมาย เขาพูดดวยความรอบรูถึง
คูระบายน้ำในทุง หญาหมัก และขี้โลหะหลอม และไดรางแผนอันซับซอนเพื่อทำใหทุกวันสัตวทั้งหมดสามารถหยอนมูลลงในทุง
โดยตรง ตามจุดตางๆ เพื่อประหยัดแรงงานขน นโปเลียนนั้นไมมีแผนมาเสนอ แตพูดเบาๆ วาสโนวบอลจะเหลวเสียเปลา ดูทาทาง
เขาคลายกำลังรอคอยจังหวะเหมาะ แตในบรรดาความขัดแยงทั้งหมดของหมูทั้งสองตัว ไมมีครั้งใดรุนแรงยิ่งกวาการเถียงกันเรื่อง
โรงสีลม
ในทุงที่แผยาวไกล มีเนินเล็กๆ ลูกหนึ่งอยูไมไกลจากหมูโรงนานัก ซึ่งเปนจุดสูงสุดในฟารม หลังจากสำรวจดูพื้นที่แลว สโนว
บอลชี้วาเนินนั้นเหมาะที่สุดสำหรับสรางโรงสีลม เพื่อจะปนไดนาโมและผลิตไฟฟาใหแกฟารม ไฟฟาจะนำแสงสวางมาใหตาม
คอกสัตว และใหความอบอุนในหนาหนาว และจะเปนพลังงานใหแกเลื่อยวงเดือน เครื่องตัดฟางขาว เครื่องแบงรางหญา และ
เครื่องรีดนมวัวไฟฟา สัตวทั้งหลายเพิ่งเคยไดยินชื่อสิ่งเหลานี้ครั้งแรก (เพราะฟารมนี้เปนฟารมรุนเกา มีแคเครื่องจักรสมัยโบราณ)
จึงพากันฟงดวยพิศวงงงงวย เมื่อสโนวบอลเลาภาพนาตื่นตาตื่นใจของเครื่องจักรซึ่งจะทำงานแทน ขณะที่พวกสัตวจะไดกินหญา
สบายๆ ในทุงหรือพัฒนาสมองดวยการอานและการสนทนา
เพียงไมกี่สัปดาหตอมา แผนสรางโรงสีลมของสโนวบอลก็สำเร็จเปนรูปเปนราง รายละเอียดของเครื่องจักรไดมาจากหนังสือ
สามเลมของนายโจนสเสียสวนใหญ คือ ของมีประโยชนหนึ่งพันอยางภายในบาน คนทุกคนเปนชางอิฐเองได, และ ไฟฟาเบื้องตน
สโนวบอลใชเพิงซึ่งเคยเปนที่ฟกไขมาเปนหองสมุด โดยตั้งพื้นไมเรียบซึ่งเหมาะจะวาดภาพลงในนั้น เขาจะหมกตัวอยูในเพิงคราว
ละหลายชั่วโมง โดยเปดหนังสือวางไวกับพื้นมีกอนหินทับ กีบเทาเขาจับแทงชอลก แลวขยับตัวไปมา วาดเสนโนนเสนนี้ขณะที่ลง
เสียงฮื่อๆ เบาๆ ดวยความตื่นเตน แผนผังคอยๆ ขยายขึ้นมาเปนรูปขอเหวี่ยงและฟนเฟองอันซับซอน กินเนื้อที่พื้นหองไปกวาครึ่ง
สัตวตัวอื่นๆ ดูไมรูเรื่องแตก็ทึ่งและเลื่อมใสยกใหญ แวะมาดูแบบวาดของสโนวบอลกันอยางนอยวันละครั้ง แมกระทั่งแมไกกับเปด
ก็มาดู แลวก็ตองระวังจนตัวโกงที่จะไมเหยียบยางลงบนรอยชอลก มีเพียงนโปเลียนที่ไมเคยมาเยี่ยมเยียนเลย เพราะเขาประกาศ
ตัวคัดคานโรงสีลมตั้งแตเริ่มแรก อยางไรก็ตาม วันหนึ่งเขามาโดยไมบอกกลาวเพื่อตรวจสอบแผนผัง เขาเดินย่ำโครมๆ ไปรอบเพิง
เล็งแลรายละเอียดของแผนผัง แลวพนลมใสครั้งสองครั้ง กอนจะยืนนิ่งครูหนึ่งพลางเพงพิจารณาดูมันจากหางตา จูๆ เขาก็ยกเทา
ขึ้นขางหนึ่ง ฉี่รดแบบบนพื้น แลวเดินออกไปโดยไมปริปากพูดอะไรสักคำ
ฟารมสัตวเห็นแยงกันอยางรุนแรงในเรื่องโรงสีลม สโนวบอลเองไมปฏิเสธวางานสรางจะยุงยาก ตองขนหินมาวางกอเปนผนังสี่
ดาน จากนั้นตองทำใบกังหัน พอเสร็จแลวจะตองใชไดนาโมกับสายไฟ (สิ่งเหลานี้จะจัดหามาอยางไร สโนวบอลไมไดกลาวถึง) แต
เขาเขายืนยันวา ทั้งหมดจะแลวเสร็จภายในหนึ่งป เขาประกาศวา หลังจากนั้นจะประหยัดแรงงานไดมาก พวกสัตวสามารถทำงาน
เพียงสัปดาหละสามวันเทานั้น ฝายนโปเลียนเถียงวา ความจำเปนยิ่งยวดในตอนนี้คือเพิ่มผลผลิตอาหาร หากมามัวเสียเวลากับโรง
สีลม พวกเขาก็จะอดอาหารตายกันเสียกอน พวกสัตวจึงแบงเปนสองฝกสองฝาย โดยฝายหนึ่งมีคำขวัญวา “หนุนสโนวบอลและ
การทำงานสัปดาหละสามวัน” สวนคำขวัญของอีกฝายคือ “หนุนนโปเลียนกับรางหญาเต็มเปยม” มีเพียงเบนจามินผูเดียวที่ไมได
เขากับฝายไหน เขาไมเชื่อใครทั้งนั้น ทั้งฝายที่บอกวาอาหารจะมีเหลือเฟอ หรือฝายที่บอกวาโรงสีลมจะชวยลดแรงงาน เขาพูดวา
ถึงมีไมมีโรงสีลม ชีวิตก็จะเปนเชนที่เคยเปนมาเสมอ นั่นก็คือ ชีวิตที่เลวราย
นอกเหนือจากขอขัดแยงเรื่องโรงสีลมแลว ยังมีประเด็นเรื่องการปองกันฟารมอีก พวกสัตวตระหนักดีเต็มหัวใจวา ถึงแมมนุษย
จะพายแพในการตอสูที่เพิงโค พวกเขาอาจหาทางยึดฟารมกลับไปเปนของนายโจนสอีกครั้งดวยวิธีที่เฉียบขาดกวาเดิม และ
เหตุผลสำคัญยิ่งกวานั้นคือ เมื่อขาวการพายแพนั้นแพรกระจายไปในชนบท ก็ทำใหสัตวในฟารมใกลเคียงดื้อดึงยิ่งกวาที่เคยเปน
มา สโนวบอลกับนโปเลียนขัดแยงกันอีกเชนเคย ถาวากันตามนโปเลียนแลว สัตวทั้งหลายควรจะหาปนมา และฝกใชใหเปน
หากวากันตามสโนวบอล พวกสัตวจะตองสงนกพิราบออกไปใหมากขึ้นอีก เพื่อปลุกระดมใหสัตวในฟารมอื่น ๆ ทำการปฏิวัติ ฝาย
หนึ่งอางเหตุผลวา หากไมสามารถปองกันตัวเอง พวกเขาก็จะถูกโคนลม อีกฝายชูเหตุผลวา หากมีการปฏิวัติเกิดขึ้นทุกหนทุกแหง
พวกเขาจะไมมีความจำเปนตองปองกันตัวเองอีก ทีแรกพวกสัตวรับฟงนโปเลียนกอน แลวหันไปฟงสโนวบอล แลวก็ตัดสินใจไมได
วาฝายไหนถูก อันที่จริง เวลารับฟงฝายไหนพูด พวกเขาก็มักจะเห็นพองกับฝายนั้นนั่นแหละ
ในที่สุดก็ถึงวันที่แผนผังโรงสีลมของสโนวบอลจะเสร็จสมบูรณ ในการประชุมของวันอาทิตยถัดจากนั้น ประเด็นวาจะเริ่มลงมือ
สรางโรงสีลมถูกนำขึ้นมาขอมติ เมื่อพวกสัตวมารวมตัวกันในโรงนาใหญพรอมหนา สโนวบอลก็ลุกขึ้นยืนและชี้แจงเหตุผลที่ควร
สนับสนุนการสรางโรงสีลม แตถูกพวกแกะรองขัดจังหวะเปนครั้งคราว จากนั้นนโปเลียนก็ลุกขึ้นยืนเพื่อโตตอบ เขาพูดเสียงเบาวา
โรงสีลมเปนเรื่องเหลวไหลทั้งเพ เขาขอแนะนำไมใหสนับสนุนการสราง พูดจบก็นั่งลงทันที เขาใชเวลาพูดแคสามสิบวินาที มิ
หนำซ้ำทาทางดูจะไมสนใจวาผลจะเปนอยางไร สโนวบอลรีบลุกขึ้นยืนทันควันและตะโกนบอกพวกแกะที่เริ่มรองใหเงียบเสียง จาก
นั้นก็ออนวอนขอเสียงสนับสนุนอยางเรารอน ถึงตอนนี้พวกสัตวแบงออกเปนสองกกแทบจะเทาๆ กัน แตลีลาโนมนาวใจของสโนว
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บอลกลับทำใหพวกเขาคลอยตามไปชั่วขณะ ดวยถอยคำอันยิ่งใหญเหลานั้น สโนวบอลไดวาดภาพใหเห็นถึงฟารมสัตวเมื่องานต่ำ
ทรามถูกปลดจากบาของพวกสัตว บัดนี้จินตนาการเพริดแพรวของเขาไปไกลพนเครื่องตัดฟางและเครื่องสับหัวผักกาดเทอรนิปไป
แลว เขาพูดวา ไฟฟาจะใชเดินเครื่องนวดขาว คันไถ คราด กลิ้ง รวมทั้งเครื่องเกี่ยวขาวและเครื่องมัด แถมยังสงไฟฟาไปสรางแสง
สวางใหแกทุกคอกสัตว น้ำรอนน้ำเย็น และเครื่องทำความรอนไฟฟา เมื่อสโนวบอลพูดจบ ไมเหลือขอสงสัยอีกแลววามติจะโนมไป
ทางใด ทวาทันใดนั้นเองนโปเลียนลุกขึ้นยืนและเหลือบหางตามองสโนวบอลอยางประหลาด พลางรองครางเสียงแหลมอยางที่ไม
เคยมีใครเคยไดยินจากปากเขามากอน
จากนั้นมีเสียงหอนนาขนพองสยองเกลาดังขึ้นดานนอก และหมาเกาตัวสวมปลอกคอปุมทองเหลืองกระโดดเขามาในโรงนา
พวกมันกระโจนเขาหาสโนวบอล แตเขากระโดดหลบเขี้ยวของพวกมันไดชนิดเฉียดฉิว อึดใจตอมาสโนวบอลก็เผนออกประตูและ
หมาฝูงนั้นไลตามออกไป เหลาสัตวที่เหลือทั้งประหลาดใจและหวาดกลัวจนพูดไมออก ไดแตออกันออกจากประตูเพื่อดูฉากวิ่งไล
สโนวบอลวิ่งสุดชีวิตไปตามทุงหญายาวซึ่งทอดไปถึงถนน เขาวิ่งชนิดที่มีแตหมูเทานั้นที่จะวิ่งแบบนั้นได ทวาฝูงหมาก็ตามมาติดๆ
จูๆ เขาลื่นลม คิดในใจวาคงเสียทีพวกมันแน แตแลวเขาก็ลุกขึ้นใหมและวิ่งเร็วยิ่งกวาครั้งใดที่ผานมา แลวพวกหมาก็ไลจี้เขามาอีก
หนึ่งในนั้นเกือบจะงับเขี้ยวลงบนหางของเขาอยูแลว แตสโนวบอลสะบัดหนีไดทัน เขาโหมแรงเขาไปอีก และพุงพรวดเขาในชองรั้ว
ตนไมไดแบบเสนยาแดงผาแปด จากนั้นมาก็ไมมีใครไดเห็นเขาอีกเลย
พวกสัตวเดินกลับเขาในฟารมดวยอาการนิ่งอึ้งและหวาดผวา เดี๋ยวเดียวพวกหมาก็วิ่งกลับมา แรกทีเดียวไมมีใครจินตนาการ
ไดวาสัตวดุรายนี้มาจากไหน แตไมชาขอสงสัยก็คลี่คลาย พวกมันคือลูกหมาที่นโปเลียนแยกจากอกแมหมาเอาไปเลี้ยงไวนั่นเอง
แมจะยังไมโตเต็มขนาด แตรางใหญโต และทาทางดุรายราวกับหมาปาทีเดียว พวกมันคอยยืนอยูไมหางนโปเลียน มีผูสังเกตเห็น
พวกมันกระดิกหางใหเขาแบบเดียวกับที่หมาของนายโจนสกระดิกใหกับเจานาย
นโปเลียนกับฝูงหมาผูติดตาม กาวขึ้นสูแทนยกพื้นซึ่งเมเจอรเคยกลาวปาฐกถา เขาประกาศวา นับจากวันนี้ การประชุมเชาวัน
อาทิตยจะไมมีอีกตอไป เพราะไมจำเปนแลว เขาบอกวามันเปลืองเวลาเปลา ตอไปนี้ปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานของฟารมจะมีคณะ
กรรมการพิเศษประกอบดวยพวกหมูเปนผูตัดสิน โดยตัวเขาเองดำรงตำแหนงประธาน คณะกรรมการจะประชุมกันเปนการลับ
แลวจะแจงการตัดสินใจใหสัตวอื่นๆ ไดทราบภายหลัง พวกสัตวจะยังมารวมตัวกันในเชาวันอาทิตยเชนเดิม เพื่อเคารพธงและรอง
เพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ และรับคำสั่งประจำสัปดาห แตไมมีการถกเถียงปญหาอีกตอไป
แมจะไมหายตกตะลึงกับเรื่องที่สโนวบอลถูกขับจากฟารม พวกสัตวก็ยังสะดุงโหยงเมื่อไดฟงประกาศของนโปเลียน สัตว
จำนวนหนึ่งคงจะคัดคานไปแลวหากนึกหาคำโตแยงที่เหมาะสมได แมกระทั่งบ็อกเซอรยังอดรูสึกหนักใจเล็กนอยไมได เขาทำหูลี่
สะบัดผมหนามาอยูหลายครั้ง และพยายามอยางหนักที่จะเรียบเรียงความคิดของตน แตสุดทายก็คิดไมออกวาควรพูดอะไร
อยางไรก็ตาม พวกหมูเองนั้นมีบางสวนที่มีปากมีเสียง หมูเนื้อหนุมสี่ตัวแถวหนารองเสียงแหลมคัดคานออกมา ทั้งสูผุดลุกขึ้นยืน
และพูดโดยไมรั้งรอ แตทันใดนั้น หมาที่นั่งอยูรอบตัวนโปเลียนเริ่มสงเสียงคำรามขูขวัญเสียงต่ำลึก พวกหมูจึงเงียบเสียงและนั่งลง
ตามเดิม จากนั้นพวกแกะพากันตะเบ็งทองคำขวัญ “สี่ขาดี สองขาเลว” ดังสนั่นเกือบสิบหานาทีเต็ม เทากับปดโอกาสไมใหมีการโต
เถียงใดๆ อีก
หลังจากนั้น สควีลเลอรถูกสงใหไปอธิบายระเบียบใหมกับสัตวอื่นๆ ในฟารม
“สหาย” เขาพูด “ฉันมั่นใจวา สัตวทุกตัวที่นี่คงจะซาบซึ้งในการเสียสละตัวเองของสหายนโปเลียนกันดี สหายอยาไดคิดวา เปน
หัวหนาเปนความเพลิดเพลินเจริญใจเปนอันขาด ตรงกันขาม มันคือความรับผิดชอบหนักหนวงลึกซึ้ง ไมมีใครเชื่อมั่นในหลักการ
‘สัตวทุกตัวเทาเทียมกัน’ แนนแฟนยิ่งไปกวาสหายนโปเลียนอีกแลว เขาแสนจะยินดีที่จะปลอยใหพวกทานตัดสินใจเรื่องราวกัน
ดวยตัวเอง แตสหาย บางครั้งพวกทานยอมตัดสินใจผิดพลาด ถึงตอนนั้นพวกเราจะเปนอยางไรเลา สมมติวาพวกทานตัดสินใจเชื่อ
เรื่องโรงสีลมเหลวไหลของสโนวบอลและตามเขาไปเลา ทั้งที่เราก็รูกันแลววาเขาเปนแคอาชญากร”
“เขาสูหาวหาญในสมรภูมิรบที่เพิงโคนะ” ใครตัวหนึ่งพูดขึ้น
“เพียงแคหาวหาญยังไมพอ” สควีลเลอรกลาว “ความจงรักภักดีและการเชื่อฟงสิสำคัญกวา ถาจะวากันเรื่องสมรภูมิรบที่เพิงโค
ฉันเชื่อวาสักวันหนึ่งเราจะไดเห็นกันวา บทบาทของสโนวบอลถูกแตงแตมจนเกินเลยไปมาก วินัยตางหาก สหาย วินัยดุจเหล็ก นั่น
คือหลักสำคัญของวันนี้ กาวพลาดกาวเดียว ศัตรูของเราก็จะถึงตัวเรา แนนอน สหาย พวกทานคงไมตองการใหโจนสกลับมา
หรอก”
อีกครั้งหนึ่งที่ไมมีใครตอบโตเหตุผลขอนี้ได แนนอนอยูแลว พวกสัตวไมตองใหโจนสกลับมา หากการยอมใหมีการถกเถียงใน
เชาวันอาทิตยเปนสิ่งที่นำเขากลับมา ถาเชนนั้นการถกเถียงก็มีไมได บ็อกเซอรนั้นบัดนี้ไดใครครวญทุกสิ่งดีแลว จึงกลาวแทน
ความรูสึกของสัตวทั้งหมดวา “หากสหายนโปเลียนพูดเชนนั้น มันยอมถูกตอง” นับจากนั้นมาเขาไดรับเอาคำขวัญใหม “นโปเลียน
ถูกเสมอ” มาเพิ่มเติมจากคำขวัญประจำใจที่วา “ฉันจะทำงานใหมากขึ้น”
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ชวงนั้นอากาศเริ่มเปลี่ยน งานไถในฤดูใบไมผลิไดเริ่มขึ้นแลว เพิงที่สโนวบอลเคยวาดแบบผังโรงสีลมถูกปดตาย และคาดเดา
กันวาผังนั้นคงถูกลบไปแลว ทุกเชาวันอาทิตยเวลาสิบนากา พวกสัตวจะรวมตัวกันในโรงนาใหญเพื่อรับคำสั่งของสัปดาหนั้น
กะโหลกศีรษะของเฒาเมเจอรซึ่งไมมีเนื้อเหลือติดอยูอีก ถูกขุดขึ้นจากสวนผลไม นำมาตั้งไวบนตอไมที่ฐานเสาธงเคียงขางๆ กับ
ปน หลังจากเชิญธงขึ้นสูยอดเสาแลว พวกสัตวจะตองเดินเรียงแถวผานหัวกะโหลกนั้นเพื่อแสดงความเคารพกอนจะเขาสูโรงนา
เดี๋ยวนี้พวกสัตวไมไดนั่งรวมกันทั้งหมดเชนแตกอนแลว นโปเลียนกับสควีลเลอร และหมูอีกตัวชื่อมินิมัสผูมีพรสวรรคนาทึ่งดานการ
แตงเพลงและบทกวี นั่งหนายกพื้น โดยมีลูกหมารุนๆ เกาตัวลอมรอบเปนครึ่งวงกลม และหมูที่เหลือนั่งดานหลัง พวกสัตวอื่นๆ นั่ง
ในโรงนาหันหนาไปหาพวกเขา นโปเลียนจะอานคำสั่งประจำสัปดาหดวยเสียงหาวขึงขังเยี่ยงทหาร หลังจากรองเพลง ผองสัตวแหง
อังกฤษ หนึ่งจบ พวกสัตวก็แยกยายกันไป
วันอาทิตยที่สามหลังสโนวบอลถูกเนรเทศ พวกสัตวออกจะประหลาดใจเมื่อไดยินนโปเลียนประกาศวา โรงสีลมจะถูกสรางขึ้น
ในที่สุด เขาไมไดเหตุผลใดๆ วาทำไมถึงเปลี่ยนใจ หากเตือนพวกสัตวไววา งานที่เพิ่มมาแปลวาทั้งหมดตองทำงานหนักหนาสาหัส
และอาจจำเปนตองลดปนสวนอาหารลงดวย อยางไรก็ตาม แผนผังนั้นเสร็จสมบูรณแลวทุกรายละเอียด คณะกรรมการพิเศษของ
พวกหมูไดลงมือทำกันมาตลอดสามสัปดาห การสรางโรงสีลมพรอมกับสิ่งตอเติมตางๆ หลายอยาง คาดวาจะใชเวลาสองป
เย็นวันนั้น สควีลเลอรไปอธิบายกับสัตวอื่นๆ เปนการเฉพาะวา แทจริงนโปเลียนไมเคยคัดคานเรื่องโรงสีลม ตรงกันขาม เขา
นี่เองที่สนับสนุนใหสรางตั้งแตเริ่ม และแผนผังซึ่งสโนวบอลวาดไวบนพื้นโรงฟกไขนั้น ความจริงไดถูกขโมยมาจากกองกระดาษ
ของนโปเลียน แทจริงแลว โรงสีลมเปนการสรรคสรางของนโปเลียนเอง มีเสียงหนึ่งถามขึ้นวา แลวทำไมเมื่อกอนนโปเลียนถึงได
คัดคานแข็งขันนัก สควีลเลอรทำหนามีลับลมคมนัย กอนชี้แจงวา นั่นเปนไหวพริบของสหายนโปเลียน ที่เขาทำใหดูเหมือนคัดคาน
โรงสีลม เปนเพียงวิถีทางกำจัดสโนวบอล ผูเปนตัวอันตรายและชี้นำผิดๆ ทีนี้เมื่อสโนวบอลพนทางไปแลว แผนการยอมสามารถ
ดำเนินตอไปโดยไมมีผูยื่นมือมาแทรกแซง สควีลเลอรบอกอีกวา สิ่งนี้เองที่เรียกวากลยุทธ เขาพูดซ้ำคำนี้หลายครั้ง “กลยุทธ สหาย
กลยุทธ” พลางกระโดดไปรอบๆ และสะบัดหาง พรอมกับหัวเราะเริงรา พวกสัตวไมแนใจหรอกวาคำนี้มีความหมายวากระไร ทวา
