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ها به شدت از خرید مواد غذایی کاستند، کشاورزان کوچک مقیاس به خود آمدند و به یک  زمانی که رستوران 

  به شکلی (”Community Supported Agriculture “CSA) ایده قدیمی یعنی جعبه هاي کشت در حمایت اجتماع
 .جدید روي آوردند 

قبل از باز شدن بازار کشاورزان سانتا مونیکا در ساعت هشت صبح روز چهارشنبه انجام  کار واقعی یک ساعت  
شد. خریداران عمده یعنی سرآشپزها و مشاوران غذاخوري هاي در حال افزایش لس آنجلس (که به مغزهاي مورد  

ی پلکیدند.چند  اعتماد معروف اند) در ساعت هفت صبح, یک ساعت طالیی قبل از مشتریان عادي در آن اطراف م
هاي قبلی می فرستنادند؛ اما خیلی از سرآشپزها ترجیح دادند شخصاً با کشاورزانی  نفر، پادوها را براي دریافت سفارش 

است گپ از خودشان  تر  بیش  آنان  نسل دومی(Romeo Coleman) کولمن  رومئو.  بزنند   که دانش  که    کشاورز 
مایلی شمال لس آنجلس در    80اجاره اي در محدود    زمین  جریبهجده جریب زمین، شش جریب ملکی و دوازده  

 :گویدمی ،اختیار دارد
این چه وضعی است؟ یک بار شنیدم که سرآشپز معروفی از کشاورزي که ده ها گونه سبزي آسیایی پرورش داده  "

بود سوال می پرسید و یک مورد دیگر را به سفارش خود اضافه کرد؛ بدون آن که بداند دقیقاً با آن یک مورد چه  
کنند. هوا پر از پچ پچ و  چه چیزي را انتخاب می کارانش هم  ببیند تا خواهد کرد. بعد هم سر را به اطراف می چرخاند 

فروشی خوب بودند؛ اما تنها بخشی از درآمد مزارع را تشکیل  صداي چرخ دستی ها و گاري ها بود. مشتریان خرده 
دادند. رستوران ها نسبت قابل توجهی از مشتریان ساعت اولی بودند؛ یعنی جایی که پول بود. آنجاست که همه  می
 ."افتد چه اتفاقی میدانیم می

  ثروت   افزایش  شاهد  او   کردند  رشد  سهام  صعود  ناگهانی  توقف   با  همزمان  شهر  هايرستوران    که  1990از دهه  
او .  کاشتمی  سرآشپزها    هاي  خواسته  گرفتن  نظر  در   با  را  محصوالت  او  زمان  آن   از.  بود  اشخانواده  آنجا که  تا 

که سلتوس (یکی از اعضاي خانواده کاهو که بومی کشور چین    اندمحلی ا   اراضیداند، مزارع خانواده کلمن تنها  می
از بچه هاي محبوب   این محصول در حال حاضر یکی    نوع   دو  او.  است  آشپزي  بلوكاست) را پرورش می دهد. 

  هوآکاتاي   مانند   گیاهانی  و  پیچ   کلم  و  بروکلی  کلم  ایتالیایی  عموي  پسر   یک)  کوچک  و   بزرگ  برگ (  اسپیگارلو،



  یک   براي  یخ   تکه  یک  در  یاگل هاي تزئینی و خوراکی گل گاوزبان که ممکن است در ساالد    آمریکاي جنوبی،
هاي سواحل و خانگی اوهاي و سانتا باربارا گسترش  رونق رستوران   . بعدهافروشد  می  را شود  استفاده  تابستانی  کوکتل

درصد تجارت او    75تا    70، رستوران ها  2020تري یافت. در ژانویه  یافت. به هر جا نظر انداخت مشتریان بالقوه بیش
 . را تشکیل می دادند

درصد از آن چه که او به طور معمول    25سقوط آزاد تولید به زیر    ،2020در هفته هاي توقف فعالیت ها در مارس  
به خاطر   بازار  براي کارکنان  رومئو  در حالی که  داد.  روي  براي    تامینراي  ب  که   کارهاییتولید می کرد  هم  بازار 
اند ارزش قائل است؛ محدودیت انجام داده    در   شدید  کاهش"هاي اشغال به معناي  کشاورزان و هم براي مشتریان 

