
 ھل الورود تحلم بالحریة؟

	أماندا وایت 

	

سنا وحدنا ومعھم كحلفاء ، ل -الصحة  تریدالحریة ،  ترید التعافي،جمیع النباتات والحیوانات والنظم البیئیة في العالم ترید 
	.أبًدا
	Herbal	Prisoner’s	Theنیكول روز 	-

	

حدائق والمناظر الطبیعیة المرئیة والتحكم. تعمل ال المھیمنة،ھنا في أمریكا الشمالیة، ھناك عالقة مباشرة بین التفضیالت الجمالیة الثقافیة 
وھي مساحات تتخذ فیھا  االستعماري،ذات الطراز األوروبي على ترویض األرض وبالتالي المطالبة بھا كأرض للتعبیر والتوسع 

المقیمة بمثابة تذكیر بأن االستعمار ھو  وسالالتھا". یمكن أن تكون الحدائق 1بدقة ومرتبةقلیمیة البشریة شكل نباتات مصنفة "المشاریع اإل
تأخذ النباتات فیھا مواقع فإن الحدائق ھي أیًضا مواقع  ذلك،. ومع 2، یشارك فیھ الناس وكذلك الحیوانات والنباتاتالسالالتمشروع متعدد 

 تصبح مشكلة الحریة،إذا شرعت في رحلة طویلة نحو  ،ألوانھاو تعدد بغض النظر عن مدى عبقھا  الزینة،بمساحة. نباتات  وتطالب
 لتنمو". النباتات التي تندفع من تحت مساحة مشذبة 3لمشروع التحكم ھذا ألن "الحدائق محكومة ومعرضة دائًما لخطر أن تصبح جامحة

تنتشر عن طریق جذورھا مع العدید من المتآمرین  ،بذورھا على نثرالطیور  وتحریضللتلقیح في البریة  القدیمة جداً  تستخدم أدواتھا
	.االقتالعأو التقلیم أو  بالتعرض للترویضھذه النباتات تخاطر دائًما  -المجھریین في التربة 

	

في صناعة زراعة األزھار. یزرع معظمھا من أجل  بھاالورود ھي واحدة من أزھار الزینة األكثر تداوًال في العالم وبالتالي یتم التحكم 
سلسلة التورید العالمیة وتأتي في الغالب من المزارع والعمل الزراعي في اإلكوادور وكذلك بلدان أخرى في الجنوب العالمي (كولومبیا 

ینیا على سبیل المثال ال الحصر) ومع ذلك یتم استھالك غالبیة الورود عن بعد في الدول األكثر ثراًء (الوالیات المتحدة والھند وك
فإنھا تبدأ في الذبول  المسافات،عندما یتم قص الزھور وتعبئتھا للتوزیع على ھذه  4بھذا الترتیب). وأوروبا،األمریكیة والمملكة المتحدة 

حتى تصل إلى وجھتھا. یجب أن تبقى الورود في  و مخازنالزمن في "سلسلة التبرید" ، وتتحرك في شاحنات مبردة ویكون السباق مع 
أیام في نوع من الرسوم المتحركة المعلقة ، ولكن ال یزال من المقدر أن  5-4درجة لمدة  1حوالي  الصفر،درجة حرارة أعلى بقلیل من 

	.5وتذبل قبل وصولھا قى حیةتبمن الزھور المقطوفة ببساطة ال  45٪

	

تشكل األصول الجذریة شكالً آخر من أشكال العمل غیر المرئي في سلسلة السلع المحددة ھذه. ھناك عشرات اآلالف من أصناف الورد 
اق في سی المتاحة للمستھلكین. الورود المختارة لشكل ولون ورائحة وتواتر أزھارھا لیست دائًما صحیة أو قویة في جذورھا ، ال سیما

السفر العالمي ، أو صناعة تغطي عدًدا ال یحصى من مناطق النمو واالختالفات في التربة التي تتطلب خصائص قویة بشكل خاص. 
للنمو ، باستخدام ھذه األجسام النباتیة التي یمكن  الجذوریعتمد العدید من مزارعي ومربي الورد على مجموعة أصغر بكثیر من أصناف 

	.ا كقاعدة یتم علیھا تطعیم المزید من األصناف المرغوبةاالعتماد علیھ
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بدون الظروف التولیدیة ورعایة البستاني واھتمامھ (أو حتى معھ في بعض األحیان) ، بمرور الوقت ، تزول األزھار الرقیقة في نھایة 
الخاصة ، فقد تظھر في یوم من األیام ثروة  اجھزتھالمطاف من قبل النباتات غیر المرئیة األقوى التي یتم استخدامھا لدعمھا. إذا ُتركت أل

	.مفاجئة من السیقان الصحیة والزھور غیر المألوفة من نبات الورد

 -الدكتور ھیوي ، وردة متسلقة بأزھار حمراء داكنة تتطلب القلیل من الصیانة والعنایة ، ھي أحد ھذه النباتات. ھیوي ، بحكم تجاھلھا 
 .وردة األكثر شیوًعا ووفرة في أمریكا الشمالیة ، وخاصًة الحدائق المھجورةربما أصبحت عن غیر قصد ال

	

	

	

	

	ھل الورود تحلم بالحریة؟

	

	

	.أحلم بحقل مفتوح

 ُ 	.حمل ھناك مع الریح وبمساعدة الطیور أو الحیوانات األخرىأ

	.تركت ألجھزتھا الخاصة . وردة بین الحشائش ،ملك نفسيذات مرة ، ھربت من حدیقة. لقد تجاوزت العتبة وأصبحت 

	

سأحب بحریة ، وسأزرع سیقاًنا سلكیة ، كثیفة ، طویلة وغیر موحدة ، وسأمتد لمقابلة الشمس. قد تصبح بتالتي غیر متساویة وغیر 
من  جرتتف و عتتوس –الحبیبة  يأشواك -. دروعي ة، وبمرور الوقت ، ستتغیر ألواني لتلبي محیطي ، وبالتالي سأصبح غیر مرئی متناظرة

	.جانبي ، أطول وأكثر حدة

	

	ني، ھكذا قررت الوردة. ال أحد یلمسني أو یشم

	

طالما أن الشمس تشرق علي ، بكل طاقتي ، سأفجر الكثیر من  -حبي الصغیر  -حسًنا ، باستثناء الطیور ، سأحمیھا ، والحشرات أیًضا 
 .	األزھار ، ولن یرغبوا أبًدا في حبوب اللقاح