สควีลเลอรพูดจาไดนาคลอยตาม มิหนำซ้ำหมาสามตัวซึ่งบังเอิญตามมาดวยก็คำรามอยางมุงรายหมายขวัญอยู สัตวทั้งหลายจึง
ยอมรับคำชี้แจงโดยไมถามตอใหมากความ
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ตลอดปนั้นพวกสัตวทำงานกันไมไดหยุดหยอนประหนึ่งขาทาส ทวาเปนการทำงานดวยความสุข ไมมีงานหรือการเสียสละใดที่พวก
เขาไมเต็มใจทำ เพราะตางรูดีวาที่ทำไปทุกสิ่งนั้นเพื่อผลดีของตัวเองและลูกหลานภายหนา มิใชทำเพื่อมนุษยจอมขี้เกียจขี้ขโมย
โขยงไหน
ตลอดฤดูใบไมผลิและฤดูรอน พวกเขาทำงานกันสัปดาหหกสิบชั่วโมง พอเดือนสิงหาคม นโปเลียนประกาศวา จะทำงานกันใน
บายวันอาทิตยดวย งานนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจลวนๆ ทวา ผูที่ไมมาทำจะถูกลดปนสวนอาหารลงครึ่งหนึ่ง ถึงจะทำขนาดนี้แลว
ก็ยังจำเปนตองละทิ้งงานบางอยาง การเก็บเกี่ยวปนี้ไดผลผลิตนอยกวาปกอน และทุงสองแหงที่ควรจะเพาะหนอไวในตนฤดูรอนก็
ไมไดเพาะ เนื่องจากไถพรวนไมทัน คาดการณไดเลยวาฤดูหนาวที่จะมาถึงจะตองลำบากแน
การสรางโรงสีลมพบความยุงยากคาดไมถึงหลายเรื่อง มีบอหินดีๆในฟารมมากพอดู และพบวาบานหลังนอกๆ ก็เต็มไปดวย
ทรายกับปูน ดังนั้นวัสดุกอสรางจึงอยูใกลมือ ทวาปญหาที่พวกสัตวแกไมตกทีแรกคือ ทำอยางไรจึงจะกะเทาะหินใหเปนชิ้นเปน
ขนาดที่เหมาะสม ดูทาวาไมมีวิธีอื่นนอกจากใชเครื่องขุดกับชะแลง ซึ่งไมมีสัตวใดใชได เนื่องจากไมมีสัตวที่สามารถยืนดวยขาหลัง
หลังจากพยายามอยางไรผลกันอยูหลายสัปดาห สัตวตัวหนึ่งก็เกิดความคิดแจวขึ้น นั่นก็คืออาศัยแรงโนมโถงของโลกมาชวย
บรรดาหินที่มีขนาดใหญเกินกวาจะนำไปใชไดซึ่งมีอยูกนบอหินนั้น พวกสัตวก็เอาเชือกมาผูกรอบหินพวกนี้เขา จากนั้นทั้งหมด ไม
วาวัว ควาย แกะ สัตวตัวใดก็ตามที่พอจะจับเชือกได แมกระทั่งพวกหมูบางครั้งก็เขารวมดวยในตอนสำคัญๆ ชวยกันลากหินขึ้นที
ละคืบๆ ชาจนนาสิ้นหวัง ขึ้นเนินไปถึงปากบอ แลวดันใหหลนรวงลงไปแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย การขนลากหินที่แตกออกนี้เทียบกัน
แลวงายดายกวามาก ใสเกวียนใหพวกมาลากไป พวกแกะลากทีละกอน แมกระทั่งมิวเรียลกับเบนจามินก็เทียมตัวเขากับรถลาก
สองลอเล็กคันเกา แลวชวยขนลากเทาที่ทำได ปลายฤดูรอนจึงมีหินมากพอ จากนั้นการกอสรางจึงเริ่มตนขึ้น ภายใตการควบคุม
ของพวกหมู
ทวางานสรางชางเชื่องชาและกินแรงยิ่ง บอยครั้งตองเสียเวลาไปทั้งวันเต็มๆ กับการเหนื่อยยากลากหินกอนเดียวไปถึงปากบอ
หิน และบางครั้งเมื่อดันใหรวงลงไปแลว หินกลับไมแตกเปนกอนเล็ก ไมมีงานใดสำเร็จไดหากปราศจากบ็อกเซอร เพราะกำลังของ
เขาดูจะเทียบเทากับกำลังของสัตวที่เหลือทุกตัวรวมกันทีเดียว เมื่อหินไถลลงเนิน และสัตวอื่นๆ พากันรองดวยความสิ้นหวังเมื่อพบ

วรรณกรมเยี่ยมยอด ที่อยากให้คุณอ่าน Animal Farm

วาตัวเองถูกลากลงจากเนินไปดวย มีเพียงบ็อกเซอรที่รวบรวมพละกำลังทั้งหมด แลวออกแรงรั้งหินกอนนั้นไวไดเสมอ ภาพที่บ็อก
เซอรลากเชือกผูกหินขึ้นเนินทีละนิ้วๆ ลมหายใจรัวเร็ว ปลายกีบเทาจิกพื้นแนน และลำตัวมหึมาอาบเยิ้มไปดวยเหงื่อ บันดาลให
สัตวทุกตัวที่เห็นเต็มตื้นดวยความชื่นชม บางครั้งโคลเวอรก็เตือนใหเขาอยาหักโหมเกินกำลัง ทวาบ็อกเซอรไมเคยฟงนาง คติ
ประจำใจสองอยางของเขาที่วา “ฉันจะทำงานใหหนักขึ้น” กับ “นโปเลียนทำถูกเสมอ” ดูจะเปนคำตอบอันเพียงพอสำหรับทุก
ปญหาแลว เขานัดแนะกับไกรุนกระทงใหปลุกเขากอนสัตวอื่นๆ เพิ่มจากครึ่งชั่วโมง เปนสี่สิบหานาที เวลาใดที่วางเวนจากการงาน
ซึ่งทุกวันนี้มีนอยกวานอย เขาจะไปที่บอหินตามลำพัง เพื่อเก็บหินกอนเล็กกอนนอยและลากมายังสถานที่กอสรางโดยไมมีผูใดชวย
เหลือ
ตลอดฤดูรอนนั้นพวกสัตวมิไดลำบากแรนแคนเทาไร ถึงแมวางานจะหนักก็ตาม อาหารอาจจะไมอุดมสมบูรณกวาสมัยโจนส
ยังอยู แตอยางนอยก็ไมไดลดนอยลง การที่ตองอาหารเลี้ยงแคตัวเอง ไมตองเลี้ยงดูมนุษยเพิ่มมาอีกหาคนนั้นเปนขอไดเปรียบ
มหาศาล คงตองใชความลมเหลวมากมายถึงจะหักลางขอไดเปรียบนี้ลงได และจะวาไปวิธีทำงานของพวกสัตวก็มีประสิทธิภาพ
กวาและประหยัดงานไปไดมาก อยางเชนงานกำจัดวัชพืช พวกสัตวทำไดเรียบรอยหมดจดซึ่งมนุษยไมมีทางทำได ยิ่งกวานั้น บัดนี้
เมื่อไมมีสัตวตัวใดริเปนขโมย จึงไมจำเปนตองกั้นรั้วแปลงเพาะปลูก ทำใหประหยัดแรงงานรักษารั้วและประตูไดมาก แตกระนั้น
เมื่อฤดูรอนลวงเลยไป ผลรายหลายอยางที่คาดไมถึงก็เริ่มปรากฏ พวกสัตวจำเปนตองใชน้ำมันกาด ตะปู เชือก ขนมปงแข็งสำหรับ
หมา และเหล็กทำเกือกมา ทั้งหมดนี้ทำเองไมไดในฟารม และตอไปจะตองใชเมล็ดพันธุพืชและปุยเคมี นอกเหนือจากเครื่องมืออีก
หลายอยาง และทายที่สุดคือ เครื่องจักรสำหรับโรงสีลม จะไดสิ่งเหลานี้มาจากไหนกัน สัตวทุกตัวลวนหมดปญญาจะคิด
เชาวันอาทิตยวันหนึ่ง เมื่อพวกสัตวมารวมตัวกันเพื่อฟงคำสั่ง นโปเลียนประกาศวา เขาไดออกนโยบายใหมมาขอหนึ่ง นับจากนี้
ไป ฟารมสัตวจะเขาทำการคากับฟารมอื่นๆ ใกลเคียง แตแนละ ยอมไมใชเพื่อวัตถุประสงคหากำไร หากเพื่อหาวัสดุซึ่งมีความ
จำเปนตองใชโดยเรงดวน เขากลาวอีกวา ความจำเปนเกี่ยวกับโรงสีลมมากอนเรื่องอื่นทั้งหมด ดังนั้นเขาจึงกำลังเตรียมการเพื่อ
ขายหญาแหงและขาวสาลีอันเปนสวนหนึ่งของปนี้ และตอไปหากจำเปนตองใชเงิน ก็จะหาเพิ่มดวยการขายไขไก เพราะในตลาดวิ
ลลิงดันนั้นตองการไขไกอยูเสมอ นโปเลียนกลาววา พวกแมไกควรจะดีใจที่ตัวเองจะไดเสียสละเพื่อชวยเหลือการกอสรางโรงสีลม
เปนพิเศษ
อีกครั้งหนึ่งที่พวกสัตวรูสึกอึดอัดโดยไมทราบสาเหตุแนชัด หามการติดตอใดๆ กับมนุษย หามยุงเกี่ยวทางการคา หามใชเงิน สิ่ง
เหลานี้เปนมติขอแรกสุดที่ไดทำกันในการประชุมเพื่อยินดีตอชัยชนะหลังจากโจนสถูกขับไลออกไปมิใชหรือ สัตวอื่นๆ ที่เหลือจำได
วาไดผานมติทำนองนี้ไป หรืออยางนอยก็คลับคลายคลับคลาละ หมูรุนหนุมสี่ตัวซึ่งเคยประทวงเมื่อครั้งนโปเลียนยกเลิกการ
ประชุมพากันสงเสียงแบบกลาๆ กลัวๆ แตทันใดก็ถูกปดปากดวยเสียงคำรามสนั่นจากพวกหมา จากนั้นเชนเคย พวกแกะแหกปาก
รอง “สี่ขาดี สองขาเลว” และจังหวะติดขัดจึงถูกกลบเกลื่อนไปดวยเสียงนี้ สุดทาย นโปเลียนยกเทาขางหนึ่งขึ้นเพื่อใหทั้งหมดเงียบ
เสียง และประกาศวา เขาไดเตรียมการไวหมดแลว ไมมีความจำเปนที่สัตวตัวใดจะตองไปติดตอกับมนุษย เพราะนั่นยอมเปนที่ไม
พึงปรารถนาอยางที่สุด เขาตั้งใจจะรับภาระทั้งมวลไวบนบาตัวเอง อีตามนุษยคนหนึ่งชื่อวีมเปอร ทนายในวิลลิงดัน ไดตกลงจะ
เปนตัวกลางระหวางฟารมสัตวกับโลกภายนอก และเขาจะมาเยือนฟารมสัตวทุกเชาวันจันทรเพื่อรับคำสั่ง นโปเลียนปดทายคำ
ปราศรัยดวยการรองกองวา “ฟารมสัตวจงเจริญ” เหมือนเชนเคย แลวหลังจากรองเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ จบพวกสัตวก็พากัน
สลายตัว
หลังจากนั้น สควีลเลอรก็ออกไปปลอบขวัญใหความมั่นใจแกสัตวตางๆ ทั่วทั้งฟารม เขารับรองแกสัตวทุกตัววา ไมเคยมีมติ
หามการคาขายและการใชเงินออกมา ไมมีใครเสนอใหลงมติดวยซ้ำ เปนแตเพียงจินตนาการคิดนึกกันเอาเอง อาจจะสืบกลับไป
ไดที่ตนตอคือ คำโกหกมดเท็จที่สโนวบอลแพรกระจายออกไปนั่นเอง ยังมีสัตวบางตัวที่คางคาใจอยูบางเล็กนอย แตสควีลเลอร
ถามพวกเขาอยางฉลาดวา “ทานแนใจรึ สหาย วาทานไมไดคิดฝนเรื่องนี้เอง ทานมีบันทึกวาเคยมีมติขอนี้หรือเปลา มีใครจดลง
กระดาษไวที่ไหนหรือเปลา” เปนความจริงที่วา สิ่งเหลานี้ไมมีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร พวกสัตวจึงยอมเชื่อวาตนหลงเขาใจ
ผิดกันไปเอง
ทุกวันจันทร นายวีมเปอรมาเยือนฟารมสัตวตามที่ไดนัดแนะไว เขาเปนชายรางเล็กหนาตาเจาเลห ไวเคราขางแกม เปน
ทนายความรับงานธุรกิจเล็กๆ แตฉลาดพอจะคาดการณไดเร็วกวาคนอื่นวาฟารมสัตวจะตองการนายหนา อีกทั้งคานายหนาที่เสีย
ไปก็จะคุมคา พวกสัตวเฝามองการมาและกลับของนายวีมเปอรดวยความหวั่นเกรง และถาเลี่ยงไมเจอเขาไดก็จะเลี่ยง กระนั้น
ก็ตาม เมื่อเห็นภาพที่นโปเลียนยืนสี่ขาสั่งงานกับวีมเปอรผูยืนสองขา พวกสัตวก็อดที่จะภาคภูมิใจเสียมิได และเริ่มเคยชินกับเรื่อง
ใหมนี้มากขึ้น ความสัมพันธระหวางพวกสัตวกับมนุษยเปลี่ยนไปจากเดิม มนุษยไมไดเกลียดฟารมสัตวนอยลงเมื่อเห็นวาฟารม
สัตวเจริญรุงเรือง กลับยิ่งทวีความเกลียดชังมากขึ้น มนุษยทุกผูทุกนามลวนยึดมั่นในขอที่วา ฟารมสัตวจะตองพังพินาศลงสักวัน
หนึ่งไมชาก็เร็ว และที่สำคัญ โรงสีลมจะตองลมเหลว พวกเขาจะไปพบกันที่รานเหลา แลวยกแผนผังขึ้นมายืนยันตอกันวา โรงสีลม
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จะพังครืนลงมา หรือหากตั้งอยูได ก็จะใชการไมไดอยูดี แตถึงกระนั้นพวกเขาก็อดนับถือประสิทธิภาพการจัดการของพวกสัตวไม
ได อาการอยางหนึ่งคือ พวกเขาเลิกทำเปนเรียกที่นั่นวา ฟารมแมเนอร และเริ่มเรียกตามชื่อจริงวา ฟารมสัตว รวมทั้งเลิกสนับสนุน
นายโจนส นายโจนสเองก็เลิกหวังวาจะไดฟารมคืนมา และยายไปอยูที่อื่นแลว นอกจากวีมเปอรแลว ยังไมเคยมีการติดตอระหวาง
ฟารมสัตวกับโลกภายนอกมากอน แตขาวลือมีอยูตลอดวา นโปเลียนกำลังจะตกลงทางธุรกิจเปนที่แนนอนกับนายพิลคิงตันแหง
ฟารมฟอกซวูด หรือกับนายเฟรดเดอริกแหงฟารมพินชฟลด แตสังเกตไดวา ไมมีการตกลงกับคนสองคนพรอมกัน
ในชวงไลเลี่ยกันนี้เอง จู ๆ พวกหมูก็ยายเขาไปอยูในบาน นี่เปนอีกครั้งหนึ่งที่พวกสัตวจำไดวา ในยุคเริ่มแรกไดมีมติหามสัตวอยู
ในบาน แตสควีลเลอรสามารถยืนยันใหพวกสัตวเชื่อไดวา ไมไดมีมติดังกลาว เขาบอกวา มีความจำเปนยิ่งยวดที่พวกหมูซึ่งเปนมัน
สมองของฟารม ตองมีสถานที่อันเงียบสงบไวทำงาน อีกทั้งดวยศักดิ์ศรีของทานผูนำ (ในระยะหลังนี้ เขามักเรียกนโปเลียนวา ‘ทาน
ผูนำ’) การอาศัยในบาน มิใชในเลาหมูธรรมดายอมเหมาะสมกวา อยางไรก็ตาม สัตวบางตัวไมพอใจเมื่อไดยินวา นอกจากพวกหมู
จะกินอาหารในหองครัว และใชหองรับแขกเปนหองหยอนใจแลว ยังขึ้นไปนอนบนเตียงดวย บ็อกเซอรปดขอกังขานี้ทิ้งไปดวยคำ
พูดเดิมวา “นโปเลียนทำถูกเสมอ” แตโคลเวอรนั้นคิดวาตัวเองจำไมผิดเรื่องการหามนอนเตียง นางไปที่ทายโรงนาและพยายาม
แกะตัวอักษรของบัญญัติเจ็ดประการที่จารึกไว แตปรากฏวาตัวนางเองรูจักแคตัวอักษรทวาอานหนังสือไมออก จึงไปตามมิวเรียล
มาอาน
“มิวเรียล” นางบอก “ไหนอานบัญญัติขอสี่ใหฟงทีซิ เขาหามนอนบนเตียงไมใชรึ”
มิวเรียลประสมตัวอยูนานกวาจะอานได
“มันเขียนวา ‘หามสัตวนอนบนเตียงที่มีผาปู” มิวเรียลพูดในที่สุด
นาแปลกนัก โคลเวอรจำไมไดเลยวาบัญญัติขอสี่พูดถึงผาปูไวดวย แตเมื่อจารึกบนผนังวาอยางนี้ก็คงใชกระมัง และสควีลเลอร
ซึ่งบังเอิญเดินผานมาพอดี พรอมกับหมาอีกสองสามตัว ก็สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยมุมมองที่ถูกตองใหโคลเวอรกับมิวเรียลได
ฟง
“เชนนั้นก็แสดงวา” เขาพูด “สหายไดยินมาเรื่องพวกหมูอยางฉันนอนบนเตียงในบานสินะ แปลกตรงไหนเลา แนนอนทานคงไม
คิดวามีกฎหามนอนเตียงหรอกนะ ก็เตียงแปลวาที่นอนเทานั้นเอง กองฟางในคอกคือเตียง ถาจะวากันจริงๆ นะนะ กฎเขาหามผาปู
เตียงซึ่งเปนประดิษฐกรรมของมนุษยตางหากเลา พวกเราเอาผาปูเตียงในบานออก แลวแทรกตัวเขานอนในผาหมแทน เตียงนั่น
สบายมากทีเดียวละ แตก็เปนความสบายที่เราจำเปนตองมี ฉันบอกทานไดเลย สหาย เพราะคิดดูสิ ทุกวันนี้เราตองใชสมองหนัก
ขนาดไหน ทานคงไมอยากปลนการนอนไปจากเราหรอก จริงไหมสหาย ทานคงไมอยากใหเราเหน็ดเหนื่อยจนทำงานการไมได
แนนอน ไมมีใครตองการเห็นโจนสกลับมา ใชไหม”
พวกสัตวรีบยืนยันประเด็นนี้ทันที และไมมีการพูดถึงเรื่องพวกหมูนอนบนเตียงในบานกันอีก อีกหลายวันตอมาเมื่อมีประกาศวา
นับจากนี้พวกหมูจะตื่นนอนสายกวาสัตวอื่นๆ หนึ่งชั่วโมง ก็ไมมีใครบนวาอะไรเชนกัน
เมื่อถึงฤดูใบไมรวง สัตวตางๆ ลวนเหน็ดเหนื่อยทวาสุขใจ ปที่ผานมาตองอาบเหงื่อตางน้ำ และหลังจากขายหญากับขาวโพดไป
บางสวน อาหารการกินในฤดูหนาวจึงเหลือไมมากนัก แตโรงสีลมชดเชยไดทุกสิ่ง ตอนนี้มันสรางเสร็จลงเกือบครึ่งหนึ่งแลว หลัง
จากการเก็บเกี่ยวเปนชวงอากาศแหงแจมใสอันยาวนาน และพวกสัตวก็ยิ่งมุงานหนักยิ่งกวาเกา โดยคิดวามันคุมเหนื่อยที่จะเดิน
ขนกอนหินทั้งวัน หากจะทำใหกอผนังสูงขึ้นอีกฟุต บ็อกเซอรนั้นถึงขนาดออกมาทำงานตามลำพังกลางแสงจันทรในฤดูเก็บเกี่ยว
นับชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ในยามวาง พวกสัตวจะเดินไปรอบๆ โรงสีลมที่สรางเสร็จครึ่งหนึ่ง พลางชื่นชมความแข็งแกรงและผนังที่
ตั้งตรงไดฉาก พรอมกับพิศวงวาพวกตนสามารถสรางสิ่งสงางามเชนนี้ได มีเพียงเฒาเบนจามินที่ไมยอมหันมาเห็นดีเห็นงามกับโรง
สี แตก็ไมยอมพูดอะไรมากไปกวาประโยคลึกลับที่วา ลาเปนสัตวอายุยืน
เดือนพฤศจิกายนมาถึง พรอมกับลมตะวันตกเฉียงใตอันทารุณ การกอสรางตองหยุดชั่วคราวเพราะฝนตกจนผสมปูนซีเมนตไม
ได ในที่สุดก็มาถึงคืนหนึ่งที่พายุรุนแรงจนอาคารตางๆ ในฟารมถึงกับสะเทือนไปถึงฐานราก และกระเบื้องปลิววอนลงจากหลังคา
โรงนา แมไกตื่นขึ้นมารองดวยความหวาดกลัว เพราะจู ๆ ก็ฝนพรอมกันวาไดยินเสียงปนลั่นอยูไกลๆ ในตอนเชา สัตวตางๆ ออกมา
จากคอกและพบวา เสาธงหักโคนลง และตนเอลมที่ทายสวนถูกถอนรากขึ้นราวกับหัวผักกาดแดง เมื่อพวกมันสังเกตเห็นสิ่งนี้ เสียง
รองดวยความผิดหวังก็ดังออกมาจากลำคอสัตวทุกตัว ภาพที่เห็นนั้นรายกาจเหลือจะกลาว โรงสีลมพังยับเยิน
ทุกตัวตางวิ่งพรอมกันไปยังจุดกอสราง นโปเลียนผูแทบจะไมเคยวิ่ง บัดนี้วิ่งนำหนาสัตวทุกตัว ใชแลว ที่กองพะเนินอยูนั่นคือผล
ของการตอสูทั้งมวลของพวกสัตว มันพังราบลงกับพื้น หินที่ถูกทำใหแตกและขนมาอยางเหนื่อยยากหลนกระจัดกระจายบนพื้น
