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سبك خريد

خريد كن
 ولي فريب نخور!

حكايت فريب و فروشگاه و فروشنده

با دوس��تم رفتيم خريد. من قرار ب��ود يك مانتوي 
پاييزه و دوستم مي خواست يك شال بافت زمستانه 
بخرد. ه��ر دو آم��اده و راهي مركز خريد ش��ديم. 
قرار ش��د اول دنبال مانتوي من برويم چون زمان 
بيشتري نياز داشت. به چند مانتو فروشي سر زديم 
و دس��ت آخر در حال عبور نگاهم ب��ه يك مانتوي 
يشمي زيبا افتاد. هم بلند و پوشيده بود و هم توي 
تن مانكن خوب به چشم مي آمد. وارد مغازه شديم. 
از فروش��نده جوان خواس��تم نمونه مانتوي داخل 
ويترين را برايم بياورد. او مانت��و را آورد و مطمئن 
ش��د كه من به قصد خريد آمده ام و مثل خيلي از 
خريدارهاي ديگر دنبال گشت و گذار و پروهاي پي 
در پي بي نتيجه نيستم. اين بود كه تصميم گرفت 

در انتخاب مانتو به من كمك كند. 
وقتي مطئمن شد كه مي خواهم مانتوي گرانقيمت 
را بخرم خيالش راحت شد و پيشنهاد داد مانتوهاي 
ديگر را هم ببينم. با حوصله كارها را نش��انم داد و 
براي هر كدام با سعه صدر توضيح داد كه چرا براي 
من مناسب است. دوستم گفت به نظرم قيمت هاي 
اينجا گران است و بهتر اس��ت چند جاي ديگر سر 
بزنيم، ولي فروش��نده حرفش را شنيد و سعي كرد 
نظرش را خنثي كند. هر چند به روي خودش نياورد 

كه شنيده است.
 او گفت: اين مانتو را به قيمت توليد به شما مي دهم. 
برويد تمام بازار را سر بزنيد، اگر قيمت پايين تر پيدا 
كرديد، بياوريد خودم از شما مي خرم. بازي رواني 
جالبي كه خيل��ي از فروش��نده ها راه مي اندازند تا 
خيال ش��ما را راحت كنند. جنس��ي كه مي خريد 
معقول و مناسب است. به هر حال در مقابل چرب 

زباني هايش خام شدم و مانتو را خريدم. 
ديگر كارم تمام ش��ده بود و مي خواس��تيم بيرون 
بياييم كه خانم فروش��نده گفت: »خانوم شلوار و 

شال نمي خواهين با مانتو ست كنين؟«
هر دو به هم خيره ش��ديم. انگار مس��خ شده بودم. 
قدرت تصميم نداشتم. بيراه هم نمي گفت. باالخره 
براي مانتوي يشمي بايد شال و كيف مناسب تهيه 

مي كردم. 
خب چه بهتر كه خودم را از گشت و گذار و خستگي 
نجات دهم و همه را يكجا خريد كنم. پاهايم سست 
شد و دوباره به فروشگاه بازگشتيم. اين بار در بخش 
كيف ه��ا راه رفتيم و دنبال انتخ��اب بوديم. باز هم 
فروشنده به دادمان رس��يد و يك كيف نيمه چرم 

زيبا كه گويا قيمتش مناسب بود خريدم. 
حاال نوبت شال بود؛ 10تا شال و روسري روي ميز 
پهن كرد. دوستم خسته ش��ده بود، ولي من بنا را 

بر اعتماد گذاشتم. او را كنار كشيدم و در گوشش 
پچ پچ كردم كه وقتي هم��ه را از اينجا بخريم به ما 
تخفيف حسابي مي دهد. دوس��تم پوزخند زد و به 
سادگي ام سر تكان داد، شال را هم خريديم، آن هم 

گران ترين شال را!
او مي خواس��ت كمربند و چيزهاي ديگر هم نشان 
بدهد كه دوس��تم عصبان��ي ش��د و از غرولندش 

