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جرحى یصنعون الجمال في مشروع صغیر

2021-02-15

طرطوس-سانا

اإلرادة القویة والعطاء الذي ال یحده حد صفات تمثلتھا مجموعة من جرحى الجیش العربي السوري والقوات الردیفة حیث استطاعوا بالصبر والتحدي أن

یصنعوا من جراحھم نافذة تطل نحو المستقبل لیحققوا أحالمھم ویؤسسوا مشروعھم الخاص بھم.

بدایة الفكرة كانت قبل سنوات عندما قرر الجرحى إقامة نشاطات ترفیھیة تعزز التواصل بینھم لتتطور

في مرحلة الحقة الى فكرة تأسیس فریق أطلقوا علیھ “لمة حب ووفا” إشارة للحب الذي یجمعھم

والوفاء الذي یكنھ كل منھم لالخر وفق مؤسس الفریق الجریح علي ھرمز.

الفریق انطلق وفقا لـ ھرمز بمشروع صغیر یمكنھم من تأمین دخل مادي وعمل یتناسب مع وضعھم

الصحي وقدرتھم المالیة فكانت فكرة ورشة الخشب الصغیرة التي ال تحتاج لرأسمال كبیر حیث تم استئجار محل صغیر في حي المروج بمدینة بانیاس

لعرض إنتاجھم من قطع الزینة المصنوعة من الخشب والصباریات.

وأوضح ھرمز لـ سانا سیاحة ومجتمع أن الورشة بدأت بسبعة من الجرحى امضوا وقتھم في إنتاج مجموعة من القطع الخشبیة لعرضھا في محلھم مؤكدا

أن العمل مستمر لتطویر مشروعھم الذي ما زال في مراحلھ األولى.

ال تسمح إصابة الجریح بشار فریحة في عینیھ بإنجاز عمل دقیق كون الرؤیة لدیھ ضعیفة لكنھ یساعد

زمالءه في الفریق بعملیات البیع وفق قولھ الفتا إلى أن للفریق صفحة خاصة على فیسبوك أیضاً یتم

التسویق من خاللھا واستقبال الطلبات من قبل الزبائن إضافة إلى البیع المباشر في المعرض الصغیر.

وفي جانب آخر یحمل الجریح باسم یوسف أحد أعضاء الفریق نسبة عجز 80 بالمئة وھو یعاني من

فقدان طرفھ السفلي إال أن العمل الذي یقوم بھ یتناسب مع وضعھ الصحي وفق قولھ حیث یستخدم في عملھ نوعین من األخشاب صناعي وطبیعي یصنع

منھا بعض أدوات الزینة المنزلیة واللوحات والھدایا وغیرھا.

یأمل أعضاء الفریق الذین سخروا مھاراتھم الخاصة كل حسب قدرتھ نجاح مشروعھم وأن یلقوا الدعم الذي یمكنھم من االستمرار في المشروع وتطویره.

غرام محمد
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