ตอนแรกพวกสัตวพูดอะไรไมออก ไดแตจองมองดวยความเศราไปยังกอนหินเกลื่อนกลน นโปเลียนเดินไปมาเงียบเชียบ บางครั้งก็
พนลมใสพื้น หางของเขาแข็งเกร็งและบิดไปทางโนนทีทางนี้ทีอยางรุนแรง อันบงบอกวาสมองกำลังทำงานอยางหนักหนวง ทันใด
นั้นเขาหยุดเดินราวกับไดคำตอบแลว
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“สหาย” เขาพูดเบาๆ “พวกทานรูไหมวาใครเปนทำสิ่งนี้ ทานรูจักศัตรูที่ลอบเขามาตอนกลางคืนและพังโรงสีของเราไหม สโนว
บอลอยางไรเลา” ฉับพลันเขาก็กูคำรามราวกับฟาผา “เปนฝมือสโนวบอล จิตใจรายกาจของเขาตองการจะขัดขวางแผนการของเรา
และแกแคนที่ตัวเองถูกเนรเทศอยางนาละอาย เจาสัตวทรยศมันซอนหนาและคลานเขามากลางคืน มันทำลายงานที่เราทำมา
เกือบทั้งป สหาย ฉันขอประกาศ ตรงนี้ ณ บัดนี้วา สโนวบอลจะถูกลงโทษประหารชีวิต สัตวตัวใดที่นำตัวเขามาลงโทษ จะไดรับ
เหรียญ ‘วีรบุรุษสัตว ชั้นที่สอง’ กับแอปเปลอีกครึ่งถัง ถาใครจับตัวเขาไดเปนๆ ก็จะไดแอปเปลหนึ่งถังเต็ม”
พวกสัตวตกตะลึงพรึงเพริดที่รูวา แมกระทั่งสโนวบอลยังสามารถทำความผิดเชนนี้ได มีเสียงรองดวยความขึ้งโกรธ และตางเริ่ม
คิดหาวิธีจับตัวสโนวบอลใหไดหากวาเขากลับมา ไมชาก็มีผูพบรอยเทาหมูอยูบนพื้นหญาไมไกลจากเนิน รอยเทาเพียงระยะทาง
สั้นๆ แตดูคลายนำไปสูรูในรั้ว นโปเลียนพนลมใสรอยเทาเสียงดัง กอนจะประกาศวานั่นเปนรอยเทาของสโนวบอล แลวพูดเปนเชิง
ออกความเห็นวา สโนวบอลอาจจะมาจากทางฟารมฟอกซวูด
“อยาไดรีรอ สหาย” นโปเลียนรองเมื่อมีการตรวจสอบรอยเทา “เรามีงานตองทำ เชาวันนี้เราจะลงมือสรางโรงสีลมขึ้นใหม และ
เราจะสรางไปตลอดฤดูหนาว ดินฟาอากาศจะเปนเชนไรก็ไมหวั่น เราจะสอนใหเจาสัตวทรยศเลวทรามมันรูวา มันทำลายงานของ
เราไมไดงายๆ จำไวเถอะ สหาย แผนการของเราไมเปลี่ยนแปลง จะตองทำใหเสร็จในวันที่กำหนด หนาเดิน สหายทั้งหลาย โรง
สีลมจงเจริญ ฟารมสัตวจงเจริญ”

ฟารมสัตว (จบ)
จอรจ ออรเวลล
ฤดูหนาวนั้นหนาวสาหัสสากรรจ หลังลมพายุมีฝนตกพรอมลูกเห็บและหิมะ จากนั้นหิมะก็จับตัวเปนน้ำแข็งซึ่งกวาจะละลายก็เขา
เดือนกุมภาพันธไปแลว พวกสัตวยังกอสรางโรงสีลมไปเทาที่ทำได เพราะรูดีวาโลกภายนอกกำลังจับตาดูพวกตนอยู และมนุษยที่
อิจฉาตารอนจะรื่นเริงยินดีและฉลองชัยชนะ หากวาโรงสีลมสรางไมเสร็จทันกำหนด
แมไมมีเจตนาดี แตพวกมนุษยตางก็แสรงทำเปนไมเชื่อวาสโนวบอลเปนผูทำลายโรงสีลม พวกเขาพูดกันวา มันพังลงมาเพราะ
ผนังบางเกินไป พวกสัตวรูดีวานั่นเปนไปไมได แตก็ไดตัดสินใจวา คราวนี้จะสรางผนังใหหนาสามฟุต แทนที่จะเปนสิบแปดนิ้ว
อยางคราวแรก ซึ่งหมายความวาตองใชหินเปนจำนวนมากกวาเดิม บอหินถูกกองหิมะปกคลุมอยูนานและทำอะไรไมไดเลย ตอมา
เมื่ออากาศแหงเต็มไปดวยน้ำคางแข็ง จึงเริ่มงานไดอยางเชื่องชาและในสภาพทารุณ พวกสัตวทำใจใหเปยมหวังดังเชนคราวแรก
ไมไดแลว มีแตเพียงความหนาว บอยครั้งก็หิวโหยดวย มีเพียงบ็อกเซอรกับโคลเวอรที่ยังสูตอ สควีลเลอรไดกลาวปาฐกถาอยางนา
ประทับใจวาดวยความสุขของการงาน และศักดิ์ศรีของผูใชแรงงาน ทวาสัตวทั้งหลายเกิดแรงบันดาลใจมากกวาจากการมองดู
ความแข็งแกรง และการประกาศกองไมหยุดหยอนที่วา “ฉันจะทำงานใหหนักขึ้น”
ในเดือนมกราคมอาหารเริ่มขาดแคลน สวนแบงขาวโพดไดลดนอยลงไปมาก และมีประกาศวา จะมีการปนสวนมันฝรั่งใหเพิ่ม
เพื่อชดเชยขาวโพด จากนั้นมีผูคนพบวา มันฝรั่งสวนใหญจมอยูใตน้ำแข็งในกองซึ่งปดคลุมไมหนาพอ เนื้อมันฝรั่งจึงนุมและสีซีด ที่
กินไดก็มีอยูไมกี่หัวเทานั้น บางครั้งพวกสัตวจึงไมมีอาหารกินเปนวันๆ ทีเดียว นอกจากฟางขาวกับผักหวาน ดูทาวาความอดอยาก
จะอยูไมไกลแลว
เรื่องนี้จำเปนอยางยิ่งที่ตองปกปดไมใหคนภายนอกรู หลังจากโรงสีพังราบลงมนุษยก็กลากันมากขึ้น ถึงขั้นแตงเรื่องโกหกกัน
สดๆ เกี่ยวกับฟารมสัตว อีกครั้งหนึ่งแลวที่มีขาวสะพัดไปทั่ววา พวกสัตวกำลังจะตายเพราะอดอยากและโรคระบาด แถมยังตอสู
กันเองมิไดขาด ถึงขนาดตองหันไปกินเนื้อพวกเดียวกันและฆาลูกสัตวเกิดใหม นโปเลียนทราบดีถึงผลรายซึ่งจะตามมาหากความ
จริงเรื่องสถานการณอาหารลวงรูถึงหูมนุษย เขาจึงตัดสินใจใชนายวีมเปอรใหเปนประโยชน โดยใหเขาชวยแพรขอมูลตรงกันขาม
ออกไป จนถึงบัดนี้พวกสัตวตาง ๆ แทบไมไดพูดคุยกับนายวีมเปอรเมื่อเขามาสัปดาหละครั้ง แตตอนนี้สัตวบางตัวซึ่งสวนใหญเปน
แกะ ไดถูกเลือกขึ้นมา และไดรับคำสั่งใหพูดจาลอยๆ ใหนายวีมเปอรไดยิน วาอัตราปนสวนอาหารไดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ นโป
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เลียนไดสั่งใหเติมทรายลงในถังเก็บขาวใหเกือบปริ่มขอบ แลวคอยเอาเมล็ดขาวและอาหารที่เหลือโปะใสลงไปปดหนา วีมเปอรถูก
พาเดินชมโรงเก็บอาหารดวยขออางที่เหมาะสม และใหเขาไดเห็นบรรดาถังเก็บขาว เขาหลงเชื่อ และไปบอกกลาวแกโลกภายนอก
วาไมมีภาวะขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นในฟารมสัตวแตอยางใด
กระนั้นก็ตาม พอใกลสิ้นสุดเดือนมกราคม เริ่มเห็นชัดเจนแลววามีความจำเปนตองหาขาวมาเพิ่มจากที่ไหนสักแหง ทุกวันนี้น
โปเลียนปรากฏตัวใหผูอื่นเห็นนอยมาก หากแตอยูในบานตลอดเวลา และประตูบานทุกดานมีหมาทาทางดุรายคอยเฝา เมื่อเขา
ออกมาก็จะถูกแหแหนหอมลอมดวยหมาหกตัว พวกมันเหากรรโชกทุกครั้งที่มีใครเขาใกลเขา มีบอยครั้งที่เขาไมออกมาในเชาวัน
อาทิตย แตสงคำสั่งมากับหมูตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งตามปกติก็จะเปนสควีลเลอรนั่นเอง
เชาวันอาทิตยวันหนึ่ง สควีลเลอรประกาศวา แมไกซึ่งเพิ่งกลับมาวางไขอีกครั้ง จะตองสงมอบไขของตน นโปเลียนไดยอมทำขอ
ตกลงโดยผานวีมเปอร วาจะสงไขไปขายสัปดาหละสี่รอยใบ เงินจากที่ขายไขไดเพียงพอจะซื้อเมล็ดขาวและอาหารมาเลี้ยงฟารม
จนถึงฤดูรอน เมื่อนั้นอากาศก็จะสบายขึ้น
ไดยินดังนี้ พวกแมไกก็รองกระตากกันระงม แมจะมีเสียงเตือนมาแลววาตัวเองจะตองเสียสละไข แตก็ไมเคยเชื่อวาวันนี้จะมา
ถึงจริงๆ พวกมันเพิ่งเตรียมไขใหพรอมสำหรับการนั่งฟกไขในฤดูใบไมผลิ จึงชวยกันประทวงวาการจะนำไขไปตอนนี้ก็เทากับครา
ชีวิตดีๆ นี่เอง เปนครั้งแรกนับจากโจนสจากไปที่มีบรรยากาศคลายการกบฎเกิดขึ้น แมไกนำโดยไกสาวรุนสามตัวพันธแบลค ไม
นอรกา มุงมั่นที่จะขัดความประสงคของนโปเลียนใหได วิธีการคือบินขึ้นไปที่จันทันแลววางไขที่นั่น ไขจึงตกลงมาแตกกระจายบน
พื้น นโปเลียนแกปญหาอยางทันทีและปราศจากความเมตตา เขาสั่งใหงดใหอาหารแกแมไก และมีคำสั่งวา สัตวใดใหเมล็ดขาว
หรือขาวโพดแกแมไกเพียงเมล็ดเดียว จะถูกลงโทษถึงแกชีวิต พวกหมาคอยกำกับใหเปนไปตามคำสั่ง แมไกยอมอดอาหารอยูหา
วัน กอนจะยอมแพกลับไปที่รังฟกไข โดยระหวางนั้นมีแมไกตายไปเกาตัว รางผูตายถูกฝงในสวนผลไม และมีประกาศออกมาวา
พวกมันตายดวยโรคหนอนกลม วีมเปอรไมไดขาวเรื่องนี้เลย และไขไกก็ถูกนำสงตามที่ตกลงไว โดยรถบรรทุกของรานผักขับมารับ
ที่ฟารม
ตลอดเวลานี้มีไมใครไดยินขาวคราวของสโนวบอลอีก มีขาวลือวาเขาซอนตัวอยูในฟารมใดฟารมหนึ่งใกลเคียง ไมฟอกซวู
ดก็พินชฟลด ถึงตอนนี้นโปเลียนเริ่มญาติดีกับชาวไรคนอื่นๆ มากกวาเดิมแลว บังเอิญวาในลานมีทอนไมอยูกองหนึ่งซึ่งถูกขนมา
วางซอนไวเมื่อสิบปกอนเมื่อมีการถางปาบีช ไมเหลานี้บมมาไดที่ นายวีมเปอรแนะนำใหนโปเลียนขายเอาเงินเสีย ทั้งนายพิลคิงตัน
และนายเฟรดเดอริกก็อยากจะซื้อ นโปเลียนลังเลตัดสินใจไมไดเสียทีวาจะขายใหใครดี มีผูสังเกตวา เมื่อไรที่เขาเกือบจะตกลงขาย
ใหเฟรดเดอริก ก็จะมีผูประกาศวาสโนวบอลหลบอยูในฟารมฟอกซวูด และเมื่อใดเขาโนมไปทางพิลคิงตัน ก็มีเสียงพูดวาสโนวบอล
อยูในฟารมพินชฟลด
โดยไมมีปมีขลุย เชาตรูในฤดูใบไมผลิ มีการพบขาวที่นาตกตะลึงอยางยิ่ง สโนวบอลแอบลักลอบเขามาในฟารมบอยๆ ในตอน
กลางคืน พวกสัตวพากันโกลาหลจนกระทั่งนอนไมหลับ วากันวาทุกคืนเขาจะยองแฝงตัวมาในความมืด และแกลงกอความเสีย
หายตางๆ นานา ขโมยเมล็ดขาวโพดบางละ คว่ำถังใสนมบางละ ทำไขไกแตกบางละ แลวยังเหยียบย่ำแปลงเพาะเมล็ด และกัด
แทะเปลือกตนผลไม เมื่อใดที่เกิดเรื่องไมดีงาม ก็จะถูกโยนใหเปนฝมือสโนวบอลไปจนเปนเรื่องปกติ หากหนาตางแตกหรือทอ
ระบายน้ำอุดตัน จะตองมีใครพูดขึ้นวา สโนวบอลแอบเขามากลั่นแกลงตอนกลางคืน และเมื่อกุญแจโรงเก็บอาหารหาย สัตวทั้ง
ฟารมก็ปลงใจเชื่อวาสโนวบอลไดขวางกุญแจทิ้งบอน้ำไปแลว ที่นาแปลกใจคือ พวกสัตวเชื่อเชนนี้ตอไปทั้งที่ตอนหลังมาพบกุญแจ
อยูใตถุงใสอาหาร บรรดาแมโคประกาศอยางเปนเอกฉันทวา สโนวบอลดอดเขามาในคอก และรีดนมไปตอนที่พวกมันหลับ สวน
พวกหนูซึ่งกอปญหามาตลอดในฤดูหนาวก็ถูกหาวารวมมือกับสโนวบอล
นโปเลียนออกคำสั่งวา จะตองมีการสืบสวนความเคลื่อนไหวของสโนวบอลอยางเต็มรูปแบบ เขากับหมาอารักขาไดออกตรวจ
สอบทั่วทุกอาคารในฟารม สัตวที่เหลือพากันเดิมตามในระยะหางดวยความเคารพยำเกรง เดินไปไดสักพักนโปเลียนก็จะหยุด กม
ดมพื้นดินฟุดฟดหารอยเทาของสโนวบอล เขาบอกวาเขาสามารถไดกลิ่นมัน เขาดมทุกๆ ซอกมุมในโรงนา ในเพิงวัว ในเลาไก ใน
สวนผัก และพบรองรอยของสโนวบอลอยูเกือบทุกที่ นโปเลียนจะจอจมูกชิดพื้นดิน สูดกลิ่นลึกๆ หลายครั้ง แลวรองอุทานดวยเสียง
นากลัววา “สโนวบอล มันมาตรงนี้ ฉันไดกลิ่นมันชัดมาก” พอไดยินคำวา สโนวบอล หมาทุกตัวก็พลันคำรามพรอมกับแยกเขี้ยว
ขาวจนแทบจะทำใหผูไดยินเลือดแข็งตัว
พวกสัตวกลัวกันจนทำอะไรไมถูก พวกมันรูสึกวาราวกับสโนวบอลเปนสิ่งมองไมเห็นซึ่งมีอำนาจ และแทรกซึมอยูในอากาศ
คอยขูขวัญจะทำอันตรายรอยแปด เย็นวันนั้น สควีลเลอรเรียกสัตวมาประชุมกัน และบอกดวยสีหนาแตกตื่นวาเขามีขาวสำคัญจะ
มาแจงใหทราบ
“สหายทั้งหลาย” สควีลเลอรรองพลางกระโดดกาวสั้นๆ อยางตื่นเตน “มีการคนพบเรื่องรายกาจที่สุด สโนวบอลไดขายตัวใหแก
เฟรดเดอริกแหงฟารมพินชฟลดแลว และชั่วขณะนี้เฟรดเดอริก็ยังคิดวางแผนจะบุกเขามายึดฟารมของเราดวย สโนวบอลจะ
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นำทางใหเขาเมื่อการโจมตีเริ่มขึ้น แตยังมีเรื่องเลวรายกวานั้น พวกเราคิดวาการขบถของสโนวบอลเกิดจากกิเลสและความทะยาน
อยากเทานั้น แตเราคิดผิดถนัด สหาย พวกทานรูสาเหตุที่แทจริงหรือไม สโนวบอลรวมมือกับโจนสมาตั้งแตแรก เขาเปนสายลับ
ของโจนสมาตลอด ทั้งหมดพิสูจนไดจากเอกสารซึ่งเขาทิ้งไว และเราเพิ่งไดคนพบ สหาย สำหรับฉันแลว นี่อธิบายไดหลายอยางที
เดียวละ ก็เราเห็นดวยตาตัวเองแลวมิใชหรือ วาเขาไดพยายามแลว แตโชคยังดีวาลมเหลวที่จะทำใหเราพายแพและถูกทำลายใน
สมรภูมิรบที่เพิงโค”
พวกสัตวตกตะลึงจังงัง ความต่ำทรามนี้เลวรายยิ่งกวาที่สโนวบอลทำลายโรงสีลมเสียอีก ทวาอีกครูใหญสัตวตางๆ จึงเขาใจได
กระจางชัด พวกมันจำได หรืออยางนอยก็คิดวาจำได วาเห็นสโนวบอลพุงนำหนาออกไปในสมรภูมิรบที่เพิงโค เขารวมประจัญบาน
และคอยกระตุนสัตวอื่นๆ ทุกครั้ง และเขาไมเคยหยุดแมแตวูบเดียวแมกระทั่งเมื่อกระสุนลูกปรายจากกระบอกปนของโจนสสราง
แผลใหที่หลัง ครั้งแรกที่ไดฟง ก็ยากจะเขาใจไดวาทั้งหมดนี้เขาเคากับการที่เขาเปนฝายโจนสอยางไร แมกระทั่งบ็อกเซอร ผูไมคอย
สงสัยสิ่งใดก็ยังงุนงง เขานอนลงกับพื้นพรอมกับพับกีบเทาหนาไวใตลำตัว พลางหลับตา และพยายามจะรวบรวมความคิดอยาง
ลำบากยากเย็น
“ฉันไมเชื่อหรอก” เขาบอก “สโนวบอลตอสูกลาหาญในสมรภูมิรบที่เพิงวัว ฉันเห็นกับตาตัวเอง ก็เรายังใหเหรียญ ‘วีรบุรุษสัตว
ชั้นที่หนึ่ง’ ทันทีหลังการสูรบเลยนี่”
“นั่นเปนความผิดพลาดของเรา สหาย เพราะตอนนี้เรารูวา นี่เขียนอยูในเอกสารลับที่เราพบนะ วาความจริงเขาพยายามจะลอ
หลอกเราไปสูหายนะตางหากเลา”
“แตเขาไดรับบาดเจ็บนะ” บ็อกเซอรคาน “เราเห็นเขาวิ่งเลือดอาบไปทั้งตัว”
“นั่นเปนแผนอยางหนึ่ง” สควีลเลอรรอง “กระสุนของโจนสแคถากเขาไปเทานั้นเอง ฉันเอาลายมือเขามาใหดูก็ได ถาพวกทาน
อานออกนะ แผนที่วานี้คือสโนวบอลตองใชชวงเวลาคับขัน ใหสัญญาณหนีโดยปลอยทุงใหแกศัตรู และเขาเกือบจะทำสำเร็จเสีย
แลวซี สหาย เขาจะทำสำเร็จแน หากไมใชเพราะสหายนโปเลียน ทานผูนำที่หาวหาญของเรา ทานจำไมไดหรือวา ขณะที่โจนสกับ
คนของเขาเขามาในลาน สโนวบอลก็หันหลังวิ่งหนี และสัตวสวนหนึ่งก็ตามเขาไป จำไมไดแลวหรือวา วินาทีนั้นเอง เมื่อสัตวแตก
ตื่นเสียกำลังใจ สหายนโปเลียนก็กระโดดออกมาพรอมกับรองวา ‘มนุษยจงไปตายเสียเถอะ’ แลวฝงเขี้ยวลงกับขาของโจนส ทาน
ตองจำไดแนนอนสิสหาย” สควีลเลอรร่ำรองพลางกระโดดหย็องแหย็ง
เมื่อสควีลเลอรบรรยายฉากสูรบอยางเห็นภาพเชนนี้ สัตวตางๆ จึงเริ่มจำได อยางนอย ก็จำไดวาในหวงนาทีความเปนความ
ตายในการสูรบ สโนวบอลไดหันหลังวิ่งหนี แตบ็อกเซอรยังคงอึดอัดเล็กนอย
“ฉันไมเชื่อหรอกวาสโนวบอลเปนตัวทรยศตั้งแตแรก” เขาเอยขึ้นหลังจากนิ่งคิด “หลังจากนั้นอะไรๆ เขาไมเหมือนเดิมก็จริง แต
ฉันเชื่อวาการตอสูคราวนั้นเขาเปนสหายที่ดี”
“ทานผูนำของเรา สหายนโปเลียน” สควีลเลอรประกาศอยางแชมชาแนวแน “ไดกลาวอยางชัดแจง…ชัดแจง สหาย วาสโนว
บอลเปนสายลับของโจนสตั้งแตแรก ใชแลว ตั้งแตยังไมไดมีการพูดถึงการปฏิวัติโนน”
“อา งั้นก็วาไปอยาง” บ็อกเซอรกลาว “หากสหายนโปเลียนพูดแบบนั้น ก็ตองเปนความจริง”
“คิดถูกตองแลว สหาย” สควีลเลอรรอง แตมีผูสังเกตวาสายตาที่เขาเหลือบตามองบ็อกเซอรนั้นนาเกลียดนากลัว เขาหันเดิน
จากไป แลวชะงักเทา กอนจะกลาวย้ำใหฝงลงในความคิดวา “ฉันขอเตือนสัตวทุกตัวในฟารมนี้ใหระวังตัวเอาไวใหจงดี เพราะเรามี
เหตุใหเชื่อวา สายลับของสโนวบอลบางสวนแฝงตัวอยูในหมูพวกเรานี่แหละ”