فهميدم هوا پس است و بايد از آنجا بيرون بزنيم. 
موقع كارت كشيدن كل خريدهايم يك ميليون و 
600هزار تومان شد، ولي آن مرد برايم تخفيف قائل 
شد و برايم بدون درخواست من يك ميليون و 500 
هزار تومان كارت كشيد. داشتم از خوشحالي بال در 
مي آوردم. احساس زرنگي مي كردم كه توانسته ام 
100هزار تومان سود كنم، ولي دوستم برعكس من 

حسابي عصباني بود و مرا شماتت كرد. 
با غرور شانه باال انداختم كه: _خب حاال مگه چي 

شده؟ ضرر كه نكردم. 100تومن سود كردم. 
خنديد و گفت: »بيچاره تو 100تومن سود نكردي 

اون فروشنده يك و 500 سود كرد.«
هنوز ش��ال او را نخريده بوديم كه همسرم تماس 
گرفت و گفت: براي كاري كه پيش آمده پول كارت 
به كارت كنم. مي دانست پول دارم، ولي نمي دانست 
همه را سر هوس هاي لحظه اي از دست داده ام، ولي 

حاال پشيماني ديگر بي فايده است!
آيا شما هم از اين دس��ت تجربه ها داريد؟ آيا شما 
هم طعمه فروش��نده اي ش��ده ايد ك��ه بخواهد به 
بهانه تخفيف يا حراجي هاي پر سود شما را به دام 
خريد بيندازد؟ به اين شيوه فروشنده ها اثر طعمه 
يا فريب��كار مي گويند. اين پديده بيش��تر در مورد 
بانوان ص��دق مي كند. آنها اغلب طعمه مي ش��وند 
و با خريدهايي برمي گردند ك��ه در واقع نيازي به 

آنها ندارند.
تصور كنيد با نامزدت��ان در خيابان ها قدم مي زنيد 
كه يكهو هوس يك چيز داغ مثل ذرت مكزيكي يا 
خوراكي خنكي مثل آب هويج بس��تني مي كنيد. 
منو را مقابل��ش مي گذاريد تا انتخ��اب كند. او هم 
به شما واگذار مي كند. آب هويج ليوان كوچك به 
عنوان مثال 10 هزار تومان ليوان متوسط 13 هزار 
تومان و گزينه آخر ليوان بزرگ تر اس��ت با قيمت 

17هزار تومان. 
ش��ما در ذهنتان يك دودوتاي س��اده مي كنيد و 
عقل حكم مي كند ليوان بزرگ تر به صرفه تر است. 
پس دو تا بزرگ س��فارش مي دهي��د. در حالي كه 
همان ليوان كوچك يعني گزينه اول عطش شما را 
برطرف مي كند و بقيه سايزها فقط اثر طعمه است 
كه ذهن شما را گيج كند. شما در واقع با گيجي تان 
و طعم كمي آب هويج بيشتر يا خوراكي هاي ديگر 

پول بيشتري روانه جيب فروشنده مي كنيد. 
يا مي رويد ل��وازم خانگي مش��خصي بخريد، ولي 
وقت��ي برمي گرديد يك جن��س غيرضروري ديگر 
خريده ايد و هنوز نياز آن وسيله اصلي پا برجاست. 
پس براي خنثي ك��ردن اثر طعمه ي��ا فريب كافي 
اس��ت از خريد خود هدف مشخصي داشته باشيد. 
بايد ذهن خود را موقع خرج تراش��ي هاي اضافه و 
پرفريب كنترل كنيد و به بهانه چند تومان س��ود 

بيشتر در دام نيفتيد.
 عادت كنيد در خريد از فروشنده مشورت نگيريد. 
اگر او متزلزل بودن شما را در انتخاب احساس كند 
از اثر طعمه بهره مي برد. مطمئن باشيد وقتي براي 
خريد جنسي از او مشورت مي خواهيد او فكر جيب 
خودش است نه شما. يادتان باشد پيش از رفتن به 
خريد از نيازهاي خود ليس��ت تهيه كنيد تا در دام 

طعمه نيفتيد. 

