فصل اول
مسئولیت زندگی را با چشمان کامالً باز بپذیرید.

نکات کلیدی:

• قلمرو ،با وضعیت اجتماعی در ارتباط است.
• در هر جامعه ،افرادی در طبقههای باال و افرادی در طبقههای پایین اجتماعی قرار دارند.
ط غیرقابل کنترل و قرار دادن خودمان در موقعیت مطلوبمان را داریم.
• ما قدرت غلبه بر شرای ِ
• حالت فیزیکی یک فرد ،نقش مهمی در تعیین موقعیت او دارد.

خرچنگها درسهای زیادی دربارهی واقعیتهای زندگی انسان و راه و رسمش به ما یاد میدهند .این
سختپوستان  -که به راحتی نادیده گرفته میشوند -موجوداتی به شدت وابسته به قلمرو هستند و یک ساختار
مشخص برای واگذاری منزلت دارند که به طور کلی ،کامالً مشابه دنیاست .خرچنگها در کف اقیانوس زندگی
میکنند؛ جایی که هرکدام فضا یا قلمروی خود را مشخص مینماید .درست مانند باقی دنیا ،آنها نیز با مشکل
کمبود منابع مواجهاند .این مسئله منجر به موقعیت بقای اصلح 1میشود ،به این معنا که دو خرچنگ باید برسر
تصاحب قلمرو باهم بجنگند و درنهایت یکی برنده ،و دیگری بازنده میشود .هم وضعیت برنده و هم وضعیت
بازنده؛ میزان و کیفیت منابع موجود و در نتیجه ،کیفیت زندگی آن خرچنگ را تعیین میکند .این تعادل،
برای باقی موجودات نیز برقرار است.
برای زمانی که الزم است دو خرچنگ بر سر تصاحب یک قلمرو بجنگند ،یک سیستم دفاعی وجود دارد که در
سیستم عصبی هرکدام از آنها برنامهریزی شده است .آنها میتوانند یک حالت فیزیکی خاص به خود بگیرند،
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که آمادگی دفاعی را مخابره میکند .این حالت اساساً شامل باز کردن و باال بردن چنگکهایشان است .همچنین
آنها میتوانند با پاشیدن مایعی از زیر چشمانشان ،به حریف حمله کنند .این مایع حاوی موادی شیمیایی است
که سیگنالهایی را در مورد اندازه ،جنسیت ،سالمت و حالتِ یکی به دیگری میفرستد .بسته به ویژگیهای
فیزیکی و روانی هر دو خرچنگ ،نمایش اولیهی چنگکها یا اسپری کردن مایع ،برای تصمیمگیری در مورد
سرنوشت هرکدام کافی است؛ اما در شرایطی که مدعیان از نظر اندازه ،مقاومت ،اعتماد به نفس و سایر موارد
مشابه باشند؛ یک مبارزهی تمام عیار به راه میافتد که در آن ،بازنده اغلب تا آخر عمر آسیب میبیند یا حتی
بدتر؛ میمیرد .برنده به دریافت بهترین غذا ،بهترین حمایت در برابر خطر ،بدست آوردن تمام مادهها و رسماً
تمام چیزهای خوب ادامه میدهد .درست به همین صورت ،قلمرو در دنیای انسانها نیز اهمیت داشته و اغلب
وضعیت اجتماعی را تعیین میکند؛ به طوری که تنها درصد کمی از کل جمعیت ،طبقههای باالی مالی ،فکری،
عاطفی ،جسمی ،روانی و غیره را اِشغال کردهاند.