บายแก ๆ สี่วันตอมา นโปเลียนสั่งใหสัตวทุกตัวมารวมกันในลาน เมื่อมาพรอมกันหมดแลว นโปเลียนถึงเดินออกมาจากบาน
โดยหอยเหรียญตราทั้งสองชนิด (เมื่อไมนานมานี้เขามอบเหรียญ ‘วีรบุรุษสัตว ชั้นที่หนึ่ง’ และ ‘วีรบุรุษสัตว ชั้นที่สอง’ ใหแกตัวเอง)
พรอมดวยหมารางยักษทั้งเกาตัวที่กระโดดไปมา พรอมกับเหาขูคำรามซึ่งทำใหสัตวทั้งหลายหนาวไปถึงกระดูกสันหลัง แตละตัว
ซุกหงออยูกับที่ราวกับรูลวงหนาวาจะมีเรื่องเลวรายเกิดขึ้นในไมกี่อึดใจขางหนานี้
นโปเลียนยืนถมึงทึงพลางกวาดตามองผูฟง กอนจะรองเสียงอูดแหลมสูง ทันใดนั้นฝูงหมากระโจนมาขางหนา และกระชากหู
หมูสี่ตัวลากตัวออกไปทรุดอยูแทบเทาของนโปเลียน พวกมันรองลั่นดวยความเจ็บปวดและหวาดกลัว เลือดไหลจากหู หมาซึ่งได
ลิ้มรสเลือดทำทาฮึดฮัดบาคลั่งอยูครูหนึ่ง ทามกลางความตกตะลึงของพวกสัตว หมาสามตัวกระโจนเขาหาบ็อกเซอร บ็อกเซอรเห็น
ทาพวกมันและยื่นเทาหนาออกมาจับหมาตัวหนึ่งไดกลางอากาศและเหยียบกองติดพื้น เจาหมารองเองขอชีวิต สวนอีกสองตัววิ่ง
หางจุกตูดหนีไป บ็อกเซอรหันไปมองนโปเลียนเพื่อถามวาเขาควรเหยียบเจาหมาใหตายหรือวาปลอยมันไป นโปเลียนสีหนาเปลี่ยน
ไปเล็กนอย เขาสั่งเสียงเฉียบขาดใหบ็อกเซอรปลอยมันไป ซึ่งบ็อกเซอรก็ยกเทาขึ้น เจาหมาจึงเดินกมหนาหลีกไปโดยเนื้อตัวถลอก
ปอกเปกพรอมกับสงเสียงหอนโหยหวน
ไมชาความปนปวนคอยลดนอยลงเหลือเพียงความสงบ หมูทั้งสี่รอคอยดวยรางสั่นเทา ใบหนาเต็มไปดวยริ้วรอยรูสึกผิด นโป
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เลียนเรียกใหพวกมันสารภาพผิด ทั้งสี่เปนกลุมเดียวกับที่ประทวงเมื่อนโปเลียนยกเลิกการประชุมวันอาทิตย โดยไมตองรอให
กระตุนซ้ำสอง พวกมันก็เปดปากสารภาพวาไดแอบติดตอกับสโนวบอลอยางลับๆ นับตั้งแตเขาถูกขับไล และรวมมือกับเขาทำลาย
โรงสีลม และไดตกลงกับเขาวาจะมอบฟารมสัตวใหแกนายเฟรดเดอริก แถมยังพูดตออีกวา สโนวบอลไดยอมรับกับพวกตนวา เขา
เปนสายลับของโจนสมาตลอด เมื่อสารภาพจบ หมาทั้งฝูงก็พุงเขาขย้ำคอหมูทั้งสี่ และนโปเลียนรองดวยเสียงนากลัววา สัตวตัวใด
มีเรื่องจะสารภาพอีกหรือไม
แมไกสามตัวซึ่งเปนหัวโจกเมื่อครั้งกบฎไขไกเดินออกมาขางหนา พูดวาสโนวบอลไดมาเขาฝนพวกตน และยุยงใหขัดขืนคำสั่ง
ของนโปเลียน พวกมันจึงถูกฆาเชนเดียวกัน จากนั้นหานตัวหนึ่งก็กาวออกมาและสารภาพวา ในฤดูเก็บเกี่ยวปที่แลวไดแอบซอน
ขาวโพดไวกินตอนกลางคืนหกเมล็ด จากนั้นแกะตัวหนึ่งสารภาพวาไดฉี่ลงในสระน้ำดื่ม โดยบอกวา สโนวบอลเปนผูยุยุง และแกะ
อีกสองตัวสารภาพวาไดฆาแกะชราตัวหนึ่ง ซึ่งเปนผูสนับสนุนตอนโปเลียนอยางเต็มที่ ดวยการไลตอนเขาไปรอบๆ กองไฟเมื่อเขา
กำลังไอ สัตวทั้งหมดถูกฆาตายตรงนั้น และเรื่องราวการสารภาพและการประหารยังดำเนินตอไป จนกระทั่งซากสัตวกองอยูตรง
เทาของนโปเลียน และอากาศขนคลั่กดวยกลิ่นคาวเลือด ซึ่งไมเคยมีใครไดกลิ่นมากอนเลยนับจากวันที่ขับไลพวกนายโจนส
เมื่อทุกอยางสิ้นสุดลง สัตวที่เหลืออยูยกเวนพวกหมูและหมาตางคอยๆ เดินออกไป แตละตัวสั่นเทาและทุกขใจ พวกมันไมรูวา
อะไรนาสะเทือนใจมากกวา การทรยศของสัตวที่เขาเปนพวกสโนวบอล หรือวาการตอบแทนที่โหดเหี้ยมที่เพิ่งไดเห็นมา ในสมัย
กอนก็มีภาพละเลงเลือดที่นากลัวเทานี้ แตดูเหมือนทุกตัวจะรูสึกวา ตอนนี้ยิ่งแยกวาเพราะมันเกิดขึ้นในหมูพวกเดียวกันเอง นับแต
โจนสออกไปจนกระทั่งวันนี้ ไมเคยมีสัตวฆาสัตวดวยกัน ไมมีหนูสักตัวถูกฆา พวกมันเดินไปยังเนินเล็กซึ่งโรงสีลมครึ่งหลังตั้งอยู
จากนั้นพรอมใจกันนอนลงกับพื้นและเบียดตัวเขาหากันประหนึ่งตองการความอบอุน โคลเวอร มิวเรียล เบนจามิน แมโค แกะ
และหานทั้งฝูง ตลอดจนบรรดาแมไก สัตวทุกตัวเวนแมว เพราะจู ๆ มันก็หายตัวไปกอนนโปเลียนจะสั่งใหพวกสัตวมารวมตัว ไมมี
ใครพูดเปนพักใหญ มีเพียงบ็อกเซอรที่ยังทรงตัวยืน เขากระสับกระสายไปมา พลางหวดหางยาวสีดำกับตัวขวับๆ และรองฮี้ๆ เสียง
แหลมเล็กดวยความประหลาดใจ สุดทายเขาพูดวา
“ฉันไมเขาใจ ฉันไมเชื่อหรอกวาจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นในฟารมเรา มันจะเกิดจากความผิดพลาดในตัวเราเองนี่แหละ ทางออกที่ฉัน
เห็นคือ ตองทำงานใหหนักขึ้น นับจากนี้ไปทุกเชาฉันจะตื่นนอนใหเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงเต็ม”
จากนั้นเขาออกวิ่งเหยาๆ โซเซตรงไปยังบอหิน เมื่อไปถึงนั่น เขาลากหินไปยังโรงสีสองเที่ยวติดตอกันกอนจะเขานอน
พวกสัตวพากันเบียดเขาหาโคลเวอรโดยไมพูดไมจา จากเนินแหงนั้นมองเห็นภูมิประเทศชนบทไดกวางไกล พื้นที่สวนใหญของ
ฟารมสัตวลวนปรากฏอยูในสายตา ทุงหญายาวเหยียดแผตัวทอดไปถึงถนนสายหลัก ทุงหญาเฮย ปาละเมาะ สระน้ำดื่ม ทุงไถ
พรวนซึ่งตนขาวสาลีหนุมสาวขึ้นหนาสีเขียว และหลังคาสีแดงของโรงนาตางๆ กับควันไฟมวนตัวลอยจากปลองไฟ ชางเปนเย็นย่ำ
ฤดูใบไมผลิที่อากาศแจมใส หญาและรั้วตนไมผลิใบ ทาบทาดวยลำแสงแนวราบจากดวงอาทิตย ไมเคยมีครั้งใดที่ฟารมดูเปน
สถานที่อันนาพึงปรารถนาเชนนี้ ซึ่งพวกสัตวนึกขึ้นไดอยางประหลาดใจวาเปนฟารมของพวกตน เปนทรัพยสินของตนทุกตารางนิ้ว
ขณะโคลเวอรทอดตามองลงตามเนิน นัยนตานางถึบกับเออลนดวยน้ำตา หากนางสามารถถายทอดความคิดออกมาได นางคงจะ
พูดวานี่ไมใชสิ่งที่พวกสัตวมุงหมายเมื่อคราวที่ตั้งมั่นจะทำงานเพื่อลมลางมนุษยเมื่อหลายปกอน ภาพความหวาดหวั่นและการฆา
ฟนนี้ไมใชสิ่งที่พวกมันตั้งตารอ ในคืนที่เฒาเมเจอรจุดไฟปฏิวัติขึ้นครั้งแรก หากวานางเองไดเคยนึกฝนถึงอนาคตไวบาง ก็เปนภาพ
สังคมสัตวที่ปราศจากความหิวโหยและเปนอิสระจากแสเฆี่ยนตี ทั้งหมดลวนเทาเทียมกัน แตละตัวทำงานตามศักยภาพ ผูแข็งแรง
ปกปองผูออนแอ เชนที่นางปกปองฝูงลูกเปดหลงแมดวยขาหนาในคืนที่เมเจอรกลาวปาฐกถานั่นไง แตนี่นางเองก็ไมเขาใจวา เหตุ
ใดวันนี้จึงกลับกลายเปนวาไมมีใครกลาพูดตามที่คิด หมาดุรายเหาคำรามพลานไปทั่วทุกแหง สัตวทุกตัวตองมองดูสหายถูกฉีก
กระชากเปนชิ้นๆ หลังจากสารภาพความผิดที่นาตกตะลึง ในใจนางไมไดมีคำวาลุกฮือกบฎหรือไมเชื่อฟง เพราะรูดีวา แมจะเปน
เชนนี้ก็ยังดีกวาสมัยที่โจนสยังอยูมากนัก และที่สำคัญเหนืออื่นใด พวกมันจำเปนตองปองกันไมใหมนุษยกลับมาอีก ไมวาเกิดอะไร
ขึ้น นางก็จะยังคงมีศรัทธา ทำงานหนัก ทำตามคำสั่งที่ไดรับมา และยอมรับการนำของนโปเลียน แตถึงกระนั้น นางและสัตวอื่นๆ
มิไดตั้งความหวังและเหนื่อยยากกันมาเพื่อสิ่งนี้ พวกนางไมไดตั้งโรงสีลมและเผชิญหนาลูกกระสุนของโจนสเพื่อสิ่งนี้ นั่นคือความ
คิดของโคลเวอร ทวานางอับจนถอยคำจะเอยออกมา
สุดทาย โคลเวอรเริ่มตนรองเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ ดวยรูสึกวามันพอจะชวยทดแทนถอยคำที่ขาดหายไปได สัตวอื่นๆ ที่นั่ง
ลอมรอบอยูก็พากันรองตอ และรองกันสามเที่ยวอยางแสนไพเราะ ทวาเชื่องชาเศราสรอยชนิดที่ไมเคยเปนมากอน
รองเพลงจบเที่ยวที่สามจบ สควีลเลอรพรอมหมาคุมกันสองตัวก็เดินเขามา ทาทางคลายมีเรื่องสำคัญจะพูด เขาประกาศวา
ดวยคำสั่งพิเศษของสหายนโปเลียน เพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ ไดถูกยกเลิก จากนี้ตอไปหามใครรองเพลงนี้อีก
พวกสัตวถึงกับตกตะลึงจังงัง
“ทำไมเลา” มิวเรียลรองถาม
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“มันไมจำเปนอีกแลว สหาย” สควีลเลอรตอบเสียงกระดาง “ผองสัตวแหงอังกฤษ เปนเพลงของผูปฏิวัติ แตการปฏิวัติสิ้นสุดไป
แลวนี่ การประหารผูทรยศเมื่อบายนี้คือมาตรการสุดทาย ศัตรูทั้งภายในภายนอกตางก็พายแพ ในเนื้อเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ
แสดงถึงความโหยหาสังคมที่ดีกวาในอนาคตขางหนา แตบัดนี้สังคมที่วาก็มีแลว เห็นชัดวาเพลงนี้ไมมีประโยชนอีกตอไป”
ตอใหตกใจอยางไร สัตวบางตัวก็อาจจะประทวงออกไปแลว ทวาทันใดนั้นเองพวกแกะก็เริ่มรองคำขวัญเดิมขึ้นอีก “สี่ขาดี๊ สอง
ขาเลว” พวกมันรองอยูพักใหญทำใหการพูดคุยตองปดฉากลง
ดังนั้น จึงไมใครไดยินเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ อีก ทั้งนี้มินิมัส นักกวีไดแตงเพลงใหมขึ้นแทน ซึ่งเนื้อรองมีวา
ฟารมสัตว ฟารมสัตว
ขาจะไมทำอันตรายใหเจา…
เพลงนี้รองกันทุกวันอาทิตยหลังจากเชิญธงขึ้นยอดเสา ทวาสำหรับพวกสัตว ทั้งเนื้อรองและทำนองเพลงนี้เทียบไมไดเลยกับ
ผองสัตวแหงอังกฤษ
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สองสามวันตอมา เมื่อพวกสัตวคอยหายตื่นตระหนกจากการประหารชีวิต บางสวนก็นึกออก หรือจำไดคลับคลายคลับคลาวา มี
บัญญัติขอที่หกวา “สัตวจะตองไมฆาสัตวดวยกันเอง” และถึงแมจะไมมีใครอยากพูดถึงใหพวกหมูหรือหมาไดยิน แตตางรูสึกตรง
กันวา การฆาซึ่งเกิดขึ้นขัดกับหลักขอนี้ โคลเวอรถามขอใหเบนจามินอานบัญญัติขอที่หกใหฟง เมื่อเบนจามินบอกวาเขาไมขอยุง
เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เชนเคย โคลเวอรก็ไปตามมิวเรียลมาแทน มิวเรียลอานบัญญัติใหนางฟง ขอความมีวา “สัตวจะตองไมฆาสัตว
ดวยกันเอง โดยไมมีสาเหตุ” จะดวยเหตุผลกลใดก็ตามที ขอความสวนทายไดกรอนไปจากความทรงจำของสัตวทุกตัว แตกระนั้น
พวกมันก็เห็นแลววาไมไดมีการฝาฝนกฎ เพราะแนนอนวาการฆาผูทรยศซึ่งรวมมือกับสโนวบอลยอมมีเหตุผลที่ดี
ตลอดทั้งปนั้นพวกสัตวทำงานหนักยิ่งกวาที่เคยทำมาเมื่อปกอน การจะสรางโรงสีลมใหมใหผนังหนาเปนสองเทาของครั้งแรก
ทั้งยังตองสรางใหเสร็จภายในวันที่กำหนด พรอมกับทำงานปกติของฟารมนั้นตองใชแรงงานมหาศาล บางครั้งสัตวตางๆ รูสึกวา
ตนทำงานหนักกวาและมีอาหารกินนอยกวาสมัยโจนส ทุกๆ เชาวันอาทิตย สควีลเลอรจะหนีบกระดาษแผนยาวกับกีบเทา แลว
อานรายการตัวเลขซึ่งยืนยันวา ผลผลิตอาหารแตละประเภทเพิ่มขึ้นสองเทาตัวบาง สามเทาตัวบาง หาเทาตัวบางแลวแต พวกสัตว
ไมมีเหตุผลที่จะไมเชื่อที่เขาพูด อีกทั้งพวกมันก็ชักจะลืมเลือนสภาพความเปนอยูสมัยกอนปฏิวัติไปแลว อยางไรก็ตาม มีบอยครั้งที่
พวกสัตวรูสึกวา ขอมีตัวเลขนอย ๆ แตมีอาหารกินมากขึ้นจะดีกวา
เดี๋ยวนี้คำสั่งทั้งหมดจะถายทอดผานสควีลเลอรหรือหมูตัวใดตัวหนึ่ง ตัวนโปเลียนเองนาน ๆ ทีจึงออกมาใหใครพบเห็น เวลาที่
ปรากฏตัว นอกจากจะมาพรอมหมาบริวารแลว ยังมีไกรุนตัวผูสีดำเดินนำหนา ทำหนาที่ประหนึ่งนักเปาแตรนำ มันจะขัน “เอก อีเอก-เอก” ดังลั่นกอนที่นโปเลียนจะเริ่มพูด วากันวา แมกระทั่งในบาน นโปเลียนก็อาศัยอยูแยกตางหากจากสัตวอื่นๆ เขากินอาหาร
ตัวเดียว โดยมีหมาสองตัวคอยรับใชไมหาง และตองใชชุดจานชามดินเนอรคราวน เดอรบีจากตูกระจกในหองรับแขกเทานั้น มี
ประกาศดวยวา ในวันเกิดทุกปของนโปเลียนจะมีการยิงปนเชนเดียวกับในวันเฉลิมฉลองครบรอบอีกสองวัน
ทุกวันนี้ไมเคยมีใครพูดชื่อนโปเลียนเฉย ๆ อีกตอไป สัตวทุกตัวจะเรียกเขาอยางมีพิธีรีตองวา “ทานผูนำ สหายนโปเลียน” และ
พวกหมูก็ชอบแตงคำเรียกตาง ๆ ใหเขา เชน บิดาของสัตวทั้งปวง ความสยดสยองของมนุษย ผูปกปอง คอกแหงแกะ มิตรของเปด
และอื่นๆ ทำนองนี้ เวลาพูดปราศรัย สควีลเลอรมักจะน้ำตานองหนาขณะเอยถึงภูมิปญญาของนโปเลียน และความดีงามในหัวใจ
ความรักลึกซึ้งที่มีตอปวงสัตวทุกถิ่นที่ และรวมถึงที่สำคัญที่สุดคือ สัตวผูไรสุขซึ่งยังคงมีชีวิตดวยความโงเขลาและตกเปนทาสอยู
ในฟารมอื่น กลายเปนสิ่งธรรมดาที่จะยกความดีใหแกนโปเลียน ไมวาจะทำสิ่งใดสำเร็จหรือเกิดโชคดีใดขึ้นก็ตาม เปนเรื่องธรรมดา
ที่จะไดยินแมไกสักตัวพูดเปรยกับแมไกอีกตัววา “เพราะไดคำชี้แนะจากสหายนโปเลียน ทานผูนำของเรา หกวันนี้ฉันวางไขไดตั้ง
หาฟองแนะ” หรือแมโคสองตัวยามดื่มน้ำกันชื่นใจ ก็จะเปลงเสียงอุทานวา “ขอบคุณการนำทางของสหายนโปเลียน น้ำนี้ชาง
รสชาติดีแท” ความรูสึกอันครอบงำฟารมอยูไดแสดงออกมาอยางหมดเปลือกในบทกวีชื่อ สหายนโปเลียน ซึ่งมินิมัสแตงขึ้น บทกวี
นี้มีใจความวา
มิตรของผูไรบิดา
น้ำพุแหงความสุขหรรษา
เจาแหงถังน้ำลางชามนั้นนา
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โอ วิญญาณขาดั่งไฟเผา
เมื่อขาจองดวงตาอันสงบนิ่งเปยมอำนาจของเขา
ดั่งดวงทิวาในทองนภาเรา
สหายนโปเลียน
ทานคือผูมอบทุกสิ่งที่สัตวของทานตองการ
ทองอิ่มหนำวันละสองคราว หญาสะอาดใหย่ำผาน
สัตวทุกตัวไมวานอยใหญลวนสำราญ
ตางนอนหลับสุขใจในคอกทาน
ทานคอยเฝาดูแลทุกสิ่งการณ
สหายนโปเลียน
หากขามีลูกหมูดูดนมแมดูที
กอนจะเติบใหญเต็มที่
แมจะตัวเทาขวดไพตหรือเทาไมนวดแปงหมี่
เขาตองไดเรียนรูที่จะรักอยางดี
ศรัทธาและซื่อตรงตอทานทานนี้
ใชแลว เสียงรองแรกของเขาตองเปนวลี
“สหาย นโปเลียน”
นโปเลียนอนุมัติเห็นชอบกวีบทนี้ และสงผลใหมันถูกจารึกไวบนผนังของโรงนาหลังใหญดานตรงขามกับบัญญัติเจ็ดประการ
นั่นเอง รอบๆ คำจารึกบทกวีเปนรูปของนโปเลียน เปนรูปดานขางซึ่งสควีลเลอรวาดไวดวยสีขาว
ในขณะเดียวกัน วีมเปอรรับหนาที่จัดการใหนโปเลียนเขารวมในการตอรองกับเฟรดเดอริกและพิลคิงตันที่ตองใชละเอียดออน
ไมกองนั้นยังไมไดขายไป เทียบกันแลว เฟรดเดอรริกรอนใจอยากไดไมมากกวาพิลคิงตัน แตทวาไมยอมเสนอราคาตามคุณภาพ
ขณะเดียวกันก็มีขาวลือใหมวา เฟรดเดอริกกับคนงานกำลังคิดแผนจะโจมตีฟารมสัตวและทำลายโรงสีลมเสีย เพราะโรงสีนี้จุด
เพลิงริษยาในใจเขาอยางรุนแรง เปนที่รูกันวาสโนวบอลยังคงซอนตัวอยูในฟารพินชฟลด ในชวงกลางฤดูรอน พวกสัตวตองตก
ตะลึงเมื่อแมไกสามตัวออกมาสารภาพวา ถูกสโนวบอลปลุกปนใหวางแผนสังหารนโปเลียน ทั้งสามถูกประหารทันที และมีการ
ระมัดระวังดานความปลอดภัยของนโปเลียนอยางเขมงวด หมาสี่ตัวคอยเฝาอารักขาเขาขางขาเตียงตัวละมุมตอนกลางคืน หมู