   مرضيه باميري
آيا تا به ح�ال هن�گام خري�د در دام فريب افت�اده يا طعمه ش�ده ايد. مث�ًا ش�ما مي رويد توي 
مت�رو. دس�تفروش ها ان�واع جنس ه�ا را تبلي�غ مي كنن�د. به هي�چ كدام ني�ازي نداري�م، ولي 
وقتي خان�م كن�اري مي گويد قيمتش مناس�ب اس�ت من همي�ن را از مغ�ازه 5 توم�ان گران تر 
خريده ام، وسوس�ه مي ش�ويم كه بخري�م. به آن ني�از نداري�م، ولي آن 5 تومان س�ود بيش�تر 
وسوس�ه مان مي كن�د تا تع�دادي خريد كني�م... بع�د مي آييم خان�ه و از اي�ن 5 تومان س�ود با 
حس پيروزي ب�راي بقيه تعري�ف مي كنيم و همس�ايه، مادر و خواه�ر هم مي گويند اگ�ر باز هم 
زن دس�تفروش را ديدي براي ما ه�م بخر. در واق�ع آنها هم آن جن�س را الزم ندارن�د، ولي فكر 
مي كنند با آن خريد س�ود مي كنند، در حالي ك�ه خريدن چيزي كه الزم نداريم يك ضرر اس�ت. 

 ب�راي خنث�ي ك�ردن اثر طعم�ه يا 
فريب كاف�ي اس�ت از خري�د خود 
هدف مشخصي داشته باشيد. بايد 
ذهن خود را موقع خرج تراشي هاي 
اضافه و پر فريب كنت�رل كنيد و به 
بهانه چند تومان س�ود بيش�تر در 
دام نيفتي�د. عادت كني�د در خريد 
از فروش�نده مش�ورت نگيريد. اگر 
او متزل�زل بودن ش�ما را در انتخاب 
احساس كند از اثر طعمه بهره مي برد

يك جامعه كم  مصرف تر چه  ش�كلي 
خواهد ب�ود؟ همه چي�ز تغيير جهت 
مي دهد؛ زيرا مردم، برندها و دولت ها 
ديگ�ر هم وغمش�ان در جهت رش�د 
اقتصادي نيس�ت. اف�راد خود كفاتر 
هستند، مواد خوراكي پرورش مي دهند، 
وسايلشان را تعمير مي كنند. برندها 
كاالهاي كمتر، اما با كيفيت تري توليد 
مي كنند و دولت ها روي كاالها برچسب 
»دوام« مي چس�بانند و در نتيج�ه 
خريدكنندگان مي توانند از طول عمر 
كاالها اطمينان حاصل كنند و تعمير 
وسايل از دورانداختن و خريدن نسخه 
جديد تر آنه�ا ارزان ت�ر آب مي خورد

سادگي داوطلبانه در برابر مصرف گرايي افراطي

ترمز خريدكردن را بكشيم!
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25 درصد كمتر مصرف كنيم
هر چ��ه جهان به  س��مت بازگش��ايي حركت 
مي كند، خواسته مشتركي وجود دارد مبني بر 
اينكه با شل كردن سر كيسه هايمان اقتصاد رونق 
بياب��د. خري��دن  نقش مثبت��ي يافته اس��ت؛ 
خريددرماني همچون يك وظيفه شهروندي جلوه مي كند. 
»تمام اين روايت ها در راستاي بازسازي سال هاي پررونق 
دهه 1۹۲0 و عيش و نوشي لذت جويانه شكل گرفته تا با 
مصرف از اين ويروس انتقام بگيريم،« »اما فكر مي كنم كه 
بس��ياري از ما، وقت��ي يادم��ان بيايد كه ي��ك فرهنگ 
مصرف گراي تمام عيار چه شكلي بود، احساس ناراحتي و 
پريشاني خواهيم كرد و حتي دچار نااميدي خواهيم شد.« 
مك كينون مي خواهد براي اين نگراني دس��ت به كاري 
بزنيم، اما پيش��نهاد نمي دهد كه كاماًل منفك از اين كره 
خاكي زندگي كنيم. در مدل فرضي اش ۲5 درصد كاهش 
در مصرف - درصدي كه دس��تيابي به آن ممكن و آنقدر 
چشمگير است كه تكان دهنده باشد - اعمال مي كند، اما 
مشخص نمي كند كه ما در سال هاي پيش رو بايد براي چه 
مقدار كاهش مصرف در دنياي واقع��ي تالش كنيم؛ اين 