 .گیردمی نظر در  نیز  ار   "مشتري ترافیک  جریان
خوردتد و  هاي ملی کشاورزي، وقتی که به دالیلی بعضی محصوالت از زیر خاك شخم میدر گرماگرم بحران 

کرد. در این موارد هم تجارت خانوادگی و  رها می شدند تا بپوسند؛ او باید به سرعت منابع درآمد جدیدي پیدا می
هم میراث تقریباً شصت ساله خانوادگی، به او بستگی داشت. پدر رومئو و تعداد انگشت شماري از کشاورزان محلی  

بازار    1979در سال   بودند،  آنجلس خسته شده  در لس  مرکزي محصوالت  بازار  به سمت  رانندگی طوالنی  از  که 
، پس از فارغ التحصیلی با مدرك علوم زراعی، کار  1996را تأسیس کردند. رومئو در سال  کشاورزان سانتا باربارا  

 :گویدمی او. آمد بر  اجاره  براي اضافیتمام وقت در مزرعه را آغاز کرد و اندکی بعد در پی به دست آوردن زمین 
شهرها، امالك کالیفرنیاي جنوبی را بسیار ارزشمندتر از زمانی ساخت    ش. گستر"خوشبختانه با افزایش تقاضاي رستوران ها به موقع بود"

 .که پدرش زمینی را در منطقه اي تقریباً متروکه خریداري کرده بود

ــبت به اجاره دادن به یک  هروب  تلخیاو با حقیقت   ــود بیش تري نسـ ــاز و بفروش سـ ــد: فروش به یک بسـ رو شـ
گرفتند. مالکان اراـضی اجاره اي همواره  رـشد در مقابل یکدیگر قرار میاي روبهها در زنجیرهکـشاورز داـشت و حومه

در انتظار پیشـــنهادهاي غیر قابل رد شـــدن از ســـوي ســـازنده ها، کشـــاورزان را با قراردادهاي اجاره ماه به ماه ســـر 
ســال بســیار آزاردهنده را به   10"گرداندند تا بتوانند به راحتی در اولین فرصــت از قرارداد خارج شــوند. رومئو می

گذراند تا سـرانجام ملک اجاره اي دوازده هکتاري فعلی را در اوهاي    "گشـت و گذار در وضـعیت هاي کوتاه مدت
  ايخانه  و  اياجاره  زمین  فراز بر  اي تپه  باالي  مزرعه، دو سـپس  مزرعه،  یک  در  ترتیب  به  اوپیدا کرد.    2006در سـال 

کرد و شـبکه رو به رشـد  کرد، برداشـت می می  تیمار  کاشـت،  می کنندمی  زندگی آن  در  فرزندش دو  و  همسـر با که
 تا جنوب  باربارا، ـسانتا ـشمال گلتا،  از  بازار، هفت  در خود  آمد و  رفت  اوج در  کلمن. برد پیش  را بازارهاي کـشاورزان

 :گویدمی او. داشت غرفه فرناندو، سان دره و آنجلس لس
از  " آمد. ما زمان محدودي  کردید، چیزي گیرتان نمیقبل سفارش می دادند و اگر سفارشی دریافت نمیهمه باید 

 ."داشتیم



سال   تا  اما  کشید،  طول  دهه  یک  از  تجارت   2009بیش  افزایش  لطف  به  توانست    کمک   و   رستورانی رومئو 
  نقل   مونیکا   سانتا  در   بزرگ   بازار  دو  به   داران   مزرعه  بازار  هفت   از   خواهرش   و   تر   کوچک  برادر   دو  رایگان   داوطلبانه 

وران ها به تجارتی قابل اعتماد و حجیم تبدیل شده بودند و آن ها نیز به نوبه خود به وي اتکا داشتند؛ رست.  کند  مکان
 . را به دست گیرد  عمل  تواند ابتکاریک کشاورز با محصول منحصر به فرد و با کیفیت می

 
 پس از همه گیري 

 
اي که آنان را به  نیز با جسارتی در حد رومئو کلمن، چهره عمومی پروژه  John Fonteyn " فونتینجان  "