หนุมชื่อพิงไฮไดรับหนาที่ชิมอาหารทุกอยางกอนนโปเลียนจะกิน ดวยเกรงวาอาจมีผูลอบวางยาพิษ
ในชวงไลเลี่ยกันนั้น มีขาววานโปเลียนไดตกลงขายทอนไมแกนายพิลคิงตันแลว และกำลังจะทำขอตกลงประจำใหมีการแลก
เปลี่ยนผลิตผลบางอยางระหวางฟารมสัตวกับฟอกซวูดดวย ถึงแมจะมีวีมเปอรเปนตัวเชื่อม ทวาความสัมพันธระหวางนโปเลีย
นกับพิลคิงตันตอนนี้นับวาสนิทสนมแนนแฟน พวกสัตวไมไดเชื่อใจพิลคิงตันเพราะอยางไรก็เปนมนุษย แตก็นับวายังดีกวาเฟรดเด
อริกมาก เพราะฝายหลังนี้พวกสัตวทั้งกลัวและเกลียดชัง ยิ่งหนารอนลวงไป และโรงสีลมใกลเสร็จเต็มที ขาวลือเรื่องการทรยศอัน
ใกลจะมาถึงก็โหมกระพือรุนแรงขึ้นทุกขณะ วากันวา เฟรดเดอริกตั้งใจจะพาคนยี่สิบคนพรอมปนครบมือมาจัดการ แถมยังติดสิน
บนผูพิพากษาคดีลหุโทษกับตำรวจไวแลว ดังนั้นเมื่อไรเขาไดโฉนดของฟารมสัตวแลว สองฝายนั้นก็จะทำเปนเอาหูไปนาเอาตาไป
ไร ยิ่งกวานั้น มีเรื่องรายกาจเล็ดลอดมาจากพินชฟลด เกี่ยวกับความเหี้ยมโหดที่เฟรดเดอริกปฏิบัติตอสัตวของตน เขาเฆี่ยนมาชรา
จนสิ้นใจตาย ปลอยใหวัวอดอยาก ฆาหมาโดยโยนลงเตาเผา กิจกรรมเพลิดเพลินยามเย็นของเขาคือไกชน โดยผูกเศษใบมีดเขา
กับเดือยไกแตละตัว พวกสัตวที่ฟารมตางเปนเดือดเปนแคนเมื่อไดยินวามีสหายถูกกระทำเชนนี้ และบางครั้งพวกมันก็พากันโหรอง
เพราะอยากจะไดออกไปโจมตีฟารมพินฟลด ขับไลพวกมนุษย และปลดปลอยสัตวใหเปนอิสระ ทวาสควีลเลอรแนะนำใหพวกมัน
อยากระทำการผลีผลาม แตใหเชื่อมั่นในกลยุทธของสหายนโปเลียน
กระนั้นก็ตาม กระแสตอตานเฟรดเดอริกยังคงรุนแรงอยูเชนเดิม เชาวันอาทิตยวันหนึ่ง นโปเลียนจึงปรากฏตัวในโรงนา เพื่อ
อธิบายวาเขาไมเคยคิดจะขายไมใหเฟรดเดอริกเลย เขาถือวาการติดตอคาขายกับไอคนเลวทรามพรรคนั้นเปนการไรศักดิ์ศรียิ่งนัก
ทุกวันนี้นกพิราบยังถูกสงออกไปเผยแพรกระแสการปฏิวัติ และถูกสั่งหามไมใหเกาะลงในเขตฟารมฟอกซวูดเด็ดขาด รวมทั้งได
รับคำสั่งใหเลิกใชคำขวัญเกาที่วา “ความตายของมนุษยชาติ” เปลี่ยนมาใช “ความตายของเฟรดเดอริก” แทน ในตอนปลายฤดูรอน
แผนรายของสโนวบอลไดถูกเปดโปงขึ้นมาอีก ขาวสาลีที่เก็บเกี่ยวไดเต็มไปดวยวัชพืช และมีผูพบวา ในการมาเยือนเมื่อคืนใดสัก
คืนนั้น สโนวบอลไดแอบผสมเมล็ดวัชพืชลงในเมล็ดขาวโพด หานตัวผูซึ่งรูเห็นแผนการนี้ไดสารภาพความผิดตอสควีลเลอร จาก
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นั้นฆาตัวตายทันทีดวยการกินลูกไมมีพิษ พวกสัตวยังไดรูดวยวา สโนวบอลมิไดเคยไดรับเหรียญรางวัล “วีรบุรุษสัตว ชั้นที่หนึ่ง” ดัง
ที่พวกมันเคยเขาใจ เรื่องนี้เปนเพียงสิ่งที่เลาขานตามๆ กันมา และเชื่อกันกวางขวางภายหลังสมรภูมิรบที่เพิงโคเพราะสโนวบอล
เปนผูแพรขาวเอง อันที่จริงแลว นอกจากจะไมไดเหรียญตรา เขายังถูกตำหนิวาแสดงความขี้ขลาดในระหวางการสูรบอีกดวย นี่
เปนอีกครั้งที่พวกสัตวรับฟงเรื่องราวดวยความงงงวย ทวาไมชาสควีลเลอรก็พูดจาจนพวกมันเชื่อวา พวกมันจำผิดกันไปเอง
ในฤดูใบไมรวง พวกสัตวสรางโรงสีลมเสร็จดวยความรวมมือรวมใจและเรี่ยวแรงมหาศาล เพราะเก็บเกี่ยวผลผลิตในไรไปเกือบ
พรอมๆ กัน ยังเหลือเรื่องติดตั้งเครื่องจักรซึ่งวีมเปอรกำลังเจรจาจัดซื้อ ทวาตัวอาคารนั้นเสร็จสมบูรณแลว ทามกลางคมเขี้ยวของ
อุปสรรคนานา ทั้งที่ไรประสบการณ ใชวิธีการแบบโบราณ ซ้ำตองเผชิญกับเคราะหราย และถูกสโนวบอลทรยศหักหลัง งานก็เสร็จ
ลงในวันที่กำหนดไวจนได พวกสัตวเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด แตก็ภาคภูมิใจ พวกมันเดินวนรอบผลงานชิ้นเอกกันรอบแลวรอบ
เลา โรงสีลมที่มองเห็นดูจะงดงามยิ่งกวาที่สรางขึ้นทีแรกเสียอีก มิหนำซ้ำ ผนังยังหนากวาถึงสองเทา มีก็เพียงระเบิดเทานั้นที่จะพัง
ผนังใหมนี่ได พวกสัตวคิดถึงการตรากตรำทำงานหนัก ฝนเอาชนะความทอถอย และชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกังหันลมเริ่ม
หมุนและไดนาโมทำงาน เมื่อคิดถึงสิ่งเหลานี้ ความเหน็ดเหนื่อยก็สูญสลายไป พวกมันพากันกระโดดโลดเตนไปรอบๆ โรงสีลม
พลางโหรองถึงชัยชนะ ตัวนโปเลียนพรอมกับหมาและไกโตงก็ลงมาดูงานกอสรางที่เสร็จแลว เขากลาวแสดงความยินดีกับพวก
สัตวดวยตัวเอง กอนจะประกาศวา โรงสีลมนี้จะตั้งชื่อวา โรงสีลมนโปเลียน
สองวันตอมา พวกสัตวถูกเรียกมารวมกันเพื่อประชุมเปนวาระพิเศษในโรงนา พวกมันถึงกับนิ่งอึ้งไปดวยไมคาดคิด เมื่อนโป
เลียนประกาศวา เขาไดขายไมใหแกเฟรดเดอริกแลว พรุงนี้รถมาของเฟรดเดอริกจะมาเริ่มขนไมออกไป ตลอดเวลาที่ทำทีเหมือน
ผูกไมตรีกับพิลคิงตัน ความจริงนโปเลียนกลับแอบตกลงกับเฟรดเดอริกไวแลว
ความสัมพันธทั้งปวงกับฟอกซวูดหักสะบั้น คำพูดหยามหมิ่นถูกสงไปยังพิลคิงตัน พวกนกพิราบไดรับคำสั่งใหเลี่ยงฟารม
พินชฟลด และเปลี่ยนคำขวัญจาก “ขอเฟรดเดอริกจงตาย” เปน “ขอพิลคิงตันจงตาย” ในขณะเดียวกัน นโปเลียนยืนยันใหพวกสัตว
มั่นใจวา เรื่องจะมีการโจมตีฟารมสัตวนั้นไมมีมูลความจริงใดๆ และเรื่องที่วาเฟรดเดอริกโหดเหี้ยมกับสัตวของตนนั้นถูกขยายจน
เกินจริงไปมาก แถมขาวลือทั้งหมดอาจจะมีตนตอมาจากสโนวบอลกับสายลับของเขาก็เปนได ในที่สุดความจริงก็ปรากฏบัดนี้แลว
วา สโนวบอลหาไดซอนตัวอยูในฟารมพินชฟลดไม ที่จริงเขาไมเคยอยูที่นั่นมากอนเลยในชีวิต วากันวา เขาอยูอยางหรูหราในฟารม
ฟอกซวูดตางหาก เขาเปนลูกสมุนรับเงินจากพิลคิงตันมาเปนปๆ แลว
พวกหมูปลาบปลื้มเหลือลนกับเลหเหลี่ยมแพรวพราวของนโปเลียน เขาไปผูกไมตรีกับพิลคิงตัน ทำใหเฟรดเดอริกจำตองเสนอ
ราคาใหเพิ่มขึ้นอีกสิบสองปอนด แตสควีลเลอรกลาววา สิ่งที่แสดงถึงสมองเหนือชั้นก็คือ นโปเลียนไมเชื่อใครทั้งสิ้น แมกระทั่งเฟ
รดเดอริกเองก็ตามที ทีแรกเฟรดเดอริกขอจายคาไมดวยบางอยางเรียกวา เช็ค ซึ่งคงจะเปนกระดาษที่ระบุคำสัญญาวาจะจายเงิน
ทวานโปเลียนไมหลงกลเขาหรอก เขาตั้งเงื่อนไขใหจายเงินดวยธนบัตรหาปอนดแทๆ โดยจะสงมอบเงินกอนจะขนไมไป และเฟรด
เดอริกจายเงินครบเรียบรอยแลว ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็พอเพียงจะซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงสีลมได
ขณะเดียวกันทอนไมไดถูกขนขึ้นรถมาไปอยางรวดเร็ว เมื่อขนหมดแลว ก็มีการเรียกประชุมพิเศษในโรงนา เพื่อใหพวกสัตวได
ตรวจสอบธนบัตรจากเฟรดเดอริก นโปเลียนยิ้มดวยปติถึงขีดสุด เขาสวมเหรียญตราทั้งสองเหรียญ นั่งบนเตียงฟางบนยกพื้น โดยมี
เงินกองเปนระเบียบใสบนจานดินเผาจากครัวในบานอยูขางตัว พวกสัตวเดินเรียงเดี่ยวผานเงินไปโดยเพงจองกันสุดชีวิต บ็อกเซอร
นั้นยื่นจมูกไปดมดวย ลมหายใจของเขาทำใหเจาแผนกระดาษออนบางสีขาวขยับไหวเบาๆ
สามวันตอมาเกิดเรื่องรายกาจอึกทึกครึกโครมขึ้น วีมเปอรปนจักรยานเต็มที่มาตามถนนดวยใบหนาซีดเผือด เขาเหวี่ยงจักรยาน
ทิ้งในลาน แลววิ่งตรงไปยังตัวบาน ครูตอมาก็มีเสียงคำรามเดือดดาลถูกเคนคอดังมาจากทางหองนโปเลียน เรื่องที่เกิดขึ้นลามไป
ทั่วฟารมราวกับไฟปา ธนบัตรปลอม เฟรดเดอริกไดไมไปฟรีๆ
นโปเลียนเรียกพวกสัตวมาประชุมกันทันที เขาประกาศตัดสินโทษประหารแกเฟรดเดอริกดวยน้ำเสียงอันนากลัว เขากลาววา
เมื่อใดที่ไดตัวมา เฟรดเดอริกจะถูกตมทั้งเปน ขณะเดียวกันเขาเตือนวา การหักหลังครั้งนี้อาจจะมีเรื่องเลวรายที่สุดเกิดขึ้นตามมา
เฟรดเดอริกกับพวกอาจจะเขามาโจมตีไดทุกขณะหลังจากรอคอยมานาน จึงมีการวางยามรักษาการณไวทุกทาง และนกพิราบสี่
ตัวถูกสงไปยังฟอกซวูดพรอมขอความขอคืนดี โดยหวังวาจะรื้อฟนไมตรีกับพิลคิงตันได
การโจมตีมีขึ้นเชาวันรุงขึ้นนั่นเอง พวกสัตวกำลังกินมื้อเชาเมื่อทหารยามวิ่งเขามาสงขาววา เฟรดเดอริกกับพรรคพวกผานประตู
ไมหาทอนมาแลว พวกสัตววิ่งออกไปตั้งรับขาศึกอยางไมกลัวเกรง แตคราวนี้ชัยชนะใชจะไดมางายดายเชนคราวสมรภูมิรบที่เพิง
โค มีพวกผูชายสิบหาคน ปนราวครึ่งโหลซึ่งเปดฉากสาดกระสุนทันทีที่พวกสัตวเขาในระยะหาสิบหลา พวกมันไมอาจสูกับดิน
ระเบิดและกระสุนลูกปรายแสบ ๆ คันๆ และถึงแมนโปเลียนกับบ็อกเซอรจะพยายามกระตุนใหตอสู ไมชาพวกสัตวก็ตองลาถอย
หลายตัวก็บาดเจ็บ พวกมันเขาไปหลบในโรงเรือนตางๆ และแอบมองออกมาจากรอยโหวและรูตาไมบนกระดาน ทุงหญาเลี้ยงสัตว
กวางขวางตกอยูในกำมือของศัตรู รวมทั้งโรงสีลมดวย ในชั่วขณะหนึ่งแมกระทั่งนโปเลียนก็รูสึกอับจนคำพูด เขาพูดไมออก ไดแต
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เดินไปเดินมา หางแข็งทื่อกระตุกอยูไปมา แววตาละหอยมองไปทางฟารมฟอกซวูด หากพิลคิงตันกับพรรคพวกมาชวย ก็ยังอาจ
พลิกกลับมาชนะได แตนกพิราบสี่ตัวที่ถูกสงไปเมื่อวานกลับมาพอดี หนึ่งในนั้นมีกระดาษจากพิลคิงตันมาดวย มีคำเขียนไวดวย
ดินสอวา “สมน้ำหนาวะ”
ขณะเดียวกัน เฟรดเดอริกกับพวกมาหยุดอยูหนาโรงสีลม พวกสัตวจับตาดู เสียงพึมพำอยางทอแทดังขึ้นทั่วทุกมุม ชายสองคน
ถือชะแลงกับคอนใหญในมือ พวกเขากำลังจะทุบโรงสีลมใหพังราบลง
“เปนไปไมได” นโปเลียนรอง “เราสรางผนังไวหนามาก แคนั้นทำอะไรไมไดหรอก ตอใหทุบทั้งสัปดาหก็เถอะ กลาหาญไว
สหาย”
ทวาเบนจามินจองมองการเคลื่อนไหวของชายเหลานั้นอยางพินิจพิเคราะห สองคนที่ถือคอนกับชะแลงเจาะรูตรงใกลฐานของ
โรงสีลม เบนจามินผงกหนายาวเชื่องชา ทาทางประหนึ่งวาขบขัน
“ตอนแรกฉันก็คิดอยางนั้น” เขาวา “ไมเห็นเรอะวาพวกเขาทำอะไร เดี๋ยวเขาก็จะเอาดินระเบิดใสในรูนั่น”
พวกสัตวรอดูดวยใจพรั่นพรึง เปนไปไมไดเลยที่จะเสี่ยงออกนอกที่กำบังตอนนี้ อึดใจตอมา ก็เห็นชายเหลานั้นวิ่งหนีกันไปคนละ
ทาง ตามดวยเสียงดังสนั่นหวันไหวจนหูอื้ออึงอล พวกนกพิราบบินแตกฮือ และสัตวทั้งหมดยกเวนนโปเลียน ทุมตัวลงกับพื้นและ
ซุกหนาลง เมื่อลุกขึ้นมาได ก็เห็นควันโขมงสีดำลอยอยูตรงที่ซึ่งเคยเปนโรงสีลม และเมื่อลมเอื่อยคอยๆ พัดควันลอยจากไป โรง
สีลมก็ไมเหลือแลว
เมื่อเห็นภาพนี้ความกลาก็หวนกลับมา ความกลัวและสิ้นหวังเมื่อครูจมหายไปในความเดือดคลั่งตอการกระทำเลวทรามนา
รังเกียจนี้ เสียงกูรองเพื่อลางแคนดังกึกกองขึ้น จากนั้นพวกสัตวก็พุงเขาจูโจมศัตรูโดยไมรอฟงคำสั่งอีกแลว คราวนี้พวกมันไมกริ่ง
เกรงกระสุนลูกปรายอันโหดเหี้ยมซึ่งกระหน่ำมาราวกับลูกเห็บ เปนการตอสูที่ปาเถื่อนและสาหัส มนุษยยิงซ้ำแลวซ้ำเลา และเมื่อ
พวกสัตวเขามาประชิด ก็กระหน่ำดวยไมและรองเทาบูตหนัก วัวหนึ่งตัว แกะสาม และหานสามตัวถูกฆาตาย และที่เหลือเกือบทุก
ตัวไดรับบาดเจ็บ แมกระทั่งนโปเลียนซึ่งกำกับการสูรบอยูดานหลังก็ถูกกระสุนตัดปลายหางขาดไป ทวามนุษยก็ใชวาไรรอยขีดขวน
สามคนหัวแตกเพราะกีบเทาของบ็อกเซอร อีกคนถูกเขาวัวขวิดเขาที่ทอง อีกคนกางเกงเกือบขาดดวยฝมือหมาเจสซีกับบลูเบลล
เมื่อหมาองครักษทั้งเกาตัว ซึ่งนโปเลียนสั่งใหออมไปทางรั้วตนไมโผลมาไมใหสุมใหเสียงตรงสีขาง และหอนอยางดุราย มนุษยก็
แตกตื่น เห็นแลววากำลังจะถูกลอม เฟรดเดอริกตะโกนบอกพรรคพวกใหออกไปกอนจะสายเกินการณ อึดใจตอมาศัตรูขี้ขลาดก็วิ่ง
เอาชีวิตรอดกันจาละหวั่น พวกสัตวไลตามไปจนสุดทุง และไดเตะสั่งลาสองสามทีตอนที่พวกเขามุดหนีทางรั้วไมหนามคม
พวกสัตวชนะการสูรบในสภาพเหนื่อยลาและโชกเลือด พวกมันคอยๆโซเซกลับมายังฟารม ภาพสหายที่ตายเกลื่อนบนพื้นหญา
ทำใหบางตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไมอยู และหยุดยืนไวอาลัยอยางเศราสรอยเงียบงันตรงจุดที่เคยมีโรงสีลมตั้งอยู ใช ไมเหลือแลว
หยาดเหงื่อแรงงานหยดสุดทายไมเหลืออะไรเลย แมกระทั่งพื้นยังถูกทำลายไปบางสวน และหากจะสรางใหมก็อาจใชหินรวงได
เชนคราวกอน แตคราวนี้หินอันตรธานไปดวย แรงระเบิดสงหินลอยไปนับรอยหลา ดูประหนึ่งวาไมเคยมีโรงสีลมอยูตรงนี้ดวยซ้ำ
เมื่อเขาใกลฟารม สควีลเลอรผูหายไปจากการสูรบโดยไมบอกกลาวก็กระโดดตรงเขามาหา พรอมกับกระดิกหางและหนาบาน
ดวยความพอใจ พวกสัตวไดยินเสียงปนลั่นขึ้นอยางเครงขรึมดังมาจากทางโรงนา
“ยิงปนทำไมรึ” บ็อกเซอรถามขึ้น
“เพื่อฉลองชัยชนะนะซี” สควีลเลอรรองตอบ
“ชัยชนะไหน” บ็อกเซอรโตกลับ เขาสองขางของมันเลือดไหลโชก เกือกมาหายไปขางหนึ่ง ทำใหกีบเทาแตก และมีกระสุนกวา
สิบนัดฝงอยูในขาหลัง
“ชัยชนะไหน แลวกันสหาย ก็ที่เราไลตะเพิดศัตรูออกไปจากผืนดินของเรา ผืนดินศักดิ์สิทธิ์แหงฟารมสัตวไงเลา”
“แตพวกนั้นทำลายโรงสีลมยอยยับ…เราเหนื่อยยากสรางมันมาตั้งสองปเต็มนะ”
“จะเปนไรไปเลา เดี๋ยวเราก็สรางขึ้นใหม เราจะสรางโรงสีลมสักหกหลังก็ยังไดถาเราอยากสราง สหายเอย ทานยังไมซาบซึ้งกับ
เรื่องยิ่งใหญที่พวกเราทำลงไป ศัตรูมันยึดครองพื้นดินตรงที่เรายืนอยูตรงนี้ แตดวยการนำของสหายนโปเลียน เราถึงแยงมันกลับ
มาไดทุกตารางนิ้ว”
“งั้นเราก็แคแยงชิงของของเรากลับมาสิ” บ็อกเซอรวา
“นั่นยังไงชัยชนะ” สควีลเลอรบอก
พวกสัตวเดินโขยกเขยกเขามาในลาน แผลลูกกระสุนใตผิวหนังที่ขาของบ็อกเซอรเริ่มปวดระบมหนัก เขาแลเห็นภาพความ
เหนื่อยยากเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อสรางโรงสีลมขึ้นมาใหม และเห็นตัวเองฮึดสูงานหนักตอไป ทวา สิ่งหนึ่งผุดขึ้นในใจครั้งแรก
เขาอายุสิบเอ็ดปแลว บางทีกลามเนื้ออาจจะไมทรงพลังดังแตกอน
แตเมื่อพวกสัตวไดเห็นผืนธงสีเขียวปลิวสะบัด และไดยินเสียงปนลั่นอีกครา มันยิงขึ้นทั้งสิ้นเจ็ดนัด ทั้งไดฟงคำพูดของนโป
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เลียนที่ชื่นชมยินดีตอการกระทำของพวกเขา ก็เริ่มเห็นวาอยางไรเสียนี่ก็เปนชัยชนะอันยิ่งใหญอีกครั้ง มีพิธีฝงศพอยางสมเกียรติให
