او میگوید« :ما در سال گذشته تالش واقعا زیادی داشتیم و
دریافتیم که این مسیر گشوده شــده و در حال حاضر تقاضا
زیاد است».
دیگران نیز از فرصتهای تجاری غافل نبودهاند .شــرکتی به
نام «سورس بالک فودز» 36که بیش از  ۵۰فروشگاه در سراسر
استرالیا دارد در حال تاســیس در انگلستان است .هماکنون
دو فروشگاه سورس بالک فودز در لندن وجود دارد« .پاتریک
ســرماک»  37و «ماکایال دروموند» 38صاحب این فروشگاهها
هســتند و امتیاز نمایندگی این برند در انگلستان و ایرلند را
دارند و به دنبال شــرکایی برای تاســیس تعدادی فروشگاه
زنجیرهای در اینجا هستند .دروموند میگوید« :من در استرالیا
به یکی از فروشــگاههای ســورس بالک فودز قدم گذاشتم و
عاشق این فروشگاه شــدم ».او که در انگلستان یک حسابدار
است ،اصالتا استرالیایی اســت .دروموند اضافه میکند« :من
میدانســتم که آنها این مفهوم را به خوبی دریافته و ایدهای
قدیمی را آورده و آن را مدرن کردهاند تا برای این نسل جذاب
شود .من واقعا هیجانزده بودم و فکر کردم ما در لندن به این
مفهوم نیاز داریم .من باید این ایده را به لندن بیاورم».
ســوپرمارکتها هم در حال هوشیار شــدن در مورد آگاهی
فزاینده تاثیرات محیطزیستی بستهبندی پالستیکی هستند.
«ســیاره آبی  39»IIو دیگر برنامههایی که خطرات پالستیک
برای حیات دریایی را به نمایش میگذارند ،تاثیر گستردهای
داشتهاند و اخبار اخیر همچون پیدا شدن وال مرده در ساحل
فیلیپین با  ۴۰کیلوگرم پالستیک در شکمش باعثشد که این
بحران در مرکز توجه عموم مردم باقی بماند.
«ایســلند فروزن فودز» 40که در باالی جدول لیگ صلح سبز
است که تالش سوپرمارکتها در کاهش استفاده از پالستیک
را ردهبندی میکند ،وعده داده که تا سال  ۲۰۲۳بستهبندی
پالســتیکی را در محصوالت برند خود حذف کند« .ریچارد
واکر» ،41مدیرعامل ایسلند ،میگوید این حقیقت که او خود
یک موجسوار است (و بنابراین در مورد زبالههایی که در دریا
غوطهور هستند کامال آگاه اســت) باعث شده که این مساله
به مبارزهای شــخصی برای او بدل شــود .او میگوید« :من
متوجه شدهام که مشکل پالستیک در حال بدتر شدن است
اما همچنین میدانســتم که من هم بخشی از مشکل هستم.
سوپرمارکتها بیشترین سهم را در ایجاد زبال ه پالستیکی دارند
و من مایل بودم برخیزم و کاری در این مورد انجام دهم».
زنجیرههای رقیب نیز در حال ایجاد هیاهوی خوبی هستند.
«موریسونز» که به طور آزمایشی در حال گذار از کیسههای
پالستیکی به کیسههای کاغذی است ،میگوید تا سال ۲۰۲۵
حداقل تمامی بســتهبندیهای پالســتیکی این برند «قابل
مصرف مجدد ،قابل بازیافت یا قابل تبدیل به کمپوست خواهند
بود»« .مارکس و اسپنســر» 42در فروشگاه بزرگ موادغذایی
خود در «تولورث» 43در جنوب لندن در حال انجام آزمایشی
است تا ببیند تا چه حدی میتواند «بستهبندی را حذف کند
بدون اینکه بر تازگی و کیفیــت موادغذایی تاثیری بگذارد».
حتی «سینسبری» 44که هدف شوخی «آپریل صلح سبز» در
مورد عملکرد ضعیفش در حوزه پالســتیک قرار گرفت ،بیان
میکند بستهبندی برند خود را از ســال  ۲۰۰۵به میزان ۳۵
درصد کاهش داده و حدود  ۴۰درصد بستهبندی این برند از
مواد بازیافت شده استفاده میشود .صلح سبز که سینسبری را
در انتهای جدول لیگ پالستیک خود قرار میدهد ،میگوید

امیدوارکننده نیست اما باز هم میتواند شروعی تازه باشد.
