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و  مهدیار  (  1)  نشست  کردن  فکر  عالمه  یک  بعد 

ما توی روز با یه عالمه چیز ارتباط  جستارش رو شروع کرد: » 

داریم. اشیا، آدما و خیلی وقتا هم با حیوونا. این ارتباطات 

یک  پیش  وقت  چند  مثال  میشن.  پیچیده  مواقع  بعضی 

ازدواج   اشیا  با  آدما  کشورها  بعضی  تو  که  دیدم  ویدئویی 

بعدش کنن و این خیلی برام عجیب و کمی جالب بود!« می

ظر شما درباره این ارتباط چیه؟ آیا این نپرسه: »از بقیه می

یکم بحث رو بیشتر    مهدیار«. خود  ارتباط درست و واقعیه؟ 

»باز می این شکل کنه:  و  من جدیدا یک خرگوش خریدم 

می احساس  بیشتر  رو  میارتباط  حس  اما  این کنم.  کنم 

 «ارتباط با ارتباط بین انسان با انسان فرق داره و یکی نیس.

نظر  (  2) به نظر من ده: »میآفرین  شنورو  اولین 

تونن پایبند به هر چیزی که میخوان باشن. مثال ها میانسان 

ای داشتیم که برامون خیلی ارزش داشته؛ وقتی یک وسیله
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دارن   خونگی  حیوون  که  آدمایی  مثال  یا  بودیم.  مراقبش 

ممکنه خسته از سر کار برگردن ولی چون حیوونش براش 

با   داره  دوسش  و  کنه. مهمه  توجه  بهش  خستگی  همون 

انسان بودن، توجه کردن، مهربانی و گذشت فقط الزم نیست 

تونه بین یه انسان و یه سنگ در ارتباط با دوتا آدم باشه. می

به نظر من کنه: »رو تایید می  آفرین  نوشنظر  مریم    باشه.«

 « تونیم با هر چیزی و به هر طریقی ارتباط برقرار کنیم.ما می

اش به وگو شده از عالقهکه تازه وارد گفت  نعیم(  3)

  مهدیاراین حسی که  گه: »نگاه کردن به کتابای نقاشی می

نسبت به حیوانات داره؛ من نسبت به کتابِ نقاشی دارم. برای  

می فکر  ازدواج  همین  یک شی  با  که  نیس  بدی  چیز  کنم 

کنند. ما چون به این چیزها عادت نداریم برامون عجیبه و 

دونم کار درست و جالبیه یا نه! شاید به دلیل غریب واقعا نمی

با تکان   مهدیار«  بودن به چشم ما جالب و درست نباشه.
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گه که به نظرش این اتفاقا جالبه. کنه و میدادن سر تایید می

کنن ها کمک میپرسه: »آیا این رابطهمی  آفریننوشحاال  

 های دیگه باال بره؟« که آدم یه پله تو رابطه با انسان 

یعنی ارتباط پرسه: »میآفرین  نوشاز  مهدیار  (  4)

اط انسان با انسان کمک با اشیا و حیوانات و غیره باید به ارتب

های ست؟ ممکنه این  رابطهفایدهکنه؟ اگه کمکی نکنه بی

باشه؟  داشته  هم  و مریم  «  متفاوت ضرر  میاد وسط حرف 

هایی که بله، ممکنه ضرر داشته باشن. مثل مریضیگه: »می

هم تایید آفرین  نوش«  از حیوانات ممکنه به ما منتقل بشه.

 ه و هم زیان. کنه که توی همه چی هم سودِمی

تا دلیل مخالفت خودش رو با گفتن چن  مهسا  (  5)

من خیلی باهاتون موافق نیستم. فرض کنید کنه: » اعالم می

یک آدم مثال با یه عروسک ازدواج کنه! خب، عاقالنه نیست. 

نمی عروسک  اون  پوچیه. چون  یجورایی  آخرش  تونه چون 
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طرف هم یک تونه بکنه. البته از اون  حرف بزنه، کاری نمی

ی بهتری نسبت به ها شنوندهکنن که عروسکسری فکر می

هر انسان  به  نظرم  به  بشه چون  نباید جدی  اما  هستن.  ها 

تونه ضرر داشته باشه. چیزی نباید خیلی وابسته شد چون می

ها در مورد ارتباط با حیوونا هم هیچ عیبی نداره چون اون

هَم وابسته بشن گاهی خیلی باوفاترن اما اگه خیلی جدی ب

 ممکنه ضرر داشته باشه.« 

موافقه ولی مثل مهسا  ی حرفای  با همهمهدیار    (6)

