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وقتي پابلو مرد، شامپانزه هاي ديگر به جنازة همنوعشان نزديك شدند. آنها 
ــمهايش را باز كردند، شپش هاي سرش  ــوي او رفته و چش تكي يا دوتا دوتا به س
را جوريدند و شكم ورم كرده اش را مالش دادند. يك شامپانزه ماده در گوش او 
مايعي ريختـ  انگار كه مي خواست او را عصباني كند تا بدين وسيله او از جايش 

ــامپانزه ها  ــس از آن ش ــزدـ  پ برخي
ناله كنان و جيغ زنان از الشه دور شده 
و شروع به زدن ضربه هايي با  انگشتان 
خود به ديواره هاي فلزي قفسشان در 

كانادا كردند.
ــراي پابلو  ــامپانزه ها ب ــا اين ش آي
سوگواري مي كردند؟ يك شكارچي 
در يكي از جنگلهاي آمريكاي شمالي 
مشاهده كرد كه چگونه كالغها باالي 
ــب آبي رو به مرگ پرواز  ــر يك اس س
ــد او را  مي كردند تا پس از مرگ جس
تكه پاره كرده و بخورند. ناگهان يكي 
ــي خود را روي سگ  از آنها با چرخش
ــت  آبي انداخته و در حالي كه به پش
خوابيده بود پايش را به سمت باال دراز 
كرد. كالغهاي ديگر وقتي اين كار او را 
ديدند همگي از آنجا فرار كردند. پس 
ــر باخيال راحت  از آن كالغ موردنظ
ــت و مشغول  ــگ آبي نشس روي س

خوردن او شد.
ــود را به  ــن كالغ به عمد خ ــا اي آي
مردن زده بود تا همنوعانش گوشت 
الشه سگ آبي را مسموم تلقي كرده 

و فرار كنند؟
ــي در دانشگاه  طي انجام آزمايش
وين دو سگ بايد با افراد غريبه دست 

(پنجه) مي دادند!
ــت خود را  وقتي آنها مطيعانه دس
دراز كرده و منتظر مي شدند، تكه اي 
ــوان پاداش  ــيس به عن نان يا سوس
ــد. پس از آن فقط  دريافت مي كردن
ــد، چه  به يكي از آنها غذا داده مي ش

شبيه تر، خيلي  شبيه تر!
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حيوانات هم در سوگ عزيزانشان مي نشينند، حقه مي زنند، 
همدردي مي كنند و در سطوح بسيار باال با هم ارتباط كالمي برقرار 
مي كنند. حيوانها شخصيت بسيار پيچيده اي دارند و به ما انسانها 
شبيهند، شبيه تر از آنچه تاكنون تصور مي كرده ايم. رفتارشناسان 

حيوانات از انقالبي نو در دنياي حيوانات مي گويند.

غمگين؟ چه چيزي باعث ناراحتي اين سگ شده است؟ صاحبش يا 
كمبود يك تكه استخوان؟ سگها مي توانند با انسانها همدردي كنند.

برقراري ارتباط در سطح باال: 
دوريت فدرسن، متخصص سگها به 
همراه گرگهايش.

دنيس ترنر، بيولوژيست از 
زوريخ متخصص «شباهتهاي 
انسان و گربه ها»ست.

بريژيت افينگر جامعه شناس 
در مورد روابط انساني با حيوانات 
تحقيق مي كند.

نوربرت ساكسر و همكارش 
سيلوين كايزر در مورد رفتارهاي 
شبيه به انسان در خوكچه هاي 
هندي تحقيق مي كنند.

رنه  دكارت مي گويد: حيوانات 
ماشينهاي بي احساس هستند.