درصد تقريبي احتماالً هدف مد نظر اوست. 
منظور او صرف��اً كم تر مصرف ك��ردن چيزهاي فيزيكي 
نيست، بلكه شامل اس��تفاده از برق، مس��افرت و بيرون 
غذا خوردن هم مي ش��ود. او مي گويد: »به  طور كلي، هر 
يك دالري كه خرج مي شود، به اين معناست كه يك دالر 
مصرف ش��ده و براي من فرقي ندارد كه خرج خريد يك 
قايق دستي شده يا قايقي موتوري.« اگر به دنبال قاعده اي 
سرانگشتي مي گرديد تا بتوانيد ميزان تأثيرتان را به عنوان 
يك مصرف كننده بدانيد، بهترين راه اين است كه حساب 
كنيد چقدر پول خرج مي كنيد. اگ��ر اين ميزان در حال 
افزايش است، احتماالً تأثير شما هم در حال افزايش  يافتن 
اس��ت و اگر مقدار خرج  كردنتان در حال كاهش اس��ت، 
احتماالً تأثير مصرف شما نيز در حال كاهش  يافتن است. 

جامعه كم مصرف چه شكلي است؟
يك جامعه كم مصرف تر چه  شكلي خواهد 
بود؟ همه  چيز تغيير جه��ت مي دهد؛ زيرا 
مردم، برندها و دولت ها ديگر هم وغمشان در 
جهت رشد اقتصادي نيست. افراد خود كفاتر 
هس��تند، مواد خوراكي پرورش مي دهند، وسايلش��ان را 
تعمير مي كنند و وابي  سابي، مفهوم ژاپني زيبايي شناسي 
ناقص )جيب هاي وصله خورده يا سراميك هاي ترك خورده 
را تصور كني��د( را مي پذيرند. برنده��ا كاالهاي كمتر، اما 
با كيفيت تري تولي��د مي كنند و دولت ها كنارگذاش��تن 
برنامه ريزي ش��ده )توليد كاالها به گونه اي كه صرفاً براي 
مدت مشخصي كاركرد داشته باشند( را ممنوع مي كنند، 
روي كاالها برچس��ب »دوام« مي چس��بانند و در نتيجه 
خريدكنندگان مي توانند از طول عم��ر كاالها اطمينان 
حاصل كنند و براي تعميرات يارانه مالياتي ارائه و در نتيجه، 
تعمير وسايل از دورانداختن و خريدن نسخه جديد تر آنها 

ارزان تر آب مي خورد. 
چرا پيش  از اين هرگز چنين رويكردي در مقياس وسيعي از 
كل جامعه به كار نرفته است؟ مك كينون با نظر من مبني بر 
اينكه مصرف گرايي ذاتي طبيعت بشر است، مخالف است و 
مي گويد: اين مسئله »كامالً ريشه در جامعه دارد« و »براي ما 
بسيار آسان تر است به جاي آنكه به كم كردن تعداد خودروها 
بينديشيم، بگوييم بياييد همه اين خودروها را به گونه اي 
بسازيم كه به  جاي بنزين با انرژي خورشيدي كار كنند.« 
او مي گويد: ع��الوه  بر اين »اينكه در برابر اين ايده تس��ليم 
شده ايم كه كاهش مصرف نمي تواند راه حل باشد تا اندازه اي 
نكته مهمي اس��ت؛ زيرا باور كرده ايم كه اين كار به  صورت 

اجتناب ناپذيري به فروپاشي اقتصادي منجر مي شود.«
آيا اينطور نيست؟ مك كينون مي پذيرد كه اگر همه ما يك 
 شبه دست از خريد كردن برداريم، اوضاع مصيبت باري به 
پا خواهد شد، اما اگر سيستم جديدي بسازيم، مي تواند به 

