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 ( تصوير هاني شويخ

 أشهر مربي نباتات الصبار في دير الزور -رحمه هللا –أبو أكرم 

 العبد فوزي األستاذ منهم.. وإكثارها برعايتها المدينة سكان بعض اهتم وقد

 بـ الملقب ،"الحا  صادق محمد محمد" واألستاذ(..العتيق دير.. أبوفاتح) الخلف
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 أبو" المدلجي الدرويش العبدهللا ابراهيم(. الكجالن حي) ،"أكرم أبو"

 حي – هللا رحمه– سهيل ابو" الموسى الشيخ حسن القدير والرياضي..."مالك

 سطح فوق الساعي علي محمد والدكتور رشديةبحي ال االبكع وطه.."– الرشدية

 العمال حيب حامد وسهيل.... الحويقة حيب.زارع آل من والبعض.، المشفى

 خمسينيات لىإ الصباريات بنباتات االهتمام تاريخ ويعود. الكثير وغيرهم..

  ..المنصرم القرن
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نبات صبار وعصاريات قمت بتربيتها في منزلي  
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= الجورية الديرية= وردة الدير [[ الديرية الملكة]] 

 

 ....والتراثي الوراثي الكنز... هي

 . .وحدائقها ، الزور دير بساتين بها تحتفل

 ... األلحان أشجى البالبل فوقها وتغرد.. الملونة الربيع فراشات تقبلها
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 .. للشاربين وسائغاً  للناس شفاء فيه شراباً  لنا ليقدم عبقها النحل ويرشف

 . .بتالتها صباح كل يغسل الذبول الندى لها يريد ال

 .. حنين طيف فتهديكم الصباحية قهوتكم تتناولون نتمأو بوجودكم تسعد

 شفاهكم على وترسم.. التعب و الخمول فيغادركم أعينكم في فتحدق منها تقتربون

 ..البسمة

 . ..والنوافذ األبواب فتح قبل صدوركم لها تفتحون يجعلكم حبكم

 . ..العشاق بين األلفة وتزيد ، المريض ،وتبهج البعيد فتقرب بحب حبا تبادلكم

 . ..الديرية الوردة إنها♡

 .. سطور في هي■ 

 : الديرية الجورية الوردة أو ، الديرية الوردة اسمها ⊙
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 Rosaceae الوردية العائلة من -

 Rosa derezora الالتيني واالسم -

 . ..الديرية الوردة أو الدير وردة Deirez-Zor rose وباإلنكليزية -

  شتاء أوراقها تتساقط معمرة شجيرة:  النباتي الوصف■ 

 تتساقط ، قصيرة مكوثها مدة ، فاتح زهري لونها ، الحجم كبيرة: وردتها -

 . .أسبوع خالل(الزهرية األوراق)  بتالتها

 . مميزة عطرية رائحة لها-

 جذابة جميلة -

 وعدد. السبعة على تزيد( صفوف بعدة... صف من أكثر) مضاعف سواري بشكل البتالت تتموضع□ 

 ... بتلة الخمسين على يزيد البتالت،، ،، الزهرية األوراق
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 والخريف الربيع خالل.... إزهار موسمي لها -

 ... أوراقها تتساقط الشتاء وفي ، والشتاء الصيف فصلي في االزهار يتوقف -

 .. وجزيرته الفرات ووادي الزور دير لمحافظة تراثي و وراثي كنز هي♥

 موسم وإطالة النبات فروع على ثباتا أكثر هجن إلنتا  التهجين في باستخدامها مختصة جهة تقم لم -

 .الزكية العطرية رائحتها من واالستفادة...ازهارها

 . .منعشة ، للبصر مريحة ، للنفس مبهجة ، معطاء الديرية الجورية الوردة عموما...♡

 ومسابقات ، وكرنفاالت ومهرجانات ... بها نحتفي ربيعي يوم لها يكون أن تمنيت... أمنيات□ 

 هللا جعل♡ (...ربيعاً  يصنع ال المفردة كالوردة المفرد والصوت. )وندوات ومعارض وعروض

 ..وسالم محبة ورود أيامكم

 

 



    الخفاجي الشيخ غسان تأليف – السورية والجزيرة الفرات وادي في الزينة نباتاتة ديرية" نكتاب "زي"   الزور دير "  الفرات جنة | 278
 

.. تركته كما في المسودات ..  : الكتاب عبارة عن مخطوط  لم أقم بإعداده للطباعةمالحظة

فقط أضفت بعض الصور منها بعدستي من حدائق دير الزور وحديقتي المنزلية .. وبعض 

الصور للجسر المعلق وحديقته بعدسة المهندس  أنس غسان الشيخ الخفاجي .. وصور أخرى 

تعنت وفهرسة وبعض المراجع التي اس اً من بعض المراجع.. كان بودي أن أضع مقدمة وتبويب

.. وكي ال يبقى في الدر  قمت بها، لكن ظروفي لم تساعد إلكمال العمل كما كنت أرغب 

 بنشره ..

، وأن يكون مرشداً لمن يبحث عن جمال "جنة الفرات دير رأتمنى أن يكون خطوة مشجعة للغي

 الزور")كما اسميتها(.

 والحمد هلل رب العالمين ....................وهللا ولي التوفيق  

 المهندس غسان الشيخ الخفاجي                                             
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مسك الختام     

 م2006عام  -مجموعة من الورد بعدستي من حدائق ديرالزور
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 الورد.. الوردة الديرية ملكة 

 


