صفر

نـدی اضـافـیپـایـان دهـنـد
فروشگاه «پســماند صفر»« 1نچرال وی» 2که یک سال قبل
در «کریکهــوول» 3در «میدولــز» 4افتتاح شــد ،رایحهای
دوستداشتنی دارد .این مغازه پر اســت از ماکارونی ،غالت،
حبوبات و میوههای خشــک که در ظرفهای بــزرگ ارائه
میشوند تا از بســتهبندی پالســتیکی اجتناب شود .عالوه
بر این ،مصرفکننــدگان بطریهای قدیمی خــود را با مواد
شوینده پر میکنند و با وجود شکالت و قهوه با قیمت مناسب

و مجموعهای از محصوالت ســازگار با محیطزیست از قبیل
جامسواکی از جنس چوب خیزران ،نخ دندان بدون پالستیک
و کیســههای موادغذایی از جنس چرم گیاهی ،این فروشگاه
زیبا به نظر میرسد .شهر نیز که به داشــتن بهترین خیابان
اصلی در بریتانیا به خود مینازد ،دلفریب است و مرا مجذوب
خود میکند.
«نچرال وی» بخشــی از یک انقالب اســت .تعــداد چنین
فروشگاههایی که در طول دو سال گذشته در سراسر بریتانیا
افتتاح شدند ،بسیار بیشــتر از  ۱۰۰عدد است .ارائه یک عدد
دقیق دشوار اســت اما برخی افراد شــاغل در این کسبوکار
میگویند حدود  ۲۰۰عدد از این فروشــگاهها فعال هستند
و بســیاری از آنها در نقاط کانونی محیطزیســتی از جمله
«برایتون»« ،5باث»« ،6بریستول» 7و شمال شرق لندن قرار
دارند ،اما در بسیاری مناطق دیگر که بهوضوح کمتر مستعد
هستند نیز چنین فروشگاههایی رشــد کردهاند .افراد حامی
«پسماند صفر» در فیسبوک با هم در ارتباط هستند و کتاب
«بی جانسون» 8یعنی «خانه بدون پسماند» 9را راهنمای خود
میدانند.
«کلوئه» 10و «رابین میسفیلد» 11نچرال وی را در مارچ سال
 ۲۰۱۸تاســیس کردند که مطابق گفته آنان اولین فروشگاه
«پســماند صفر» در ولز اســت .رابین میگوید« :ما این ایده
را در آگوست ســال  ۲۰۱۷مطرح کردیم .ما فروشگاهی در
«توتنس» 12دیدیم و فکر کردیم باید این کار را انجام دهیم».
این فروشــگاه «زمین ،غذا ،عشــق» 13بود که در مارچ سال
 ۲۰۱۷تاسیس شد و اولین فروشگاه «پسماند صفر» در بریتانیا
بود ».کلوئه و رابین در بخش محیطزیست مشغول کار بودند
و فروشــگاههای «پسماند صفر» را در راســتای دغدغههای
محیطزیستی خود یافتند.
این فروشگاه بخشی از مکانی است که قبال یک کافه بود .زمانی
که این کافه بسته شد ،تصمیم بر آن بود که یک سوپرمارکت
در آن مکان تاســیس شــود اما در عوض مردم محلی آن را
خریدند ( 500هزار یورو جمع کردند) و این محل اکنون یک
مغازه آنتیکفروشــی ،یک کافه و همچنین نچرالوی را در
خود جای داده است« .کریکوول» بهشدت از استقالل خود و
ترجیح فروشگاههایی غیر از سوپرمارکتها دفاع میکند .این
خیابان اصلی همچنین دو سبزی و میوهفروشی و دو قصابی
باکیفیت دارد .این امر یکی از دالیلی اســت که رابین و کلوئه
مسفیلد همانند بسیاری دیگر از فروشگاههای «پسماند صفر»
در کنار کاالهای خشک ،ســبزیجات ارگانیک نمیفروشند.
آنها نمیخواهند همسایگانشان را تضعیف کنند.
هزینه راهاندازی فروشگاه برای مســفیلدها بیش از  40هزار
یورو بوده و رابین میگوید این فروشگاه از نظر مالی در مسیر
خوبی است ،اگرچه او به کار پارهوقت خود ادامه داده تا مکمل
درآمدش باشد .صبح روز دوشــنبه که من به فروشگاه رفتم،
مشــتریها مدام به مغازه میآمدنــد« .آن ویلیامز»  14یک
مشتری ثابت این فروشگاه اســت .او میگوید« :از این مفهوم
خوشــم آمد .اینروزهــا زبالههای زیادی داریــم» .او عالوه
بر میزان زیادی موادغذایی خشــک ،تمامی مواد شــوینده
و نظافتی خــود را از اینجــا خریداری میکنــد .او میگوید
همیشه مراقب بوده که بازیافت کند و فروشگاههای «پسماند
صفر» را به عنوان بازگشــت روزگاری میداند که مغازهدارها
محصوالتشان را در محفظههای بزرگ نگهداری میکردند.
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