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محیط زیست

او اضافه میکند« :من نمیدانم چرا اصال از آن شیوه دور شدیم.
مشکل ما سوپرمارکتها هســتند .این روزها من بهندرت به
سوپرمارکتها مراجعه میکنم».
«پیپ مامفرد» 15میگوید او هرچه که نچرالوی ارائه میکند
یعنی موادغذایی سالم ،خرید محلی ،استفاده از منابع اخالقی
و «پسماند صفر» را قبول دارد .او برای اولینبار در حال امتحان
کردن محصوالت شوینده سازگار با محیطزیست این فروشگاه
است و یک بطری از انبوه بطریهایی که فروشگاه برای استفاده
مشتریان گذاشته را پر میکند .او سپس مواد الزم برای تهیه
غالت صبحانه خانگی خود را جمعآوری میکند و میگوید:
«طعم بسیار بهتری دارد».
«هوگو توسون» 16به سرعت در فروشگاه قدم میزند و آجیل
و غالت برمیدارد و از دستگاه خردکن استفاده میکند تا کره
بادامزمینی تهیــه کند .او میگوید« :خریــد در اینجا خیلی
سرگرمکننده است .مایع شستوشــو عالی است .من فردا با
بطریهای خودم برمیگردم تا آنها را پر کنم .این کار خیلی
رضایتبخش است .من برای بیماری آرتروزم به زردچوبه نیاز
دارم و اینکه بتوانم مقدار مناســبی از آن را بخرم ،عالی است.
کره بادامزمینی فوقالعاده است .من از خرید کردن متنفرم اما
این یک تجربه متفاوت است» .کودکان و مردان میانسالی که
از خرید متنفرند به طور خاص از جنبههای کنشگرانه خرید
«پسماند صفر» لذت میبرند و این امر را نباید دستکم گرفت.
این بخش از ولز به میزان کافی افراد ثروتمند دارد که بتوانند
نیممیلیون پوند جمع کنند تا از پس یک سوپرمارکت بربیایند.
برخی از افراد ،فروشگاههای «پسماند صفر» را به دلیل ترکیب
موادغذایی ســالم و دغدغههای اجتماعی آن ذاتا مخصوص
طبقه متوسط میدانند اما مسفیلد امیدوار است فروشگاهش
بتواند جمعیت بیشــتری را جذب کند« .لیز ماگالراس»،17
یک مشتری ثابت دیگر این فروشگاه معتقد است که این امر
امکانپذیر است .او میگوید« :بیشتر مردم فکر میکنند خرید
در اینجا گرانتر است .اما این حرف حقیقت ندارد .برخی اقالم
همان قیمت را دارند و گاهی اوقات هم خرید در اینجا ارزانتر
اســت .ضمنا گاهی اوقات گرانتر میشود .من درآمد زیادی
ندارم و فکر نمیکنم این فروشــگاه فقط برای افراد ثروتمند
باشد .لزوما اینطور نیست و اقشار مختلفی را میشناسم که در
اینجا خرید میکنند».
«کلین کیلو» 18ژوئن گذشته در «دیگبث» 19در مرکز بیرمنگام
آغاز به کار کرد .دیگبث محلهای با بافت فرســوده اســت که
اکنون به دنبــال کارآفرینی اجتماعی اســت« .تام پل» 20و
«جانت وانگ» 21دو کارآفرین اجتماعی هستند که با پسانداز
خود و همچنین سرمایهگذاری جمعی این فروشگاه را تاسیس
کردند .تام در استرالیا (که در حفاظت از محیطزیست حداقل
یک دهه از انگلیس جلوتر است) با مفهوم «پسماند صفر» آشنا
شد و جانت نیز یک طراح مد  ۲۸ساله است.
این فروشگاه که به شکل یک ســوپرمارکت «پسماند صفر»
طراحی شــده ،نهتنها آجیل ،حبوبات ،ماکارونی و میوههای
خشک میفروشد که در تمامی فروشگاههای اینچنینی یافت
میشــوند بلکه میتوانید در این فروشگاه ســبزیجات ،نان،
تخممرغ ،پنیر ،کره ،بستنی (فقط بستنی قیفی و نه تیوبهای
پالستیکی) و شــکالت گیاهی را نیز پیدا کنید .البته در این
فروشگاه گوشتی پیدا نمیکنید زیرا گوشت ذاتا باعث نابودی
زمین است .زمانی که من تصمیم «موریسونز» 22برای اجازه
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به مشتریان برای اینکه از ظرفهای خود برای خرید و حمل
23
گوشتخام استفاده کنند را تحسین کردم« ،سارا لویس»
(که وبسایت «پســماند صفر» را اداره میکند) با سوءظن به
من نگاه کرد .او بیان کرد بســتهبندی مشکل کماهمیتتری
است .تنها زمانی که استفاده از گوشت (که تولید آن مستلزم
جنگلزدایی هرچه بیشتر به منظور چرای دامها است) را کم
کنیم ،میتوانیم مقابله با بحران اقلیمی را آغاز کنیم.