نحوي باورنكردني اقتصاد بسيار مستحكمي را تأمين كند. او 
مي گويد: »اگر كاالهاي بادوام توليد كنيد، همچنان به مقدار 
قابل توجهي از نيروي كار نياز خواهيد داشت. در اين صورت، 
بازار دس��ت  دوم، تعمير محصوالت و پس گرفتن اجزاي 
كاالها براي تركيب مجدد آنها با محصوالت جديد نيز وجود 
دارد.« او در ادامه مي گويد: »آيا همه اين موارد روي  هم  رفته 
ما را به اقتصادي در حد و اندازه فعلي خواهد رساند؟ شك 
دارم اين گونه باشد.« او با لبخندي كنايه آميز به اظهارات 
خود مي افزايد: »منظورم اين است كه چشمم آب نمي خورد 
كه از يك جامعه كم مصرف  تعداد قابل توجهي عرضه  اوليه 
ميليارد دالري دربيايد،« ام��ا اين هم به  نوبه خود نكته اي 
دارد. اگ��ر در چنين جامعه اي به همان ان��دازه قبل ثروت 
ايجاد شود، خودش مشكل ساز است؛ زيرا در نهايت اينكه 
مي خواهيم در ثروت غوطه ور شويم، مصرف كردن است. در 

غير اين  صورت، ثروت به چه دردي مي خورد؟.«
اگرچه مك كينون تصور مي كند اكثر م��ا در اين اقتصاد 
نقدي* همچنان به كار گماشته خواهيم شد، اما در اين 
نظم نوين جهاني س��اعات كار كوتاه تر و اغلب كارها نيز 
رضايت بخش تر خواهند ش��د؛ زي��را »در توليد كاالهاي 
باكيفيت تر شركت خواهيم كرد.« با كم شدن فرصت هاي 
ش��غلي و حجم پول، بعضي ها هم انتخابشان اين خواهد 
بود كه اص��اًل كار نكنند و دولت نيز س��طحي از درآمد يا 
خدمات پايه را براي همه مردم فراهم خواهد كرد. با اينكه 
مك كينون از اشاره به نظام هاي سياسي ضد سرمايه داري 
خاص خ��ودداري مي كند، هنگامي كه تحت  فش��ار قرار 
مي گيرد، مي پذيرد كه مدل فرضي اش به سوسياليس��م 
شباهت دارد؛ اگرچه »ممكن است كه روش هاي مختلفي 

براي س��ازماندهي جامعه حول اصول كم مصرفي وجود 
داشته باشد، اما فكر مي كنم كه هيچ كدام از آنها در حال 

حاضر الزاماً موجود نيست.«
از همه مهم تر، خالصي يافتن از سگ  دو زدن هاي جمعي 
تعادل بين كار و زندگي م��ان را تغيير مي دهد. خودمان را 
كمتر با ديگران مقايسه مي كنيم و دور از صفحات نمايش 
زمان بيشتري خواهيم داشت. مك كينون تصور مي كند كه 
اين تغيير، در مقايسه با نگراني هاي زيست محيطي )»نجات 
كره زمين همواره تا حدي يك مفهوم انتزاعي بوده است«( 
بيش��تر مي تواند اكثر مردم را با خودش همراه كند. ما در 
فعاليت هايي جمعي مش��اركت مي كنيم، فعاليت هايي از 
قبيل رسيدگي به پارك هاي عمومي، شركت در جنبش هاي 
اجتماعي و مراقبت از كودكان و سالخوردگان.»اين همان 
تعادلي اس��ت كه اكثر ما آن را طلب مي كنيم، آيا اينطور 
نيست؟ زمان بيشتر براي پرداختن به دوستان و خانواده و 
هم صحبتي هاي طوالني. من فكر مي كنم كه فرصت هاي 
فراواني براي مردم وجود دارد كه بتوانند احس��اس كنند 

زندگي واقعاً باكيفيت تري دارند.«

جامعه اي كه سادگي داوطلبانه 
را انتخاب كرد

جوامع مختلف، طي دهها سال بنا به اختيار 
يا ضرورت، »سادگي داوطلبانه« را در پيش 
گرفته اند. مك كينون براي نوش��تن اين 
كتاب از مكان هايي بازديد كرد، از جمله 
جزيره آرام و بي سرو صداي سادو در درياي ژاپن، جامعه اي 
كشاورزي خارج از توكيو و حومه شهر سياتل كه اهالي آن 

از دهه 1۹۹0، در واكنش به تصرف شهر به دست جمعيت 
ثروتمند طرفدار تكنولوژي به اس��تقبال »ساده زيستي« 
رفته اند )گسترده ترين مخالفت با فرهنگ مصرف گرايي در 