دوراهی پیش روی گونه جدید فروشگاههای «پسماند صفر»
این است که آنها از ســوپرمارکتها میخواهند که مساله را
درک کنند اما نمیخواهند که آنقدر در این کار خوب شــوند
که فروشــگاههای کوچک را از کار برکنار کنند .میســفیلد
میگوید« :این یک شمشیر دولبه است زیرا به معنای رقابت
بیشتر اســت اما اصول من به این معنا هستند که من باز هم
میخواهم سوپرمارکتها این کار را انجام دهند .در هر صورت
من نمیخواهم فکر کنم که آنها این کار را در سطحی مشابه
ما انجام خواهند داد یا ویژگیهای خاص یا همان تجربه خرید
را ارائه دهند».
جانت وانگ معتقد اســت در کلین کیلو خریداران میتوانند
از یــک مایلی فروشــندگانی را که بر موج «پســماند صفر»
سوار میشوند یا «سبزشــویی » ( 45حمایت ظاهری و زبانی
از دغدغههای محیطزیســتی) میکنند ،تشخیص دهند .او
میگوید« :اگر فروشگاهی خاص باشــد و صاحبان فروشگاه
واقعا چیزی در مورد «پســماند صفر» ندانند شما آن را حس
خواهید کرد .مشتریان سریع این مسائل را خواهند فهمید».
در «هتو» 46که یک فروشگاه «پسماند صفر» کوچک گیاهی در
«واندزورث» 47در جنوب غرب لندن است ،برای دریافتن اینکه
آیا مغازهداران واقعا فعال نیز هســتند ،دست به یک آزمایش
زدم .زمانی که کارت ویزیتم را به «الرا بویس» 48دادم که در
دسامبر سال  ۲۰۱۷این فروشگاه را تاســیس کرده بود ،او از
کارت عکس گرفت و آن را به من پس داد و سپس پیروزمندانه
گفت« :پسماند صفر» .اگر شما واقعا به «پسماند صفر» اعتقاد
داشته باشید ،این امر بر تمام سبک زندگی و رفتار شما تاثیر
خواهد گذاشت.
«بویس» همانند بسیاری از حامیان «پسماند صفر» عالوه بر
موضوع کســبوکار ،خود را یک عامل تغییر نیز میداند .این
امر کارآفرینی اجتماعی در خالصترین شکل آن است .برخی
فروشگاههای «پسماند صفر» از مخزنهای پالستیکی برای
محصوالت خود اســتفاده میکنند اما او بر استفاده از مخازن
شیشــهای تاکید دارد .عالوه بر این ،او مشتریان خود را آگاه
میسازد که کاغذ و مقوا نیز آثار مخربی بر محیطزیست دارند
و پیشنهاد میکند دوباره از کیسههای کاغذی استفاده کنند
به جای اینکه آنها را در سطل بازیافت بیندازند .هر جایگزینی
برای پالستیک معایب خود را دارد و بیوپالستیکها خیلی از
پاسخ ساده مورد انتظار دور هســتند زیرا بسیاری از آنها به
سادگی به کمپوست تبدیل نمیشوند .بنابراین استفاده مجدد
همیشه بهتر از بازیافت است .او بدون هیچ اثری از خودبینی
میگوید« :شــعار ما این است :ســیاره زمین و هدف بر سود
اولویت دارند ».و او میگوید اگر ســوپرمارکتها بتوانند این
کار را به خوبی به انجام برسانند ،او با خوشحالی دست از این
کار برمیدارد و کار دیگری شروع می کند زیرا در این مبارزه
پیروز شده است.
در سفر «اودیســهوارکوتاهم» ،چیز مهمی من را شگفتزده
کرد .وقتی بــا «هلن بــرد» 49که یک متخصص مشــارکت
50
استراتژیک در موسســه خیریه کاهش «پســماند ورپ»
اســت صحبت میکردم ،به موضوعی پی بردم .این موسسه
بر پیمان پالستیک انگلستان که بیشــتر سوپرمارکتها آن
را امضا کردهاند نظــارت میکند .این پیمــان آنان را متعهد
میســازد که «اســتفاده غیرضروری از پالســتیک یکبار
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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