แกสัตวที่ตายในการสูรบ บ็อกเซอรกับโคลเวอรลากรถมาซึ่งใชเปนรถบรรทุกศพ และนโปเลียนเองเดินนำขบวน สองวันเต็มๆ แหง
การเฉลิมฉลอง มีทั้งรองเพลง กลาวปราศรัย และยิงปนเพิ่มอีก อีกทั้งมอบแอปเปลหนึ่งผลใหเปนของขวัญพิเศษแกสัตวทุกตัว
พรอมดวยขาวโพดสองออนซสำหรับนก และบิสกิตสามอันสำหรับหมาแตละตัว มีประกาศวาการสูรบครั้งนี้ไดชื่อวา สมรภูมิที่โรง
สีลม โดยนโปเลียนจัดทำเหรียญตราใหมขึ้นดวย ชื่อวา ‘ธงเขียว’ มอบใหแกตัวเขาเอง ทามกลางบรรยากาศเฉลิมฉลองยินดีนี้ ไมมี
ใครนึกถึงเรื่องเคราะหรายเกี่ยวกับธนบัตรปลอมอีก
สองสามวันตอมา พวกหมูพบวิสกี้เขาลังหนึ่งในหองใตดินของบาน คราวที่บุกเขายึดบานมันหลงหูหลงตามา คืนนั้นมีเสียงรอง
เพลงดังลั่นลอยมาจากตัวบาน เรื่องนาประหลาดใจสำหรับสัตวทุกตัวคือ มีเพลง ผองสัตวแหงอังกฤษ ดังปะปนมาดวย ราวสาม
ทุมครึ่ง มีผูเห็นแจมชัดวา นโปเลียนซึ่งสวมหมวกทรงกะลาใบเกาของนายโจนส วิ่งควบเร็วจี๋ออกมาจากประตูหลังบาน จากนั้นก็วิ่ง
วนรอบลาน กอนจะหายเขาบานไปอีกครั้ง ทวาในตอนเชา บานก็เงียบเชียบไรสรรพเสียง คลายไมมีหมูตัวใดขยับไหวรางกาย จน
เกือบเกาโมงเชาสควีลเลอรถึงปรากฏตัวออกมา เขาเดินเชื่องชาหนาเศราสลด นัยนตาหมองไรแวว หางตกหอย คลายหมูปวยหนัก
ปางตาย เขาเรียกสัตวทั้งหมดมารวมกัน บอกวามีขาวรายแรงจะแจงใหทราบ สหายนโปเลียนกำลังจะตาย
เสียหวีดรองโทมนัสดังโหยหวนขึ้น หญาถูกวางไวนอกประตูบาน พวกสัตวตางเดินไปมาดวยการจรดปลายเทา น้ำตาคลอเบา
ไตถามกันวาจะทำอยางไรหากทานผูนำถูกพรากไปเสียแลว มีขาวลือหนาหูวา สโนวบอลใชอุบายวางยานโปเลียนไดสำเร็จ สิบเอ็ด
นากา สควีลเลอรออกมาประกาศอีกครั้ง สหายนโปเลียนออกคำสั่งทิ้งทายกอนลาโลก ผูใดดื่มแอลกอฮอลจะถูกลงโทษใหตาย
แดดิ้น
อยางไรก็ตาม อาการของนโปเลียนดูจะทุเลาลง เชาวันรุงขึ้น สควีลเลอรบอกพวกสัตววาเขาอาการดีขึ้นแลว เย็นวันนั้นนโป
เลียนก็กลับมาทำงานได วันตอมาจึงเปนที่รูกันวา เขาสั่งใหวีมเปอรไปซื้อหนังสือเลมเล็กวาดวยการหมักและกลั่นเหลามาจากวิล
ลิงดัน อีกสัปดาหใหหลัง นโปเลียนออกคำสั่งวา ทุงหญาลอมคอกหลังสวนผลไม ซึ่งทีแรกตั้งใจจะกันไวเปนที่กินหญาสำหรับสัตว
ที่เลยวัยทำงานแลว จะถูกไถพลิกดิน มีคำชี้แจงวาทุงหญาเลี้ยงสัตวดังกลาวหมดหญาแลว จำเปนตองปลูกหญาใหม แตไมชาก็รู
กันทั่ววา นโปเลียนตั้งใจจะปลูกขาวบารเลยตางหาก
ในเวลาเดียวกัน เกิดเหตุการณประหลาดซึ่งไมมีใครขบคิดแตก ราวเที่ยงคืน เกิดเสียงโครมสนั่นขึ้นในลาน พวกสัตววิ่งหนาตื่น
ออกมาจากคอก คืนนั้นแสงจันทรสวาง ที่พื้นตรงผนังทายโรงนาใหญซึ่งจารึกบัญญัติเจ็ดประการไว มีบันไดหักเปนสองทอนอยู สค
วีลเลอรคลานอยูขางบันได คงยังจุกไมหาย ใกลกันนั้นมีโปะไฟ แปรงทาสี และถังสีขาวคว่ำอยู พวกหมาลอมรอบตัวสควีลเลอรไว
ทันที เมื่อสควีลเลอรพอเดินไหวก็ประคองเขากลับเขาในบาน ไมมีสัตวตัวใดจับตนชนปลายถูกถึงความหมายของเหตุการณนี้
ยกเวนเฒาเบนจามินผูพยักหนาอยางรูทัน เขาดูจะเขาใจแลว แตไมยอมพูดอะไร
แตแลวไมกี่วันตอมา มิวเรียลซึ่งไปอานบัญญัติเจ็ดประการอยูตัวเดียว สังเกตวามีอีกเรื่องที่พวกสัตวจำผิดไป พวกมันคิดวา
บัญญัติขอที่หามีใจความวา “หามสัตวดื่มแอลกอฮอล” แตมีอีกสองคำที่ถูกลืมไป ความจริงบัญญัติขอนี้เขียนไววา “หามสัตวดื่ม
แอลกอฮอลมากเกิน” ตางหาก
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บ็อกเซอรตองรักษากีบเทาที่แตกอยูนานทีเดียว งานสรางโรงสีลมเริ่มขึ้นในวันรุงขึ้นหลังสิ้นสุดงานเลี้ยง ขนาดนี้บ็อกเซอรก็ยังไม
ยอมพักสักวันเดียว เขาถือเปนเรื่องของศักดิ์ศรีวา จะไมใหใครเห็นเด็ดขาดวาเขาเจ็บ ตอนค่ำเขาถึงยอมรับกับโคลเวอรตามลำพัง
วา กีบเทาปวดหนักเอาการ โคลเวอรเอาสมุนไพรมาเคี้ยวแลวพอกให ทั้งนางและเบนจามินตางชวยกันพูดใหบ็อกเซอรทำงานนอย
ลงสักหนอย “ปอดมาไมอยูค้ำฟาหรอกนะ” นางพูดกับเขา ทวาบ็อกเซอรไมเคยฟง กอนที่จะถึงวัยปลดเกษียณ เขามีสิ่งเดียวที่
ทะเยอทะยานอยากเห็น เขาพูด คือโรงสีลมรุดหนาไปดวยดี
แรกทีเดียว เมื่อเริ่มมีกฎของฟารมสัตวขึ้น ไดกำหนดวัยปลดเกษียณมาและหมูไวที่สิบสองป วัวสิบสี่ป หมาเกาป แกะเจ็ดป
สวนไกกับหานนั้นหาป ตกลงกันไววาผูเกษียญจะไดรับบำนาญเลี้ยงชีพไมใหเดือดรอน ตอนนี้ยังไมมีสัตวตัวใดเกษียณ แตก็มีการ
พูดถึงประเด็นนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ทุงเล็กทายสวนถูกเตรียมไวปลูกขาวบารเลยเสียแลว จึงมีขาวลือวาทุงหญาเลี้ยงสัตวผืน
ใหญจะถูกลอมรั้วกั้นไวมุมหนึ่ง ไวสำหรับใหสัตวที่ปลดชราไดกิน วากันวา สำหรับมาจะไดรับบำนาญเปนขาวโพดหาปอนดตอวัน
ทีเดียว ในหนาหนาว หญาสิบหาปอนด พรอมแครอตหรืออาจจะแอปเปลในวันหยุด วันเกิดปที่สิบสองของบ็อกเซอรจะมาถึงใน
ปลายฤดูรอนของปหนานี้แลว
กอนจะถึงวันปลดเกษียณ ชีวิตชางสาหัส ฤดูหนาวหนาวจัดเชนเมื่อปกลาย และอาหารยิ่งขาดแคลนกวาเดิม อาหารปนสวนถูก
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ลดลงอีกครั้งหนึ่ง ยกเวนอาหารของหมูกับหมา สควีลเลอรชี้แจงวา การปนสวนอาหารไมเทาเทียมโดยตายตัวเกินไป จะขัดกับหลัก
การของสัตวนิยม อยางไรก็ตาม เขาแจกแจงใหสัตวอื่นๆ เห็นไดโดยไมยากเย็นวา ความจริงแลวอาหารมิไดขาดแคลน ถึงจะดู
เหมือนเปนเชนนั้นก็ตามที ถูกละ ขณะนี้จำเปนตองปรับอัตรา (สควีลเลอรใชคำวา ‘ปรับ’ เสมอ ไมเคยใชคำวา ‘ลด’ สักครั้ง) แต
เทียบกับสมัยโจนสแลว ก็ถือวาดีขึ้นอยางมหันต เสียงแหลมของเขาอานตัวเลขรัวเร็ว เพื่อยืนยันอยางละเอียดลออวามีขาวโอต
หญา หัวผักกาดเทอรนิปมากกวาสมัยโจนส วาพวกเขาทำงานนอยลง วาน้ำดื่มมีคุณภาพดีขึ้น วาพวกเขาอายุยืนขึ้น วาจำนวนลูก
สัตวรอดชีวิตมากขึ้น วามีหญาในคอกมากขึ้นและมีหมัดนอยลง พวกสัตวฟงแลวก็เชื่อทุกคำพูด หากจะพูดความจริงแลว โจนส
และเรื่องราวตางๆ ในสมัยโนนเลือนหายไปจากควาทรงจำเกือบหมดสิ้น พวกเขารูแตวา ชีวิตทุกวันนี้ยากลำบากจนแทบเอาชีวิต
ไมรอด ตองหิวโหยและหนาวเหน็บอยูบอยครั้ง นอกจากเวลานอนก็มีแตงานกับงาน แตไมตองสงสัยวา สมัยกอนคงจะลำบากกวา
นี้แนนอน พวกเขาดีใจเมื่อไดเชื่อเชนนั้น อีกอยาง สมัยกอนพวกเขาเปนทาส แตบัดนี้เปนอิสระ นั่นตางหากที่มีความหมาย ซึ่งสค
วีลเลอรก็ไมลืมชี้ใหเห็นขอนี้
เดี๋ยวนี้จำนวนปากทองก็เพิ่มขึ้นจากเดิม ฤดูใบไมรวง หมูออกลูกเกือบพรอมกัน ไดลูกหมูสามสิบเอ็ดตัว ลูกหมูเหลานี้ตัวลาย
ดาง เนื่องจากนโปเลียนเปนหมูปาตัวเดียวในฟารม จึงพอจะเดาไดวาใครเปนพอเปนแม ตอมามีประกาศออกมาวา หลังจากซื้ออิฐ
กับไมมา จะมีการสรางหองเรียนขึ้นในสวนของบาน สำหรับตอนนี้ ลูกหมูจะถูกสอนโดยตัวนโปเลียนเองในครัวของบาน พวกมัน
ออกกำลังกายกันในสวน และถูกหามไมใหมาเลนปนกับลูกของสัตวชนิดอื่น ในชวงนี้เอง มีกฎออกมาวา เมื่อสัตวอื่นๆ เจอหมูตัว
ใดตามทาง สัตวอื่นจะตองหลีกทางให ยังมีอีกวา หมูทุกตัว ไมวาจะอยูในระดับชั้นใด จะไดรับสิทธิ์ใหผูกริบบิ้นสีเขียวที่หางในวัน
อาทิตย
ปนั้นผลผลิตของฟารมประสบความสำเร็จคอนขางดี แตก็ยังขาดเงินอยู ตองซื้ออิฐ ทราย และปูนซีเมนตสำหรับสรางหองเรียน
อีกทั้งตองเริ่มเก็บเงินอีกครั้งสำหรับซื้อเครื่องจักรโรงสีลม แลวยังมีน้ำมันตะเกียงและเทียนสำหรับใชในบาน น้ำตาลสำหรับโตะอา
หารของนโปเลียน (เขามีประกาศิตหามหมูอื่นๆ ใช ดวยเหตุผลที่วา น้ำตาลจะทำใหสัตวอวน) และของใชอื่นๆ ที่ตองเปลี่ยนใหม
เชน เครื่องมือ ตะปู ลวด เศษเหล็ก และขนมปงแข็งสำหรับหมา หญากองหนึ่งกับมันฝรั่งสวนหนึ่งถูกนำไปขาย และสัญญาขายไข
เพิ่มจำนวนเปนหกรอยใบตอสัปดาห ปนั้นแมไกไมใครฟกไขพอเพียงจนไมไดลูกไกตามจำนวนปกติ อาหารที่ลดไปแลวครั้งหนึ่ง
เมื่อธันวาคม พอถึงกุมภาพันธก็ลดลงอีกครั้ง รวมทั้งหามจุดโปะตามคอกเพื่อประหยัดน้ำมัน ทวาพวกหมูดูจะสุขสบายกันดี นึก
สงสัยวาจะน้ำหนักขึ้นกันดวยซ้ำ บายวันหนึ่งปลายเดือนกุมภาพันธ กลิ่นอะไรบางอยางที่หอมฉุนมันยั่วน้ำลาย ซึ่งพวกสัตวไมเคย
ไดกลิ่นมากอน โชยวูบจากโรงหมักเบียรหลังเล็กลอยมาตามลาน โรงหลังนี้อยูเลยครัวไป และไมไดใชงานอะไรในสมัยที่โจนสอยู ผู
ไดกลิ่นบางก็วาเปนกลิ่นตมขาวบารเลย พวกสัตวพากันทำจมูกฟุดฟดดวยความหิว สงสัยวาหรือจะมีใครทำขาวคลุกรอนๆ ใหพวก
มันกินเปนมื้อค่ำกระมัง ทวาไมมีขาวคลุกรอนๆ ปรากฏขึ้น และวันอาทิตยตอมามีประกาศวา จากนี้ไปขาวบารเลยทั้งหมดจะถูก
สงวนไวใหพวกหมู ทุงหลังสวนผลไมหวานเมล็ดขาวบารเลยไวแลว ไมชาขาวก็แพรงพรายมาวา เวลานี้หมูทุกตัวจะไดรับแบงเบียร
วันละไพน สวนนโปเลียนรับไปครึ่งแกลลอน ยกเสิรฟใหถึงที่เสมอดวยชามเปลคราวนเดอรบีใสซุป
หากแมนตองทนแบกภาระหนักหนาสาหัสอยางไร พวกสัตวยังรูสึกดีวา บัดนี้ชีวิตของตนมีศักดิ์มีศรียิ่งกวาแตกอน ไดรองเพลง
กันมากขึ้น ทั้งยังคำปราศรัย และขบวนแหตางๆ นโปเลียนสั่งลงมาวา จักตองมีสิ่งที่เรียกวา ‘การประชุมพลดวยตนเอง’ สัปดาหละ
หน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อฉลองการตอสูและชัยชนะของฟารมสัตว พอไดเวลานัดหมาย พวกสัตวจะวางงานในมือ แลวเดินแถว
อยางองอาจคลายทหารไปรอบๆ บริเวณฟารม ดานหนาขบวนคือหมู ตามดวยมา วัว แกะ และพวกสัตวปก สวนหมานั้นเดินขนาบ
ดานขาง และที่เดินอยางแกลวกลานำหัวขบวนไดแกไกโตงสีดำของนโปเลียนนั่นเอง ทุกครั้งบ็อกเซอรกับโคลเวอรจะชวยกันถือ
ปายสีเขียวไวดวย ปายรูปกีบเทาและเขาสัตว มีขอความวา ‘สหายนโปเลียนจงเจริญ’ หลังจากนั้นมีการอานบทกวีที่แตงขึ้นเพื่อ
สดุดีนโปเลียน จากนั้นสควีลเลอรจะขึ้นกลาวปราศรัย โดยยกเอาเรื่องผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้นมาแถลง บางครั้งบางโอกาสก็จะยิงปน
ขึ้นฟา ผูที่มุงมั่นกับการประชุมพลดวยตนเองมากที่สุดไดแกบรรดาแกะ และหากใครอาปากบน (บางครั้งจะมีสัตวสองสามตัวบน
ขึ้นเวลาที่พวกหมูหรือหมาไมอยูแถวนั้น) วานี่ชางเสียเวลา แถมยังตองมายืนหนาวสั่นขาแข็ง ก็มั่นใจไดวาพวกแกะจะปดปากมันผู
นั้นดวยเสียงรองประสานเสียงดังลั่น “สี่ขาดี สองขาเลว” แตโดยทั่วไปแลว พวกสัตวตางก็ชอบใจการเฉลิมฉลองทั้งหลาย เพราะ
รูสึกอุนใจที่สิ่งเหลานี้ย้ำเตือนวา อยางนอยพวกเขาก็เปนเจาของตนเอง งานที่ทำก็เพื่อผลดีแกตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้น ดวยเสียงเพลง
ขบวนแหแหน รายการตัวเลขของสควีลเลอร เสียงปนกัมปนาท และเสียงขันของเจาไกโตง อีกทั้งเสียงสะบัดพรึ่บพรั่บของธง พวก
มันก็พอจะลืมทองที่กิ่วหิวโหยไปได อยางนอยก็ชั่วขณะ
เดือนเมษายน ฟารมสัตวไดประกาศตัวเปนสาธารณรัฐ จึงมีความจำเปนตองเลือกตั้งประธานาธิบดี นโปเลียนเปนผูสมัครเพียง
หนึ่งเดียว เขาจึงไดรับเลือกดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ในวันเดียวกันนั้น มีประกาศวาพบเอกสารอีกชุดหนึ่งซึ่งแสดงราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมรูรวมคิดระหวางสโนวบอลกับโจนส จากที่เคยนึกกันวาสโนวบอลพยายามใหพวกสัตวพายแพใน
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สมรภูมิรบที่เพิงวัว ใชแตเทานั้นไม เขาตอสูเปนฝายโจนสอยางชัดแจงทีเดียว ความจริงเขาเปนหัวหนาของกองกำลังฝายมนุษย
และพุงเขาสูสนามรบโดยปากรองวา “มนุษยจงเจริญ” บาดแผลที่หลังของสโนวบอล ซึ่งมีเพียงสัตวไมกี่ตัวยังจำไดนั้น แทจริงเกิด
จากคมฟนของนโปเลียนนั่นเอง
กลางหนารอน กาโมเสสมาปรากฏตัวขึ้นในฟารมแบบไมมีปมีขลุย หลังจากหายตัวไปหลายป เขาแทบจะไมเปลี่ยนไปเลยก็วา
ได ยังคงไมทำงาน และเบงเสียงคุยเรื่องภูเขาน้ำตาลผลึกเชนเคย เขามักจะบินมาเกาะตอไม กระพือปกสีดำไปมา แลวคุยจอกับ
ใครก็ตามที่มาฟงไดคราวละเปนชั่วโมง “บนโนนไง สหาย” เขาพูดเสียงเครงขรึม พลางเอาจะงอยปากใหญโตชี้ขึ้นดานบน “บนโนน
ดานหลังเมฆดำที่เห็นอยูนั่น ตรงนั้นไง ภูเขาน้ำตาลผลึก ดินแดนแสนสุขที่เราเหลาสัตวจะไดพักผอนชั่วนิรันดร ไรการงานใดๆ ทั้ง
สิ้น” เขาอางวาเคยไปถึงมาแลวครั้งหนึ่งคราวที่บินขึ้นสูงๆ และไดเห็นทุงหญาโคลเวอร กับน้ำมันปอเกาะเปนกอน และกอนน้ำตาล
ที่งอกขึ้นบนรั้วตนไม มีใหกินตลอดปตลอดชาติ สัตวหลายตัวเชื่อที่มันพูด โดยใหเหตุผลวา ชีวิตตอนนี้มีแตความหิวโหยและ
เหนื่อยยาก มันนาจะถูกตองและยุติธรรมดีแลวที่จะมีโลกที่ดีกวาอยูตรงไหนสักแหง แตสิ่งหนึ่งอันยากจะรูไดคือ พวกหมูมีทาทีเชน
ไรตอเจากาโมเสส พวกนั้นประกาศดวยน้ำเสียงหยามหมิ่นวา เรื่องภูเขาน้ำตาลผลึกเปนแตเพียงคำโกหกพกลม แตกระนั้นก็ยอม
ใหกาโมเสสอยูในฟารมโดยไมตองทำงาน โดยใหกินเบียรไดวันละอึก
หลังจากกีบเทาหายดีโคลเวอรก็ยิ่งทำงานหนักกวาเกา ปนั้นสัตวทุกตัวทำงานกันเยี่ยงทาสอยางแทจริง นอกเหนือจากงานปกติ
กับงานสรางโรงสีลมแลว ยังมีงานสรางหองเรียนซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมใหลูกหมูเพิ่มมาอีก บางครั้งการทำงานติดตอกันหลาย
ชั่วโมงโดยที่กินอาหารไมอิ่มทองนั้นยากเย็นเหลือทน ทวาบ็อกเซอรไมเคยโซเซหรือสะดุด คำพูดและการกระทำของเขาไมมีสิ่งใด
บงบอกวาพละกำลังในรางกายมิไดเปนดังเดิม มีเพียงลักษณะภายนอกเทานั้นที่เปลี่ยนไปเล็กนอย หนังเขาเปนมันเงานอยลง และ
ตะโพกอันใหญโตสองขางดูตอบซูบ สัตวที่สังเกตเห็นพากันพูดวา “เดี๋ยวพอหญาเขียวงามในฤดูใบไมผลิ บ็อกเซอรก็คงอวนพีขึ้น
เอง” ทวาฤดูใบไมผลิมาถึงแลว แตบ็อกเซอรยังซูบอยูเชนเดิม บางครั้งยามที่เกร็งกลามเนื้อลากหินกอนมหึมาขึ้นปากบอหิน แลดู
ราวกับวา สิ่งเดียวที่ทำใหเขายันตัวอยูไดก็คือกำลังใจอันมุงมั่นเทานั้น ในเวลาเชนนี้ บางครั้งมีผูสังเกตวาปากบ็อกเซอรจะขยับเปน