دوران اخير.(
به  طور كلي، مردم اين مناطق كمت��ر لباس مي خرند، از 
كتابخانه استفاده مي كنند، پياده روي مي كنند يا از اتوبوس 
استفاده مي كنند، از رسانه هاي اجتماعي دوري مي گزينند 
و به  ندرت پيش مي آيد كه موسيقي گوش كنند يا تلويزيون 
تماش��ا كنند. هنگامي كه از مك كينون پرس��يدم آيا در 
آنها چيز متمايزي ديده، چهره اش از خوشحالي شگفت. 
مي گويد: »تفاوت مصاحبت با كس��ي كه در شركت هاي 
امريكا مشغول به كار است و كسي كه براي سه دهه سادگي 
داوطلبانه در پيش گرفته مثل تفاوت ميان شب و روز است. 
اين آدم ها تا اين حد با هم فرق مي كنند. طوري كه باعث 
مي شود شما هم عميقاً بخواهيد سادگي داوطلبانه پيشه 
كنيد. آنها براي مردم وقت مي گذارند و روحشان از عمق 
و سخاوت بيشتري برخوردار اس��ت. گاهي احساسي به 

من دست مي داد كه گويي با انسان هاي تكامل يافته تري 
سخن مي گويم.«

من مي گويم س��بك زندگي هايي از اين  دس��ت بس��يار 
ارزشمند به نظر مي رسند، اما آيا كمي هم  مالل آور نيستند؟ 
نيازي به گفتن نيست كه من موجود تكامل يافته اي نيستم 
و هنگامي كه متوجه مي ش��وم چقدر سطحي ام از خودم 
خجالت مي كش��م. در ش��غل قبلي ام به عنوان س��ردبير 
بخ��ش م��د، مصرف گراي��ي را در فريبنده ترين حالتش 
مشاهده كرده ام و اولين مكاني كه پس از رفع قرنطينه از 
آن بازديد كردم سلفريجز - احتماالً درخشان ترين معبد 
مادي گرايي در لندن- بود تا بتوانم از جلوه هاي آن حيرت 
كنم. اين غيرقابل  انكار است كه مصرف گرايي جنب و جوش 
زندگي شهري را ايجاد مي كند و لباس هايي پرزرق و برق و 

شب هايي پرشور به ارمغان مي آورد. 

مردمي كه از فرهنگ مصرف 
كنار گذاشته شده اند

مك كينون جس��ورانه از پس پرس��ش ها 
برمي آيد. او مي گويد:»يقيناً درباره بازگشت 
به عصر حجر صحبت نمي كنيم، اما شايد 
مجبور باش��يم بپذيريم كه ي��ك جامعه 
كم مصرف ديگر مثل جامعه اي ك��ه اكنون داريم نمايش 

بي پاياني از سرگرمي ها نيست.«
اينكه مردم به اين باور برس��ند كه زندگ��ي در جامعه اي 
كم مصرف مي تواند رضايت بخش باشد، بزرگ ترين مانع 
اين مسير خواهد بود. مي گويد:»وقتي تمام چيزي كه در 
سراسر عمرتان ياد  گرفته ايد اين است كه چطور مي توانيد 
در يك جامعه مادي گراي مصرف گ��را كام جويي كنيد، 
دشوار است تصور كنيد كه گزينه بديلي وجود دارد كه به 
همان خوبي يا بهتر از آن كار مي كند، اما چنين گزينه اي 

وجود دارد.«
وی به يك مطالع��ه موردي دلگرم كننده از لندن اش��اره 
مي كند. در باركينگ و دگنهام، يكي از فقيرترين مناطق 
لندن، اهالي بومي در مراسمي ابتكاري به نام »اِوري وان، 
اِوري دي« گرد هم جمع مي ش��وند تا آشپزي كنند، در 
جلسات شعر خواني، كار دس��تي و موبافي شركت  كنند، 
اماكن عمومي را بياراين��د و همه اين فعاليت ها به صورت 
رايگان برگزار مي ش��ود. وی مي گويد: »اين مراسم براي 
بسياري از مردم بسيار س��رگرم كننده و عميقاً تأثيرگذار 