من رویکرد یک ایســتگاهی « 24کلین کیلو» را دوست دارم.
همین امر باعث شده این فروشگاه نسبت به دیگر فروشگاههای
«پسماند صفر» به میزان کمتری سخت و بیاحساس به نظر
26
برسد .این فروشــگاه مرا یاد «بالک مارکت» 25در «هکنی»
شــرق لندن میاندازد که انرژی و گستره مشــابهی دارد .در
اینجا یک تخممرغ ارگانیک با بســتهبندی مقوایی برمیدارم
و هیچ یک از الیههای پالســتیکی که طراحی میشــوند تا
تخممرغبزرگتر به نظر برسد در آن وجود ندارد .همان چیزی
که میبینید را میخرید.
روزی که من به «کلین کیلو» ســر زدم همچنان شلوغ بود.
«اندرو وال» 27و «کری هیو» 28از «ولورهمپتون» 29میآیند.
آنها میگویند که اغلب شنبهها این کار را انجام میدهند .وال
میگوید« :ما این کار را به شکل روز «کلین کیلو» (روزی که به
کلینکیو سر میزنیم) خود انجام میدهیم ».آنها میگویند
ما همیشه تا جای ممکن بازیافت میکنیم اما در تالش هستیم
تا میزان بازیافت خود را نیز کمتر کنیم .همانطور که مسفیلد
اشــاره میکند ،بازیافت نیز بهتنهایی کافی نیست زیرا انرژی
زیادی استفاده میکند و بستهبندی بازیافت شده نیز کیفیت
کمتری دارد .او میگوید« :بازیافت نامیدن آن صادقانه نیست.
باید آن را «چرخه رو به پایین »  30نامید زیرا نمیتوان کیفیت
پالســتیک را در همان حد حفظ کرد ،مگر اینکه مواد اولیه
جدید استفاده شود که کیفیت آن حفظ شود».
«جوانا فورسمن» 31از حومه «ادگباستون» 32در جنوب غرب
بیرمنگام تا دیگبث را رکاب زده و در حال ریختن شــامپوی
بدون مواد افزوده در بطری خود است .او میگوید« :چند سال
اســت که تالش میکنم تا میزان زبالهای که تولید میکنم را
کم کنم .من از خانوادهای میآیم که سبزیجات خود را کشت
میکند و برای ما خرید ســوپرمارکتی همیشه کمی عجیب
بوده است».
«نچرال وی» و «کلین کیلو» محصوالت شــوینده خود را از
ابتکار تدارکات اخالقی ســازگار با محیطزیست )SESI ( 33
میگیرند که یک کسبوکار اجتماعی واقع در آکسفورد است
که بیش از یک دهه پیش توســط «رینا ملنــدز» 34و «پاول
گودن» 35تاسیس شده و رشــد پرشتابی دارد .این شرکت در
ابتدا موادغذایی اخالقی و فاقد نگهدارنده و مواد اضافی برای
مدرسهها و بازارهای کشــاورزان فراهم میکرد اما بعد شروع
کرد به ایجاد کمپین علیه بســتهبندی پالستیکی و در سال
 ۲۰۱۳گسترهای از مواد شوینده گیاهی قابل تجزیه زیستی
ایجاد کرد .گودمن میگویــد« :در آن زمان عالقهای در بازار
فرعی به مواد شوینده خانگی «پسماند صفر» وجود داشت که
بتواند به طور مناسبی پر شود .مساله اصلی خردهفروشان این
بود که این شیوه کمی آشفته بود .بنابراین ما از این فراتر رفتیم
و سیستم توزیع دستی پمپمحور خود را ساختیم ».امروزه
آنها محصوالت خود را به  ۷۰فروشگاه «پسماند صفر» عرضه
میکنند و  ۴۰فروشــگاه دیگر را در لیست انتظار خود دارند.