ها پیش  همراه سه کشاورز دیگر و سه صاحب باغ از لبه پرتگاه بیرون کشید، معرفی کرد: جان فونتین و همسرش سال
  اوهاي   در  خود  مزرعه  دررا با اشتراك هفتگی یک جعبه براي هر مشتري   (CSA) کشت در حمایت اجتماعبرنامه  

 .بودند  کرده اجرا
این بار یک فوریت جدید، هم از جانب کشاورزان و هم از سوي مشتریان وجود داشت و فونتین وقتی رومئو  

شروع   2020. آنان در ماه مارس گرفترا  "بله"جوابشناخت براي مشارکت دعوت کرد به سرعت ها می را که سال 
هفته   نام مشتریان کردند و در عرض چند  ثبت  افرادي    225به  یعنی  بازار محصوالت کشاورزانی در  مشترك،  که 

کاال    12  تا   تا  10نزدیکی خود نداشتند و از رفتن به فروشگاه می ترسیدند را ثبت نام کردند. قیمت هر جعبه، حاوي  
بود. مشتربان،   30 یافتن راهی    دالر  تنها موضوع،  تازه و خوب عادت داشتند.  و  تر  به محصوالت  بودند که  افرادي 

کرد تا  وردن آن ها بود. جان فونتین چندین بار در هفته با رومئو و سایر کشاورزان مشورت میمطمئن براي به دست آ
  کردند   سعی  خود  نوبه   به  نیز  کشاورزان.  نباشد  پیچ کلم   ها صرفادرصد جعبه   80مطمئن شود که به طور مثال محتوي  

جم "اهوي  ک.  دارند  دوست  را  چیزي   چه  خانگی  آشپزهاي   که  کنند  بینی  پیش و    "لیتل  سلتوس  اما  ماند؛  باقی 
اسپیگارلوي بزرگ و کوچک از جعبه ها حذف شدند. منحنی یادگیري خیلی باال بود. رومئو کلمن معتقد است که  

اجتماع از نقطه نظر این که به مردم گفته شود با آن ها چه می شود کرد و از جنبه آشنایی   جعبه هاي کشت در حمایت 
او قبالً محصوالتی مانند پیاز سبز، رازیانه، شاتوت    .زیادي دارند. مردم چیزي از آن ها را دور نمی ریزندبا آن ها نمود  

 .بدانند  "مرتبط تر"سوئیسی و تربچه کاشته بود؛ محصوالتی که ممکن است مشتریان آن را 
افت؛ او تعداد  هاي رستوران ها کاهش یبه تدریج که محصوالت دیگر به مرحله برداشت رسیدند و سفارش

با مشخصات جعبه هاي کشت در   تا آن که حدود یک چهارم محصولش  تر را کاشت  مانوس  اقالم  از  بیش تري 
 . حمایت اجتماع مطابقت یافت

و با خودروي ون دوج    چید میها را  دادند، او جعبه شاورزان هر هفته محصوالت سهم خود را به جان تحویل میک
آمد. هر هفته محصول مزارع خانواده کلمن  به حرکت در می سرتاسر شهرستان ونتوراپرو مستر خود براي تحویل در 



کوچک بازار  دو  درباره    ،در  نظر  تبادل  با  صبحگاهی  آشپزي  گفتگوي  که  جایی  شد؛  ظاهر  مونیکا  سانتا  فعال  اما 
البته نمی  دستچین کنند توانند محصوالتها و این که آیا مشتریان می ها و دستکش ماسک توانستند) جایگزین  (که 

 :گویدشد. هر دو هفته یکبار واقعه جذابی رخ می داد. کلمن می
وکار از آن براي کسب   توانستندمی  دیگران   حال  عین   در  اما  است؛  رفتن  هدر   حالدانستم در  گر محصولی داشتم و میا"

هیچ کس براي دستمزد نزد من نیامد؛    .کردم. واقعا دیدنش سخت بودمی  رسانیخود استفاده کنند، در مورد آن اطالع
آیا می بگویند که  مجبور شدند  برخی  پولی    30توانند  اما  بگیرند؛ چون  مهلت  پول محصوالت  پرداخت  براي  روز 