است.«
»در بسياري از اماكن، اگر پولي براي خرج كردن نداشته 
باشيد، هيچ كاري نمي توانيد انجام دهيد. هنگامي كه براي 
نوشتن اين كتاب تحقيق مي كردم، جايي كه نزديك بود به 
گريه بيفتم تماشاي مردمي بود كه تا پيش از اين احساس 
مي كردند طرد شده اند و از فرهنگ مصرف كنار گذاشته 
شده اند، اما حاال جايگزيني پيش روي خود مي ديدند. اين 

نشان مي دهد قابليتش را داريم.«
اگرچه فرهنگي »مرموز و اس��رارآميز« همچنان سعي 
دارد صحب��ت از كاهش مص��رف را در اكثر محيط هاي 
شركتي مخفي نگه دارد - مصاحبه شوندگان مختلفي 
شرط كردند كه به صورت ناشناس با مك كينون صحبت 
خواهند كرد- اما در اين ميان نشانه هاي اميدواركننده اي 
هم وجود دارد. برندهاي پيش��تازي مانن��د پاتاگونيا و 
ليوايز جهت ترغيب مشتريان به زيرسؤال بردن فرهنگ 
مصرف زده گام هاي مؤثري برداش��ته اند و شعار »كمتر 
ولي بهتر بخ��ر« در بخش هايي از صنع��ت مد در حال 
رواج  يافتن اس��ت )حتي با اينكه گسترش اين صنعت 

تصاعدي است.(
اين حرف ها ترديدهايي در دل خ��ود دارند: آيا حاضريم 
زندگي هاي پر هيجان، ش��تابان و آزمندان��ه خود را براي 
آرام ساختن ذهن هايمان و نجات زمين رها كنيم؟ اگرچه 
ممكن است جواب اين پرسش را دوست نداشته باشيم و 
تغيير نيز همواره ناخوشايند باشد، اما به سختي مي توان 

گفت كه حتي اراده اي براي اين موضوع وجود دارد. 
* نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان
/ نوشته: جيمي واترز/ ترجمه: محمدعلي 
كريم زاده/ مرجع: گاردين

   پي نوشت:
 economy cash اقتصاد نقدي سيس��تمي اقتصادي 
اس��ت كه در آن معامالت مالي، به  جاي استفاده از بدهي 
مستقيم، انتقال بانكي و كارت اعتباري، از طريق پول نقد 

انجام مي شود

جزيره آرام و بي س�رو صداي س�ادو 
در درياي ژاپن، جامعه اي كشاورزي 
خارج از توكيو و حومه ش�هر سياتل 
كه اهالي آن از دهه ۱۹۹۰، در واكنش 
به تصرف ش�هر به دس�ت جمعيت 
ثروتمن�د طرف�دار تكنول�وژي، به 
استقبال »ساده زيس�تي« رفته اند. 
به طور كلي، م�ردم اين مناطق كمتر 
لباس مي خرند، از كتابخانه استفاده 
مي كنن�د، پي�اده روي مي كنن�د يا 
از اتوب�وس اس�تفاده مي كنن�د، از 
رسانه هاي اجتماعي دوري مي گزينند

   تلخيص: حسين گل محمدي
جامعه ما چنان بر محور خريدكردن س�اخته شده اس�ت كه خيلي از وقت ها، اگر قصد نداش�ته باش�يد چيزي بخريد، اصًا نمي توانيد از خانه خارج شويد. 
همه جا از پارك ه�ا، خيابان ها و ديواره�ا تا س�ايت هاي اينترنتي مملو از دعوت به خريد اس�ت، ام�ا اگر يك روز صبح بيدار ش�ويم و ببيني�م خريد كردن 
ديگر ممكن نيس�ت، چه مي ش�ود؟ كتاب جديد جي. ب�ي. مك كينون، روزنامه نگار مش�هور كاناداي�ي، چنين جامع�ه اي را تصوير مي كن�د: جامعه اي كه 
هم به گذش�ته هاي دور شبيه اس�ت هم به آينده هاي دور، اما ش�ايد براي امروزمان حرفي داشته باش�د. آنچه مي خوانيد نوش�ته جيمي واترز است كه در 
گفت وگويي با مك كينون به موضوعات كتاب او نيز پرداخته است. جيمي واترز نويس�نده و روزنامه نگاري آزادكار است كه درباره فرهنگ و مد مي نويسد. 