คำพูดวา “ฉันจะทำงานใหหนักกวาเดิม” แตไมมีเสียงเล็ดลอดออกมา อีกครั้งหนึ่งที่โคลเวอรกับเบนจามินเตือนใหบ็อกเซอรดูแล
สุขภาพเสียบาง แตเขาก็หาไดรับฟงไม วันเกิดครบรอบสิบสองปใกลเขามาแลว เขาไมใสใจไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ขอเพียงสิ่งเดียว
ใหมีกอนหินมากพอกอนที่เขาจะปลดเกษียณเทานั้น
บายแกวันหนึ่งในฤดูรอน จูๆ ก็มีขาวลือไปทั่วฟารมวาบ็อกเซอรมีอันเปนไปเสียแลว เขาออกไปตามลำพังเพื่อลากหินลงมายัง
โรงสีลม แนนอนอยูแลว ขาวลือนั้นเปนความจริง ไมกี่อึดใจตอมานกพิราบสองตัวก็บินกระหืดกระหอบมาพรอมกับขาว “บ็อกเซอร
ทรุดฮวบ นอนตะแคง ลุกขึ้นไมไหว”
สัตวราวครึ่งฟารมรีบพุงออกไปยังเนินที่ตั้งโรงสีลม บ็อกเซอรนอนอยูระหวางเพลารถมา คอเหยีดยาว แมกระทั่งหัวก็ผงกไมขึ้น
นัยนเขาเคลือบฉ่ำน้ำ ลำตัวอาบเหงื่อลื่นเปนมันเงา เลือดสายเล็กๆ รินไหลจากปาก โคลเวอรทรุดนั่งลงขางตัวเขา
“บ็อกเซอร” นางรองร่ำ “เปนอยางไรบาง”
“ปอดฉันนะ” เสียงบ็อกเซอรออนระโหย “ไมเปนไรหรอก ฉันคิดวาแคพวกเธอ โรงสีลมก็คงจะเสร็จไดโดยไมตองอาศัยฉัน หินมี
แยะแลว ถึงยังไงฉันก็เหลือเวลาอีกแคเดือนเดียวเทานั้น บอกตามจริง ฉันก็นับวันรอปลดเกษียณอยู เบนจามินก็ชักแกแลวเหมือน
กันนี่ บางทีเขาอาจจะยอมใหเบนจามินปลดเกษียณพรอมกัน ฉันจะไดมีเพื่อน”
“เรารีบขอความชวยเหลือดวน” โคลเวอรพูด “ใครก็ได วิ่งไปเลย ไปบอกสควีลเลอรที”
สัตวตัวอื่นๆ ออกวิ่งกลับไปยังตัวบานเพื่อบอกขาวใหสควีลเลอรรู มีเพียงโคลเวอรที่ยังอยู พรอมกับเบนจามินที่นอนลงเคียงขา
งบ็อกเซอรโดยไมปริปากสักคำ ไดแตใชหางยาวของตนปดไลแมลงใหเทานั้น ราวสิบหานาทีตอมา สควีลเลอรก็มาถึงดวยทาทีเห็น
อกเห็นใจและเปนหวง เขาพูดวา สหายนโปเลียนตกใจยิ่งที่ไดทราบขาวเคราะหรายของผูทำงานหนักที่สุดตัวหนึ่งในฟารม และได
ติดตอเตรียมที่จะสงบ็อกเซอรไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่วิลลิงดันแลว พวกสัตวฟงแลวตางไมคอยสบายใจ ยกเวนมอลลีกับสโนว
บอลแลว ไมเคยมีสัตวตัวใดออกจากฟารม พวกมันไมสบายใจเมื่อคิดวาเพื่อนผูเจ็บปวยจะไปตกอยูในเงื้อมมือมนุษย อยางไร
ก็ตาม สควีลเลอรพูดใหพวกมันสบายใจไดวา สัตวแพทยในวิลลิงดันจะรักษาอาการบ็อกเซอรไดดีกวาจะรักษากันในฟารม ดังนั้น
ครึ่งชั่วโมงใหหลังเมื่อบ็อกเซอรอาการดีขึ้นบางแลว เขายันกายลุกขึ้นยืนดวยความยากเย็น และกะโผลกกะเผลกกลับไปยังคอก
โดยมีโคลเวอรกับเบนจามินเตรียมเตียงหญาอยางดีรอไว
สองวันตอมาบ็อกเซอรอยูแตในคอก พวกหมูสงขวดยาขนาดใหญซึ่งพบอยูในตูยาในหองน้ำมาให และโคลเวอรเอาใหบ็อก
เซอรกินวันละสองครั้งหลังอาหาร ตอนเย็นโคลเวอรจะนอนคุยกับบ็อกเซอรในคอกของเขา สวนเบนจามินคอยปดแมลงให บ็อก
เซอรบอกวา ไมตองเสียใจกับเรื่องนี้หรอก หากเขารักษาตัวใหหายดี ก็อาจจะอยูไปไดอีกสามป และเขาตั้งตารอวันคืนอันรื่นรมยที่
จะไดเล็มหญาในมุมทุงหญาใหญ นั่นจะเปนครั้งแรกที่เขามีเวลาวางใหศึกษาความรูและพัฒนาสมอง เขาบอกวา เขาตั้งใจไววาจะ
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อุทิศเวลาที่เหลืออยูในชีวิตเพื่อเรียนอักษรที่เหลืออีกยี่สิบสองตัวใหจงได
กระนั้นก็ตาม เบนจามินและโคลเวอรมาอยูกับบ็อกเซอรไดเฉพาะหลังเลิกงาน และตอนกลางวันนั้นนั่นเองที่มีรถบรรทุกสัตวมา
รับเขาไป ขณะนั้นพวกสัตวกำลังกำจัดวัชพืชอยูในแปลงหัวผักกาดเทอรนิป ภายใตการคุมงานของหมูตัวหนึ่ง ตางก็ตกตะลึงเมื่อ
เห็นเบนจามินวิ่งกวดมาจากทางโรงนา พลางรองสุดเสียง เปนครั้งแรกที่พวกมันไดเห็นเบนจามินเอะอะโวยวาย ความจริงพวกมัน
เพิ่งเคยเห็นเบนจามินวิ่งก็ครั้งนี้เอง “เร็วเขา เร็ว” เขาตะโกน “รีบมาเร็ว พวกนั้นพาบ็อกเซอรไปแลว” พวกสัตวไมรอคำสั่งจากหมู
ตางผละงานและควบกลับไปยังอาคารโรงนา จริงทีเดียว ในลานมีรถบรรทุกสัตวปดประตูคันใหญจอดอยู มีมาลากสองตัว ที่ขางตู
เขียนขอความไว ชายหนาตาเจาเลหสวมหมวกทรงกะลาต่ำนั่งอยูที่เกาอี้คนขับ และคอกของบ็อกเซอรวางเปลา
พวกสัตวพากันมารุมลอมรถ “ลากอน บ็อกเซอร” พวกมันร่ำรองประสานเสียงกัน “ลากอนนะ”
“เจาพวกโง โงเงา” เบนจามินตะโกนพลางวิ่งหกหนาหกหลังไปรอบๆ เทาเล็กๆ กระทืบพื้น “เจาพวกโงเอย ไมเห็นที่เขียนไวขาง
รถเรอะ”
พวกสัตวอึ้งไป เกิดความเงียบขึ้นครอบคลุม มิวเรียลสะกดตัวอาน แตเบนจามินดันหลอนออกไป จากนั้นอานขึ้นทามกลาง
ความเงียบงัน
“‘อัลเฟรด ซิมมอนดส รับฆามาและตมกาว วิลลิงดัน ซื้อขายหนังและกระดูกปน มีบริการบานพัก’ เขาใจรึยัง เขาพาบ็อกเซอร
ไปใหพอคาฆามาหมดสภาพ”
มีเสียงหวีดรองสยดสยองดังขึ้นจากปากสัตวทุกตัว ทันใดนั้นเอง ชายคนขับก็หวดแสเฆี่ยนมา และรถเคลื่อนออกจากลานไป
อยางรวดเร็ว สัตวทั้งหมดวิ่งตาม สงเสียงรองสุดเสียง โคลเวอรออกแรงวิ่งนำไปขางหนา รถเรงความเร็วขึ้นเรื่อยๆ โคลเวอร
พยายามขยับแขงขาแข็งเกร็งใหไปเร็วขึ้นจนวิ่งขนาบไปทัน “บ็อกเซอร” นางรอง “บ็อกเซอร บ็อกเซอร บ็อกเซอร” ทันใดนั้น ราวกับ
ไดยินเสียงเรียงอึงอลภายนอก หนาของบ็อกเซอรซึ่งมีแถบสีขาวมาถึงจมูกก็โผลมาที่ชองหนาตางเล็กทายรถ
“บ็อกเซอร” โคลเวอรรองเสียงดังนากลัว “บ็อกเซอร ออกมา ออกมาเร็วเขา เขาจะพาแกไปฆา”
สัตวที่เหลือรองตามวา “ออกมา บ็อกเซอร ออกมา” ทวารถวิ่งเร็วและหางออกไปทุกขณะ ไมมีใครบอกไดวาบ็อกเซอรเขาใจที่
โคลเวอรพูดหรือไม แตครูถัดมา ใบหนาเขาหายไปจากชองหนาตาง และมีเสียงกีบเทาปงปงดังมาจากขางใน เขาพยายามจะเตะ
ใหประตูเปดออก สมัยกอน แคบ็อกเซอรถีบไมกี่ครั้ง รถบรรทุกสัตวก็คงจะพังกลายเปนเศษไมทำกานไมขีดไฟ แตอนิจจา เรี่ยวแรง
เขาไมเหลืออีกแลว ไมกี่อึดใจตอมาเสียงปงปงก็เบาลง กอนจะเงียบหายไป พวกสัตวตางสิ้นหวัง หันไปออนวอนมาสองตัวที่ลาก
รถใหหยุด “สหาย สหาย” พวกมันตะโกน “อยาพาพี่นองไปฆาเลย” แตเจาสัตวใจเหี้ยมโงเขลา ไมรูเรื่องรูวาเกิดอะไรขึ้น กลับทำหูลู
ไปดานหลังแลวยิ่งเรงฝเทาขึ้นอีก หนาของบ็อกเซอรไมโผลมาที่ชองหนาตางอีก สายไปแลว แมจะมีสัตวสักตัวคิดจะวิ่งไปปดประตู
ฟารมไวกอน แตครูเดียวรถบรรทุกสัตวก็ผานประตูและหายออกไปในถนน ไมมีใครไดเห็นบ็อกเซอรอีกเลย
สามวันตอมา มีประกาศวาเขาตายในโรงพยาบาลที่วิลลิงดัน ทั้งที่ไดรับการรักษาอยางดีเทาที่มาตัวหนึ่งจะพึงไดรับแลว สควีล
เลอรมาแจงขาว เขาบอกวา เขาไดอยูดูใจบ็อกเซอรในชวงเวลาสุดทายดวย
“ภาพนั้นชางนาสงสารที่สุดเทาที่ฉันเคยเห็นมาทีเดียว” สควีลเลอรบอก ยกเทาขางหนึ่งขึ้นปายน้ำตา “ฉันอยูขางเตียงเขาจน
กระทั่งวาระสุดทายมาถึง ตอนนั้นเขาแทบจะไมมีแรงพูด เขากระซิบขางหูฉันวา เรื่องเดียวที่เขาเสียใจคือ ตองจากไปกอนโรงสีลม
จะเสร็จสิ้น ‘จงมุงหนาตอไป สหาย’ เขาพูด ‘มุงหนาตอไปเพื่อการปฏิวัติ ฟารมสัตวจงเจริญ สหายนโปเลียนจงเจริญ นโปเลียนถูก
ตองเสมอ’ คือคำพูดสุดทายของเขา สหาย”
ถึงตรงนี้ ทาทางสควีลเลอรเปลี่ยนไปกะทันหัน เขาเงียบไปชั่วขณะ ดวงตาเล็กๆ เหลือบมองไปซายทีขวาทีกอนจะกลาวตอ
เขาพูดวา ไดยินมาวามีขาวลือโงเงาประสงครายเกิดขึ้นกอนที่บ็อกเซอรจะถูกนำตัวไป มีสัตวบางตัวสังเกตวารถที่นำบ็อกเซอร
ไปมีขอความของคนฆามา แลวเลยดวนสรุปวาบ็อกเซอรถูกสงไปโรงฆาสัตว สควีลเลอรกลาวอีกวาแทบไมนาเชื่อเลยวาจะมีสัตว
ตัวใดโงเขลาถึงขนาดนั้น แนนอนอยูแลว เขารองดวยน้ำเสียงดูหมิ่นดูแคลน พลางสะบัดหางและกระโดดไปขางๆ สัตวที่วายอม
รูจักทานผูนำอันเปนที่รัก สหายนโปเลียนดีกวานั้นสิ แตคำชี้แจงนั้นธรรมดาสามัญยิ่ง รถบรรทุกสัตวคันนี้เคยเปนทรัพยสินของโรง
ฆาสัตว ตอมาสัตวแพทยซื้อมาใชตอ โดยยังไมทันไดทาสีทับชื่อเดิมออก นั่นเองเปนที่มาของความเขาใจผิด
พวกสัตวโลงใจเปนอันมาก และเมื่อสควีลเลอรกลาวตอไปโดยละเอียดเรื่องเตียงนอนในวาระสุดทายของบ็อกเซอร และเลาวา
เขาไดรับการดูแลรักษาอยางนายกยอง อีกทั้งนโปเลียนยังจายคาหยูกยาราคาแพงโดยไมเกี่ยงงอน จึงไมมีขอของใจใดๆ เหลืออยู
อีก และความเศราตอการตายของสหายก็เบาบางลงดวยความคิดที่วา อยางนอยเขาไดตายอยางไมอนาถา
นโปเลียนเองก็มาปรากฏตัวในการประชุมวันอาทิตยถัดมา และกลาวคำปราศรัยสั้นๆ เพื่อเปนเกียรติแกบ็อกเซอร เขากลาววา
การนำรางไรชีวิตของสหายผูที่พวกเขาอาลัยรักกลับมาฝงที่ฟารมนั้นเปนไปไมได แตเขาไดสั่งใหนำพวงหรีดพวงใหญ ทำจาก
ใบลอเรลในสวนของบาน แลวสงไปยังหลุมฝงศพของบ็อกเซอรแลว และอีกสองสามวัน พวกหมูตั้งใจจะจัดงานเลี้ยงเพื่อระลึกถึง
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และเปนเกียรติแกบ็อกเซอร นโปเลียนปดทายคำปราศรัยดวยการย้ำถึงคำขวัญประจำใจของบ็อกเซอร “ฉันจะทำงานใหหนักขึ้น”
และ “สหายนโปเลียนทำถูกเสมอ” คำนี้ นโปเลียนกลาว สัตวทุกตัวควรจะนำมาปฏิบัติเชนกัน
ในวันงานเลี้ยง รถบรรทุกจากรานผักขับมาจากวิลลิงดัน เอากลองไมขนาดใหญมาสงที่บานในฟารม คืนนั้นเสียงรองเพลงดัง
ลั่น ตามดวยเสียงคลายโตเถียงกันรุนแรง และจบลงในเวลาราวสิบเอ็ดนากา พรอมเสียงแกวแตกดังเปรื่องปราง เชาวันรุงขึ้น
ภายในบานไมมีใครขยับตัวจนเที่ยงไปแลว วากันวาพวกหมูไดเงินมาจากที่ไหนสักแหง และไปซื้อวิสกี้มาอีกลังหนึ่ง
10
เนิ่นนานปผันผาน ฤดูกาลผานมาและผานไป ชีวิตอันแสนสั้นของสัตวก็ลวงไปราวติดปกบิน มาถึงยุคสมัยที่ไมมีใครจดจำเรื่องราว
กอนการปฏิวัติไดอีกตอไป ยกเวนโคลเวอร เบนจามิน กาโมเสส และหมูอีกจำนวนหนึ่ง
มิวเรียลตายแลว บลูเบลล เจสซี และพินเชอรตายแลว โจนสก็เสียชีวิตแลวเชนกัน ในบานคนขี้เมา ในดินแดนที่หางไกลจาก
ฟารมสัตว ชื่อสโนวบอลถูกลืมเลือน ชื่อบ็อกเซอรถูกลืมเลือน ยกเวนแคสัตวไมกี่ตัวที่เคยรูจักเขา โคลเวอรบัดนี้เปนแมมาแกเฒา
อวนเทอะ ขอขาแข็ง นัยนตามีเมือกคลุม นางอายุเลยปลดเกษียณมาสองปแลว แตความจริงไมมีสัตวตัวไหนไดปลดเกษียณ ที่เคย
คุยกันวาจะมีมุมหนึ่งของทุงหญาไวสำหรับสัตวพนวัยทำงาน ก็หยุดพูดกันไปนานแลว บัดนี้นโปเลียนเปนหมูปาโตเต็มวัย หนักยี่
สิบสี่สโตน (152 กก.) สควีลเลอรอวนจนแทบจะลืมตาไมขึ้น มีเพียงเบนจามินเทานั้นที่ยังไมเปลี่ยนจากเดิมเทาไหร ยกเวนหนวดที่
เปนสีเทา และตั้งแตบ็อกเซอรตายไป เขาก็ยิ่งบูดบึ้งและเงียบขรึมกวาเดิม
เดี๋ยวนี้มีสัตวในฟารมมากมาย แมจะไมไดเพิ่มจำนวนขึ้นมากตามที่ประมาณไวในปกอนๆ ก็ตาม สัตวหลายตัวเกิดมาจากสัตว
ที่รูจักการปฏิวัติวาเปนประเพณีอันหางไกล เลากันมาปากตอปาก สวนอีกหลายตัวถูกซื้อมา และไมเคยไดยินใครพูดถึงเรื่องนี้กอน
จะมาที่นี่ นอกจากโคลเวอร ในฟารมยังมีมาอีกสามตัว เปนมาชั้นดีตัวตั้งตรง ทำงานขยันขันแข็ง และเปนสหายที่ดี แตโงมาก ไมมี
ตัวใดหัดอานเขียนไดไกลกวาตัวอักษรบี ยอมรับทุกสิ่งที่ไดรับบอกเลาเกี่ยวการปฏิวัติ และหลักการสัตวนิยม โดยเฉพาะที่ไดฟง
จากโคลเวอร ซึ่งพวกมันเคารพเยี่ยงมารดา แตก็นาสังสัยอยูวาพวกมันเขาใจสักกี่มากนอย
เดี๋ยวนี้ฟารมมั่งคั่ง และเปนระบบมากขึ้น พื้นที่ก็ใหญขึ้นดวยการซื้อทุงสองผืนของนายพิลคิงตัน ในที่สุดโรงสีลมก็สรางจน
สำเร็จ ฟารมมีเครื่องนวดขาวและเครื่องขนหญาของตัวเอง ทั้งยังสรางอาคารหลังใหมๆ เพิ่มอีก วีมเปอรมีเงินซื้อรถมาสองลอของ
ตัวเอง อยางไรก็ตาม โรงสีลมมิไดถูกใชผลิตกระแสไฟฟา แตใชบดขาวโพด และนำกำไรมาใหอยางนาชม พวกสัตวกำลังตั้งหนา
ตั้งตาสรางโรงสีลมอีกหลัง วากันวา เมื่อใดหลังใหมสรางเสร็จ จะมีการติดตั้งไดนาโม ทวาความสะดวกสบายที่สโนวบอลเคยสอน
ใหพวกสัตวฝนถึง แสงไฟในคอก น้ำรอนน้ำเย็น และการทำงานสามวันตอสัปดาหนั้นไมมีใครพูดถึงกันอีกแลว นโปเลียนออกมา
ประณามวา ความคิดเชนนั้นสวนทางกับจิตวิญญาณแหงสัตวนิยม เขากลาววา ความสุขแทจริงอยูที่การทำงานหนักและการกระ
เหม็ดกระแหม
ไมทราบดวยเหตุผลกลใด ดูราวกับวาฟารมร่ำรวยขึ้นกวาแตกอน ทวามิไดทำใหพวกสัตวร่ำรวยไปดวย ยกเวนหมูกับหมา อาจ
เปนเพราะมีหมูและหมาจำนวนมากเหลือเกิน ไมใชวาสัตวสองประเภทนี้ไมยอมทำงาน พวกมันก็ทำงานตามแบบของตน ดังที่สค
วีลเลอรอธิบายซ้ำๆ อยางไมเคยเหน็ดเหนื่อยวา งานควบคุมและจัดระเบียบฟารมนั้นมีไมรูจักจบจักสิ้น สวนใหญพวกสัตวจะไม
เขาใจงานเหลานี้ เนื่องจากไมมีความรูมากพอ เชน สควีลเลอรบอกพวกสัตววา ในแตละวันหมูตองใชแรงงานมหาศาลกับเรื่อง
ลึกล้ำที่เรียกวา แฟม รายงาน บันทึกการประชุม บันทึกเหลานี้เปนกระดาษแผนใหญซึ่งถูกปดมิดชิดดวยการเขียนหนังสือลงไป
และเมื่อเขียนหนังสือเต็มทั้งหนา กระดาษก็ถูกเผาในเตาไฟ สิ่งเหลานี้สำคัญสูงสุดตอความอยูดีกินดีของฟารม สควีลเลอรบอกไว
เชนนี้ แตถึงกระนั้น ทั้งหมูและหมาไมเคยลงแรงผลิตอาหารเอง ซ้ำรายพวกมันมีกันมากตัวเหลือเกิน แถมยังกินจุเสียดวย
สำหรับสัตวอื่นๆ เทาที่รู ชีวิตก็เปนเหมือนที่เคยเปน ทองหิวโหยแทบตลอดเวลา นอนบนหญา ดื่มน้ำจากสระน้ำ ออกไปทำงาน
กลางทุง ในหนาหนาว พวกมันเดือดรอนเพราะความเย็น ในหนารอนก็เดือดรอนกับแมลงหวี่ บางครั้งสัตวตัวที่อายุมากพยายาม
รื้อฟนความจำเพื่อจะชี้ลงไปวา ในยุคแรกเริ่มของการปฏิวัติ หลังจากขับไลโจนสออกไปใหม สภาพชีวิตของพวกสัตวดีกวาหรือเลว
รายกวาทุกวันนี้กันแน พวกมันนึกไมออก ไมมีอะไรที่จะใชเปรียบเทียบกับชีวิตปจจุบัน พวกมันไมมีอะไรใหดูนอกจากรายการตัว
เลขของสควีลเลอร ซึ่งบงบอกวาทุกสิ่งกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกับทุกครั้ง พวกสัตวแกปญหานี้ไมตก ถึงอยางไรก็ไมคอยมีเวลา
มาใครครวญเรื่องทำนองนี้อยูแลว มีเพียงเบนจามินเฒาผูอางวา จำรายละเอียดชีวิตยาวนานของตนไดหมด และรูวาสภาพชีวิต