 ."گفتم که شما فقط مصرف کنید؛ هر وقت توانستید پول بدهید من هم می ندارند؟
به پرداخت صورت جعبه   دوران  بدترین   در   او  کارگران  نفر   هفت  ها و شاغل نگه داشتن حسابهاي محصول 

  تامین   براي  شدمی  مجبور  او  اگر  حتی  رفت؛نمی  خانه  به  دستمزد  چک  بدون  کس  هیچ .  کردند  کمک  گیريهمه 
 .کند برداشت اندازها  پس از   هاهزینه

رستوران  است:  کرده  تغییر  دیگري  جهت  در  اوضاع  می اکنون  باز  دوباره  بازارهاي  ها  کشاورزان  شوند؛ 
دهند و مردم مشتاق هستند که به شرایط پیش از همه گیري باز گردند. برخی  هاي اشغال خود را کاهش می محدودیت

ها افزایش یافته است. کلمن  هاي رستوران از مشترکان از اشتراك جعبه هاي کشت در آمدند و در عوض سفارش 
وکار اي را به عنوان مکملی براي کسب ، آن ها جایگاه شایسته کندبرنامه جعبه هاي کشت در حمایت اجتماع را رها نمی 

 .اندرستورانیش در جهان او به خود اختصاص داده 
  جاده   یک   انتهاي  در   و   خرید   رومئو  پدر  که   است  هکتاري  شش  اي   قطعه   کلمن،   خانوادگی  مزارعبخش موروثی  

تواند  قرار دارد؛ جایی که حتی یک روزنامه نگار عینی گرا می" کارپینتریا"در تپه هاي    101  آزادراه   از  خم  و  پیچ   پر
هکتاري تحت    18بدون آن که متهم به جعل حقایق شود بگوید که در آنجا هوا تازه تر و سبک تر است. اراضی  

درصد مزارع ایاالت    98حدود    اختیار خانواده کلمن تقریبا در کوچک ترین مقیاس این دسته از مزارع قرار دارند. در
متحده از این قبیل مزارع اند ؛ اگرچه این تعداد در حال کاهش مداوم است و کم تر از یک چهارم غذاي کشور را  

آید تصمیم تولید می کنند. روي کاغذ، این یک نیت شکست خورده است؛اما همه بر اساس آن چه روي کاغذ می
 .گیرندینم

آنجلس به سراغ رومئو  فروشی در لس گرفتن یک فضاي خرده   گیري در مورد امکانهمه یک سازنده قبل از  
بفروشد. کلمن فکر    خواهدمی   که  را  چیزي  هر  و  مربا  ترشی،  تازه،  محصوالت  تواندمی  مزبور  فضاي  کهرفت و گفت  

او دو فرزند    .سال جوان تر از خودش است و آن را رد کرد  20یا    15کرد که این فرصت خوبی براي یکی در حد  
آن ها باشد. او همچنین مدیر مزرعه و افرادي است که در آنجا کار    در کنار کند یک پدر باید  نوجوان دارد و فکر می



  مادرش   و  او   اند؛   مهم برایش  که  دارد  چیزهایی   از  فهرستی   اما   نیست؛  احساساتی  او .  دباش  نیز  آنان  کنار  در   باید    کنند ومی
 :گویدمی او. اندمجموعه این وسط درست

تر از  ما در یک فصل رشد بی پایانیم. بنابراین ما باید در یک فصل رشد بی انتها کار کنیم. ما در اساس، سه ماه بیش"
تر  آید. وضعیت سختزمستان به اندازه کافی تولید نکنیم، محصول خوبی به دست نمیدیگران کار داریم. حتی اگر در  

 ."کنیمروز کار می  400ه مردم بگویم که ما سالی ب دارم دوستشود و نرخ ریزش مشتري باالتر می رود. می
 
 

 
 
 

 بدترین  در  رومئو  مزرعه  کارگران  نفر  هفت کار  به   اشتغال  و   هاحسابصورت   پرداخت  به  "اجتماع  حمایت  در کشت"هاي  شرح تصویر: جعبه 
شد براي تامین هزینه ها از پس اندازها برداشت چک دستمزد به خانه نمی رفت، حتی اگر او مجبور می   بدون  کس  هیچ   . کردند  کمک   گیريهمه   دوره
 .کند