این ضررایی که پرسه: »کنه و میهمیشه کنجکاویش گُل می

هست؟ می چی  میمهسا  «  گی  فکر  میکمی  و  گه: کنه 

شاید اگه یه نفر به یک شی خیلی وابسته بشه نتونه با افراد »

کنه یا سخت بتونه ارتباط برقرار کنه. یا   دیگه ارتباط برقرار 

اگه اون شی گم بشه یا اگر حیوون خونگیش بمیره افسردگی  
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نشانهمهدیار    «بگیره. به  را  سرش  تکون دوباره  تایید  ی 

 ده.  می

گه که توش ای میی پروژههم از خاطرهمریم  (  7) 

خواستن از چندتا آدم کوچولو برای تزیین پروژه استفاده  می

اون که  گفته  معلم  اما  بیکنن  مریم  از  مهدیار  روحن.  ها 

ده: هم جواب میمریم  پرسه که با نظر معلم موافقه؟  و  می

را » خرسش  خواب  موقع  که  دارم  کوچولو  برادر  یه  من 

گه کنی؟« بهم میگم »چرا این کارو میش میداره. بهبرمی

از  سری  یه  خرسه  این  االن  خب  باشه.  مواظبم  خرسه  تا 

 کنه.« نیازای برادرمو تامین می

تا االن داشته گوش می  کریما(  8)  با  هم که  کرده 

گه که یاد مستربین و عروسک خرسیش افتاده. بعد خنده می

ماها به هر چیزی که گه: »کنه و مییکم خودشو مرتب می

می وابسته  حدی  تا  هست  این اطرافمون  نظرم  به  شیم. 
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انتخاب ماست که به کدوم چیزا بیشتر وابسته بشیم. یعنی  

ه عشق و توجه ما رو بیشتر به خودش چی ارزشش رو داره ک

این وابستگی از  البته بخشی  باال رفتن جلب کنه.  با  ها هم 

سالگی برای بچه   14شن. مثال خود من تو  سن عوض می

 «ها ندارم.مُردم اما االن هیچ حسی به بچه گربهها میگربه

با مهدیار   ارتباطش  برای  اتفاق  هم میگه که دقیقا همین 

 و شاید مثل قبل بهشون عالقه نداره.    حیوانات افتاده

باز نعیم  (  9)  لب  باالخره  رفته  فرو  فکر  توی  که 

کنم که دوستم که عاشق من همش به این فکر میکنه: »می

هاس، رفتارش طبیعیه؟ اصال کی گفته رابطه با حیوانات گربه

رابطه از  کمتر  انسانه؟ارزشش  دوتا  اضافه   یاسی   «  ی  هم 

»می که:  من  کنه  حیوون به  دوستام  که  شده  ثابت  بارها 

دارن.خونگی دوست  من  از  بیشتر  رو  با  نعیم  «  شون 

می »کنجکاوی  رو پرسه:  تو  داری  انتظار  یا  عجیبه؟  برایت 
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باشن؟  داشته  دوست  »مییاسی  «  بیشتر  برام  گه:  بیشتر 

اشکال نداره!  کنه که: »هم اضافه میآفرین  نوش«  عجبیه!

ی آفریقاییشو از من بنفشهکنم خالم گلدونای  منم فکر می

به نظر من ارتباط بین گه: »می مهدیار  «  بیشتر دوست داره!

دوتا آدم با ارتباط بین انسان و شی یا انسان و حیوون فرق 

 «  داره.

کنه و یک عالمه جمله رو  هم تایید مینعیم  (  10)

می ردیف  هم  سر  زبون پشت  به  بخوایم  اگه  که  که  کنه 

خواد بگه که معیار ما برای خودمون ترجمش کنیم تقریبا می

ارتباط،  ارتباطِ بین دوتا آدمه، اما شاید بهتر باشه  تعریف 

فکر  افرین  نوشبعضی وقتا این معیارها رو تغییر بدیم. اما  

رتباطا با هم فرقی نداره و موقع ارتباط گرفتن همون کنه امی

شه. یعنی برای گلدون و حیوون یک  احساسات رد و بدل می

اما   هست.  احساسات  میمهدیار  جور  که:  توضیح  ده 
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زیاد » خونگی  حیوون  خودم  من  داره.  فرق  شرایطشون 

می احساس  رو  فرق  این  همین  برای  یعنی داشتم.  کنم. 

با حیوون   اشیا فرق ارتباطی که  با  ارتباطم  با  خونگی دارم 

 «داره.