ของสัตวไมเคยดีขึ้นหรือเลวลง ในอนาคตก็เชนเดียวกัน ทั้งความหิวโหย ความยากลำบาก และความผิดหวัง ลวนแตเปนกฎชีวิต
อันมิอาจแกไขได เขาวาอยางนั้น
แตถึงกระนั้น พวกสัตวก็ไมเคยเลิกหวัง ที่ยิ่งกวาคือ ในใจพวกมันไมเคยสูญสิ้นเกียรติและศักดิ์ศรีแหงการเปนสมาชิกของฟารม
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สัตวแมแตชั่ววินาทีเดียว ที่นี่ยังเปนฟารมแหงเดียวในแถบนี้ ในอังกฤษทั้งประเทศก็วาได ที่สัตวเปนเจาของและดำเนินการเอง
ไมมีสัตวตัวใด ไมวาจะอายุนอยสุด หรือถูกซื้อมาใหมสุดจากฟารมไกลออกไปสิบหรือยี่สิบไมล ที่จะสูญสิ้นความพิศวงในขอนี้
และยามไดยินเสียงปนกึกกองขึ้น เห็นผืนธงสีเขียวสะบัดพลิ้วบนยอดเสา หัวใจของพวกมันก็พองโตดวยความภูมิใจอันไมมีวัน
เลือนหาย แลวก็จะหันไปคุยกันถึงยุคสมัยอันหาญกลา การเนรเทศโจนส การตราบัญญัติเจ็ดประการ การตอสูอันยิ่งใหญซึ่งมนุษย
ผูรุกรานพายแพกลับไป ไมมีความฝนเกาแกเรื่องใดที่ถูกละเลยทอดทิ้ง สาธารณรัฐสัตวที่เฒาเมเจอรเคยทำนายไววาจะมีขึ้น เมื่อ
ทองทุงหญาแหงอังกฤษจะไมถูกเหยียบย่ำดวยเทามนุษย ยังคงเปนสิ่งที่พวกมันเชื่อมั่นในหัวใจ มันจะตองมาถึงสักวันหนึ่ง อาจ
ไมใชเร็ววันนี้ อาจไมใชในชั่วอายุขัยของสัตวตัวใดที่มีชีวิตอยูตอนนี้ แตมันจะตองมาถึงเขาจนได แมกระทั่งเพลง ผองสัตวแหง
อังกฤษ ก็อาจมีใครแอบลอบรองอยูก็เปนได ถึงอยางไร ความจริงมีอยูวาสัตวทุกตัวในฟารมรูจักเพลงนี้ เพียงแคไมมีใครกลาเสี่ยง
รองออกมาเทานั้นเอง อาจเปนไดวาชีวิตของพวกมันยากลำบาก และความฝนอาจไมเปนจริงไดทั้งหมด แตสัตวทุกตัวก็รูอยูแกใจ
วา พวกมันไมใชสัตวทั่วไปเชนสัตวที่อื่นๆ หากหิวโหย ก็ไมใชเพราะอาหารถูกเอาไปเลี้ยงมนุษยจอมกดขี่ หากตองตรากตรำทำงาน
อยางนอยก็เปนงานที่ทำเพื่อตัวเอง ไมมีสัตวตัวใดในหมูพวกมันที่เดินสองขา ไมมีสัตวตัวใดเรียกสัตวอื่นวา “นาย” สัตวทั้งหมด
ลวนเทาเทียมกัน
วันหนึ่งในตนฤดูรอน สควีลเลอรสั่งใหแกะทั้งหมดตามไป เขาเดินนำไปยังที่ดินรกรางตรงสุดฟารมดานหนึ่ง ซึ่งมีหนอตนเบิรช
ขึ้นคลุมอยูทั่วไป พวกแกะกินใบไมอยูที่นั่นทั้งวันโดยมีสควีลเลอรคอยกำกับ พอตกเย็น เขากลับบานในฟารมตามลำพัง แตบอกวา
อากาศก็อบอุนดี ใหพวกแกะอยูที่นั่นตอ สุดทายพวกแกะอยูกันตรงนั้นตลอดทั้งสัปดาห ระหวางนั้นสัตวอื่นๆ ไมไดเห็นหนาเห็นตา
แกะตัวใดเลย สควีลเลอรไปอยูกับพวกแกะแทบทั้งวัน เขาบอกวา กำลังสอนเพลงใหมใหรอง จึงตองอาศัยความสงบเงียบไมมีใคร
รบกวน
ไมนานนักหลังจากพวกแกะกลับมา ในเย็นย่ำสบายๆ เมื่อพวกสัตวเพิ่งเลิกงานและกำลังเดินกลับไปยังโรงเรือนในฟารม ก็ได
ยินเสียงมารองอยางตระหนกมาจากลาน พวกสัตวหยุดเดินดวยความตกใจ เสียงของโคลเวอร นางรองอีกครั้ง สัตวทั้งหมดออกวิ่ง
เต็มฝเทา แลวก็ไดเห็นสิ่งที่โคลเวอรมองเห็น
หมูตัวหนึ่งเดินดวยขาหลังสองขาง
ใชแลว สควีลเลอรนั่นเอง เขากำลังเดินขามลาน ทาเดินงุมงามอยูบางคลายไมชินกับการรองรับลำตัวอันอวนใหญในทานั้น แต
ก็ทรงตัวไดโดยไมมีปญหา ครูตอมา บรรดาหมูอื่นๆ เรียงแถวกันยาวยืดออกมาจากประตูบาน ทุกตัวเดินดวยขาหลังทั้งสิ้น บางตัว
เดินไดคลองกวาตัวอื่นๆ มีอยูตัวสองตัวที่ยังเงอะงะงอนแงน ดูทาวาคงอยากไดไมเทาสักอัน แตทุกตัวลวนแตประสบความสำเร็จ
ในการเดินวนรอบลาน สุดทาย มีเสียงหมาหอนดังขรมขึ้น พรอมกับเสียงขันแหลมเสียดแทงของเจาไกโตงดำ คราวนี้ผูที่ออกมาคือ
นโปเลียน ผูซึ่งลำตัวตั้งตรงสงางาม กวาดสายตาหยิ่งผยองไปรอบขาง หมาผูพิทักษพากันวิ่งกระโดดไปรอบตัว
เทาขางหนึ่งของเขาถือแสไวดวย
ทั่วทั้งลานเงียบกริบลง พวกสัตวเฝามองหมูเขาแถวแลวเดินชา ๆ ไปรอบลานดวยความตกตะลึงและตื่นตระหนกจนตองเบียด
ตัวเขาหากัน ประหนึ่งวาโลกกลับตาลปตร และแลวเมื่อความตกตะลึงครั้งแรกจางหาย และเมื่อพวกมันทำทาคลายจะเอยทักทวง
ทั้ง ๆ ที่ไมนาจะเอย ทั้ง ๆ ที่หวาดกลัวฝูงหมา มิหนำซ้ำยังถูกหัดมาเนิ่นนานปไมใหบน ไมใหวิพากษวิจารณ ไมวาสิ่งใดจะเกิดขึ้น
ชั่วขณะนั้นเอง ราวกับมีผูใหสัญญาณ แกะทั้งฝูงก็รองขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
“สี่ขาดี สองขาดีกวา สี่ขาดี สองขาดีกวา สี่ขาดี สองขาดีกวา สี่ขาดี สองขาดีกวา”
เสียงนี้ดังตอเนื่องรวมหานาที เมื่อเสียงแกะเงียบลง จังหวะที่จะทักทวงก็ผานไปแลว พวกหมูเดินแถวกลับเขาในบานแลว
เบนจามินรูสึกตัววามีจมูกใครมาดมแถวบา เขาหันไปมอง โคลเวอรนั่นเอง นัยนตาชราของนางดูมัวยิ่งกวาที่เคย โดยไมพูด
อะไร นางกัดขนแผงคอเบนจามินและดึงเบาๆ นำเขาไปยังทายโรงนาใหญ ซึ่งจารึกบัญญัติเจ็ดประการไว ทั้งสองยืนจองผนังกับ
ตัวหนังสือสีขาวอยูชั่วอึดใจใหญๆ
“ตาฉันชักจะฝาฟางแลว” นางเอยขึ้น “ตั้งแตสมัยยังสาวฉันก็อานไมออกวาเขียนอะไรไว แตฉันวาผนังนี่ดูไมเหมือนเดิม
บัญญัติทั้งเจ็ดยังเหมือนเดิมหรือเปลาฮึ เบนจามิน”
เปนครั้งแรกที่เบนจามินยอมแหกกฎตัวเอง เขาอานขอความบนผนังใหโคลเวอรฟง ไมมีสิ่งใดเขียนไว นอกจากบัญญัติเพียงขอ
เดียววา
“สัตวทุกตัวลวนเทาเทียมกัน แตสัตวบางตัวมีความเทาเทียมมากกวา”
หลังจากนั้นก็ดูไมแปลกประหลาดอะไร ที่ในวันรุงขึ้นหมูซึ่งควบคุมงานถือแสไวตัวละอัน ดูไมแปลกประหลาดอะไร เมื่อรูวา
พวกหมูไปซื้อวิทยุมาเครื่องหนึ่ง และกำลังเตรียมการจะติดตั้งโทรศัพท รวมทั้งบอกรับหนังสือพิมพ จอหน บูลล, ทิตบิตส และ เดลี
มีเรอร ดูไมแปลกประหลาดอะไร เมื่อนโปเลียนออกมาเดินในสวนของบาน พรอมไปปในปาก ไมเลย ดูไมแปลกประหลาดอะไรแม
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กระทั่งเมื่อพวกหมูเอาเสื้อผาของนายโจนสออกจากตูมาสวมกัน ตัวนโปเลียนเองสวมเสื้อโคตสีดำ กางเกงขี่มาจับหนู กับหนังหุม
ขา สวนแมหมูตัวโปรดสวมใสชุดกระโปรงผาไหมสีซีดของนางโจนสที่นางเคยใสในวันอาทิตย
หนึ่งสัปดาหตอมา ในตอนบาย รถมาสองลอหลายคันขับมาที่ฟารม คณะผูแทนของฟารมเพื่อนบานไดรับเชิญใหมาเยี่ยมเยือน
ดูงานในฟารม เมื่อไดไปชมรอบๆ พวกเขาก็ออกปากชื่นชมกับทุกสิ่งที่ไดเห็น โดยเฉพาะโรงสีลม พวกสัตวกำลังกำจัดวัชพืชกันใน
ทุงหัวผักกาดเทอรนิปกันอยางขยันขันแข็ง แทบจะไมไดเงยหนาจากพื้นดิน และไมรูวาใครนากลัวกวากัน ระหวางคนที่มาเยือน
หรือพวกหมู
เย็นวันนั้น เสียงหัวเราะขนานใหญและเสียงรองเพลงลั่นดังมาจากตัวบาน ในบัดดลนั้น เมื่อไดยินเสียงที่ผสมผเสดังกลาว พวก
สัตวก็บังเกิดความอยากรูอยากเห็น เกิดอะไรขึ้นขางในนะ ครั้งแรกที่สัตวกับมนุษยมาพบกันในสภาพเทาเทียม พวกมันตกลงกันวา
จะแอบเขาไปในสวนของบานอยางเงียบเชียบ
พวกมันหยุดที่ประตูอยางกลาๆ กลัวๆ แตโคลเวอรเดินนำเขาไปขางใน พวกสัตวยองดวยปลายเทาเขาไปยังตัวบาน สัตวตัวที่
สูงพอก็แอบมองเขาไปทางหนาตางหองอาหาร รอบโตะยาวนั้นมีชาวไรหกคนนั่งอยู พรอมกับหมูตัวมหึมาอีกหกตัว นโปเลียนนั่ง
หัวโตะอันเปนที่นั่งทรงเกียรติ ดูหมูแตละตัวนั่งกันอยางสบายอารมณ ทั้งหมดกำลังเลนไพกันสนุกสนาน แตไดวางมือจากไพชั่ว
ขณะ เพื่อจะดื่มฉลอง เหยือกใบใหญถูกสงเวียนไป แกวเบียรถูกเติมไมมีพรอง ไมมีใครสังเกตเห็นใบหนาพิศวงของพวกสัตวที่จอง
มองอยูตรงหนาตาง
นายพิลคิงตันแหงฟารมฟอกซวูดยืนขึ้น ถือแกวเบียรในมือ เขากลาววา อีกสักครู เขาจะขอใหทุกทานในที่นี้ดื่มฉลอง แตกอน
อื่น เขารูสึกวามีบางอยางซึ่งเขาถือเปนหนาที่ที่ตองพูด
เขากลาววา นับเปนเรื่องนายินดีอยางที่สุดสำหรับเขา และมั่นใจวาคนอื่นก็คงเชนกัน ที่ชวงเวลาอันยาวนานแหงการไมเชื่อใจ
และความเขาใจผิดไดสิ้นสุดลงแลว ในครั้งกระโนน ทั้งที่เขาและทุกทานในที่นี้มิไดรูสึกเชนนั้นแตอยางใด แตในครั้งกระโนน
เจาของที่นาเคารพแหงฟารมสัตว ถูกมองวามีทาทีนาสงสัย เขาจะไมพูดวาเปนการมองดวยสายตามุงรายโดยมนุษยเพื่อนบาน
ใกลเคียง เกิดเหตุการณอัปมงคลขึ้น ความเขาใจผิดแพรสะพัดออกไป เรื่องที่ฟารมมีหมูเปนเจาของและดำเนินงาน ดูจะเปนเรื่อง
วิปลาสผิดวิสัย ยอมจะสงผลใหเกิดตื่นกลัวในหมูเพื่อนบาน ชาวไรมากมายคิดเอาเองโดยไมไดไตถามใหถองแทวา ในฟารมเชน
นั้นยอมดกดื่นไปดวยความกำเริบเสิบสานและไรระเบียบ พวกเขากังวลวาสัตวของตนรวมทั้งมนุษยลูกจางจะพลอยเปนไปดวย
บัดนี้ขอเคลือบแคลงทั้งหลายถูกขจัดหมดสิ้นลง วันนี้ เขาและสหายไดมาเยี่ยมเยียนฟารมสัตว และตรวจสอบทุกซอกมุมดวยตา
ตัวเอง เมื่อมาแลวไดพบอะไรบาง ไมเพียงแตวิธีการทำงานที่ทันสมัย ยังมีระเบียบวินัย และความเปนระเบียบอันสมควรถือเปน
เยี่ยงอยางของชาวไรทุกหนทุกแหง เขาเชื่อวา คงไมผิดหากจะพูดวา สัตวในระดับลางของฟารมสัตว ทำงานมากและไดรับอาหาร
นอยกวาสัตวที่อื่นใดในถิ่นนี้ อันที่จริง เขาและเพื่อนๆ ที่มาเยือนวันนี้ ไดจดจำสังเกตเอาหลายสิ่งหลายอยางเพื่อนำไปใชกับฟารม
ของตัวเองในทันที
เขากลาวตอวา จะขอปดทายดวยการเนนย้ำอีกครั้งถึงความรูสึกเปนมิตรที่มีอยู และจะคงมีตอไป ระหวางฟารมสัตวกับฟารม
เพื่อนบาน ระหวางหมูกับมนุษยไมมีและไมจำเปนตองมีผลประโยชนใดๆ ขัดแยงกัน การตอสูดิ้นรนและความทุกขยากของทั้งสอง
ฝายลวนเปนสิ่งเดียวกัน ก็ปญหาแรงงานมีอยูทุกที่มิใชหรือ ถึงตรงนี้ ดูทาวานายพิลคิงตันกำลังจะหยอดคำคม ทวาเอาแตกลั้น
หัวเราะ หลังจากสำลักยกใหญจนคางเปนชั้นๆ กลายเปนสีมวง เขาก็พูดออกมาจนได “หากทานตองตอสูกับสัตวระดับลาง” เขา
กลาว “เราก็มีคนชั้นลางใหตองตอสูเชนเดียวกัน” คำพูดตลกนี้ทำใหรอบโตะเกิดเสียงโหรองปรบมือกึกกองดวยความพอใจ จากนั้น
นายพิลคิงตันก็แสดงความยินดีกับพวกหมูอีกครั้งในเรื่องการปนสวนอาหารจำนวนนอยนิด ชั่วโมงทำงานยาวนาน และการไมยอม
พะนอเอาใจใดๆ ที่เขาสังเกตเห็นในฟารมสัตว
เขากลาวในที่สุดวา และบัดนี้ เขาจะขอใหทุกทานลุกขึ้น เติมแกวใหเต็มปริ่ม “สุภาพบุรุษ” นายพิลคิงตันกลาวสรุป “สุภาพบุรุษ
ผมขอดื่มอวยพร แดความมั่งคั่งของฟารมสัตว”
เสียงโหรองสนั่นลั่นหองดังขึ้นพรอมเสียงกระทืบเทา นโปเลียนอิ่มอกอิ่มใจจนตองลุกจากที่นั่ง เดินออมโตะมาชนแกวกับนาย
พิลคิงตันกอนจะยกขึ้นดื่ม เมื่อเสียงโหรองเบาลง นโปเลียนซึ่งยังยืนอยูก็แจงวา เขาเองก็มีคำพูดจะกลาวเชนกัน
สั้นและไดใจความเชนเดียวกับทุกครั้งที่นโปเลียนกลาวปราศรัย เขากลาววา เขาเองก็ดีใจที่ชวงเวลาแหงการเขาใจผิดสิ้นสุดลง
นานเหลือเกินแลวที่เกิดขาวลือแพรสะพัด ซึ่งเขาเชื่อวาเปนฝมือของศัตรูผูประสงคราย วาตัวเขากับคณะผูทำงานมีความคิดลม
ลางระบบ หรือถึงขนาดปฏิวัติ มีผูเชื่อวา พวกเขาพยายามกระตุนการขบถขึ้นในหมูสัตวของฟารมใกลเคียง แตความจริงยอมเปน
ความจริงวันยังค่ำ ความปรารถนาสิ่งเดียวของพวกเขา ทั้งเมื่ออดีตและในปจจุบัน คือการอยูอยางสันติและรวมธุรกิจกับเพื่อนบาน
อยางปกติสุข เขากลาวตอวา ฟารมแหงนี้ซึ่งเขาไดรับเกียรติใหเปนผูควบคุม เปนองคกรรวมของหลายฝาย โฉนดที่ดินซึ่งเขาถือไวนี้
พวกหมูลวนเปนเจาของรวมกัน
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เขากลาววา เขาไมเชื่อวาจะมีขอระแวงแคลงใจเกาๆ หลงเหลืออยูอีก อยางไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้
เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของฟารม อันจะสงผลใหเกิดความไววางใจกันมากขึ้น นับถึงปจจุบัน สัตวในฟารมยังมีธรรมเนียมโง
เขลา คือใชคำวา “สหาย” เรียกนำหนาชื่อกัน ธรรมเนียมดังกลาวจะตองถูกขจัดใหหมดไป และยังมีธรรมเนียมสุดพิลึกอีกเรื่อง ซึ่ง
ไมมีใครรูตนตอที่มา คือการเดินสวนสนามทุกเชาวันอาทิตยรอบกะโหลกศีรษะของหมูปาซึ่งตอกตะปูไวกับเสาในสวน นี่ก็จะตอง
หมดไปเชนกันดวย และกะโหลกที่วาไดฝงกลบไปเรียบรอยแลว บรรดาผูมาเยี่ยมเยียนคงสังเกตแลววา มีธงสีเขียวปลิวสะบัดอยู
บนยอดเสา และหากเปนเชนนั้น ก็คงจะสังเกตวารูปกีบเทาสีขาวกับเขาสัตวในผืนธง บัดนี้ไมมีอยูแลว นับจากนี้ตอไปธงจะเปนพื้น
เขียวธรรมดา
เขาพูดตอวา เขามีขอติติงเพียงเรื่องเดียวตอคำกลาวอันยอดเยี่ยมและอารีอารอบฉันเพื่อนบานเมื่อครู นายพิลคิงตันเรียกชื่อวา
ฟารมสัตว แนละวาผูพูดยอมไมอาจรู เพราะเขา นโปเลียน กำลังจะประกาศเปนครั้งแรกวา ตอไปฟารมแหงนี้จะใชชื่อ ฟารมแม
เนอร ซึ่งเขาเชื่อวาเปนชื่อที่ถูกตองดั้งเดิม
“สุภาพบุรุษ” นโปเลียนกลาวปดทาย “ขาจะขอกลาวอวยพรเชนเดียวกัน แตคราวนี้จะตางไปเล็กนอย เติมแกวใหปริ่มขอบ
สุภาพบุรุษ นี่คือคำอวยพรของขา แดความรุงเรืองของฟารมแมเนอร”
เสียงโหรองยังดังกึกกองเชนเดียวกับเมื่อครู แกวถูกยกดื่มเหลือแตตะกอนที่กน แตสำหรับพวกสัตวซึ่งแอบมองอยูนอกหนาตาง
ดูเหมือนมีสิ่งประหลาดกำลังบังเกิดขึ้น หนาของพวกหมูเปนอะไรไป นัยนตามัวดวยความชราของโคลเวอรตวัดจากใบหนาของตัว
หนึ่งไปยังใบหนาตัวอื่น บางใบหนามีคางถึงหาชั้น บางมีสี่ชั้น บางมีสามชั้น แตอะไรกันนั่นที่กำลังละลายแปรเปลี่ยนรูปรางไปอยู
ขณะนี้ แลวเสียงปรบมือก็เงียบลง ผูรวมโตะตางหยิบไพขึ้นมาเลนตอ พวกสัตวแอบยองผละไปอยางเงียบงัน
พวกมันเดินไปไดไมถึงยี่สิบหลาก็ตองหยุดกึก เสียงเอะอะดังลั่นมาจากตัวบาน พวกมันรีบวิ่งกลับไปขางหนาตางอีกครั้ง จริงๆ
ดวย ขางในกำลังทะเลาะกันยกใหญ ตะโกนใสกัน ทุบโตะปง ตวัดสายตามองกันอยางไมไวใจ เสียงปฏิเสธโกรธเกรี้ยว ตนตอดูจะ
มาจากการที่นโปเลียนกับนายพิลคิงตันตางมีเอขาวหลามตัดอยูในมือดวยกันทั้งคู
เสียงทั้งสิบสองเสียงตะโกนขึ้นอยางเดือดดาล เสียงทั้งหมดนั้นเหมือนกันไมมีผิดเพี้ยน ไมตองสงสัยอีกแลววาเกิดอะไรขึ้นกับ
ใบหนาของพวกหมู บรรดาสัตวนอกหนาตางมองหมู แลวหันไปมองมนุษย มองมนุษย แลวหันไปมองหมู และจากหมูหันมามอง
มนุษยอีกครั้ง ทวาไมอาจแยกความแตกตางไดอีกตอไป
ว. สุพันธ แปล