کرده باید نوبتی حرف بزنن که فکر میماجد  (  11)

االن این یه سوال خیلی کنه: »حاال خودشو وارد جمع می

شه که ما با یه چیزی ارتباط بزرگه که توی دنیای ما چی می

شه که مردم با یک  محصول خاص گیریم؟ مثال چی میمی

گیرن و دوستش دارن؟ ولی « ارتباط می»مثل گوشی آیفون

مثال با یه گوشی کامال مشابهِ اون با همون امکانات ارتباط 

با یه حیوون خاص گیرن؟ یا مثال چی مینمی شه که من 

بقیهارتباط می با  نمیگیرم ولی  ارتباط  یا ی جونورا  گیرم؟ 

ترین ارتباط رو شه که زن و شوهرها که عمیقمثال چی می

دا هم  میبا  پرت  کال  یهو  و رن  خودشون  دنیای  تو  شن 

ی تو جای کلی شه؟ همین سوال سادهارتباطشون قطع می
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جوری شکل می »ارتباط چه  مثال  داره.  یا تحقیق  گیره؟« 

»ارتباط خوب و بد چیه؟« فکر کنم بشه تو سروک برای این 

سوال جوابای خوبی پیدا کنیم و چه بسا خود سروک جواب 

 « این سوال باشه.

نگاه  یاسی  (  12) قضیه  این  به  دیگه  منظر  یک  از 

برای همین راحت کنه: »می ندارن.  ما  از  توقعی  اشیا هیچ 

برایم  می وقتا  بعضی  کنیم.  برقرار  ارتباط  باهاشون  تونیم 

با هم دوست هستیم از هم توقع  عجیبه که ما آدما وقتی 

 داریم. مثال توقع داریم روز تولد برای هم کادو بخریم یا مثال

این  از  به نظرم وقتی آدما  نو رو به هم تبریک بگیم.  سال 

توقع خسته بشن. دوست دارن به موجودی غیر انسان محبت 

نظر شما چیه؟  رفته آفرین  نوش«  کنن.  فرو  فکر  به  انگار 

این حرفت باعث شد تو فکر فرو برم. به نظرم گه: »چون می

آسیب  ما  ارتباطات  به  که  هست  هم  توجه  توقع،  جز  به 

تونم رسونه. البته نه هر توجهی. یک توجه عمیقی که نمیمی
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گم ای کاش ما به توصیفش کنم. گاهی اوقات با خودم می

 «کمک آدمای دیگه نیاز نداشتیم.

های از توقعاتِ هم به جمع این خستهمهدیار   ( 13)

به نظرم پیونده: »پیچیده می آره، منم زیاد تجربش کردم. 

تونه به خاطر توقعات زیاد باشه یاین پیچیده شدن رابطه م 

شه آدم بعدِ یه مدت از رابطه ای که باعث مییا هر چیز دیگه

بعد از گوش شه: »دوباره وارد جمع میماجد  «  خسته شه. 

از  یکی  شاید  که  افتادم  فکر  این  به  شما  حرفای  به  دادن 

شه واسه اینه که دالیلی که ارتباط ما با حیوانات عمیق می

رغم این می« باهاشون نداریم. ارتباط کالمی علی»ارتباط کال

که روابط ما رو خیلی گسترده کرده ولی سطحی هم کرده. 

تو  که  حالی  در  نداره.  تفسیر  برای  جایی  کالمی  ارتباط 

تونی یه حرکت گربه به سمتت رو هزار جور تفسیر کنی می

و هی بهش توجه کنی و بیشتر و بیشتر ازش سردربیاری. 

کالمی باعث شده ما توجهمون به هم کم شه.   اما ارتباط  
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شه ارتباط ما با حیوانات خیلی جالب باشه. همین باعث می

برای ما میمونن و ما همیشه در حال  انگار همیشه یه راز 

کنه که هم اضافه می  آفریننوش«  کشف اون راز هستیم.

بچه نمیشاید  هنوز  هم که  بزنن های کوچیک  تونن حرف 

 دارن. همین ویژگی رو  

کنه و  در نهایت کم کم این بحث فروکش می(  14)

کنه. قرار ما هر کسی به ارتباطی که تا حاال داشته فکر می

هم این نبوده که نسخه بپیچیم و بگوییم چه ارتباطی بهتره 

بی ارتباطی  چه  حرفای یا  داشتیم  دوست  فقط  و  فایدس 

تار ها امیدواریم که این جسهمدیگرو بشنویم. با تمام حرف

کمی به شما کمک کرده باشه تا بیشتر درباره »ارتباط« فکر 

بزنید.   حرف  بقیه  با  و  زمین   مهدیارکنید  رو  قلمش  هم 

 شه. گذاره و از پشت صحنه خارج میمی


