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My name is Maa’li al Khalili. I’m born in 1978 and I’m from Dara, Syria. I studied in the school of
art and I was talented in painting and sculpture, my father saw this talent in me. In addition I got
a diploma in beauty and hairdressing from Damascus. Singing is something I inherited from my
father God preserve him for me. I got married and I have lots of support from my husband. I
was always painting until the ghost of war had come to visit my country and the past got burned
with the present and the future has become a blur.
We were forced to leave our home due to the massive destruction that landed upon us. We only
took our selves and our children. Our first loss in this war was my husband’s youngest brother
and then hit after hit our family started to suffer. I got injured with one bullet and my husband
with two and my little daughter also with one. We couldn’t risk it anymore, it was unbearable to
stay. We feared for our children’s lives. We wanted to save them to have a future to live and to
not suffer
Our journey was hard, we took off to Damas then to Aleppo and we saw the destruction in Syria
in our own eyes, after that we walked all the way from Aleppo to Turkey. It was long and hard
and dangerous but we made it. We stayed a month in Turkey, then we set off to the dream we
thought was the salvation of our suffering. It was the only thing we can do to preserve our
children’s future, we went to ISTANBUL to the house of the man who helped us escape Syria
and after that we went to IZMER. It was long and hard journey till we reach the shores. We had
to climb a mountain and I was holding my baby and it was so dangerous and we were on edge.
You could see fear in my husband eyes, a fear infused with hope that he will take us, his family
to safety.
We reached the shores and we walked 3km then we saw the rubber boats.
We were 65 souls in the boat and after three and half hour of clashing with the waves and
praying and crying we arrived to LESVOS Island in GREECE and we were welcomed with the
Red Cross crew and they were so nice, and then despite tiredness we continued the walk, 25
days of it.
I’m sorry I can’t describe all the feeling and the emotions that we had, it’s something you feel
that you can’t describe.
The borders were still open then, and we made it by walking and buses to Austria. My 10 month old baby almost died from being cold. We had to go to a hospital in Austria because of
his illness and I can’t breastfeed him well enough as he need at his age After we got out of the
hospital we were arrested for 3 days till they put us in a camp in THALHAM for 15 days and
then they moved us to another camp in LINZ the city I’m still in now

When we got our papers we rented a house and started to reorganize our life again. Just maybe
we can find a quiet peaceful place where we can live our life again away from the war, the
bombing and the smell of burning life that still sadden us knowing our beloved ones are still
suffering there in this unfair war in Syria
if you want to know my biggest inspiration of my work and my painting I would say it’s my
daughter Saja, she couldn’t live without me any longer so she made the decision to leave and
come to me but she couldn’t continue the journey because of the decision of closing the border.
My overwhelming sadness for her loneliness and her struggle to come to us created screams
inside of me that I cannot express without painting no matter how I tried
My inspiration …Saja is still in Greece its been a year and a half and she’s waiting for this big lie
of reunification decision that have been rejected three times so far, and now she’s sad, lonely
and I can’t do anything to help …but I pray for her
This is my life, this is me, a mother with a broken heart.
Maa’li

’ ‘All of Meوجداني
انا من سوريا إسمي معالي حسن الخليلي مواليد درعا سنة  8791درست في مدرسة الفنون الجميلة وكنت مميزة بقسم الرسم والنحت
أما الغناء فهو ميراث من ........لرؤية أبي الموهبة هذة منذ طفولتي ...لجانب ذلك حصلت على شهادات في التجميل والكوافير من دمشق
أبي أطال هللا في عمرة ....تزوجت وزاد زوجي من االهتمام بمتابعة رسوماتي وكنت ارسم بشكل دائم إال أن خيمت الحرب على وطني
واحترق الماضي والحاضر وظل المستقبل مجهول ... .رحلنا عن منازلنا مجبرين بسبب الدمار الهائل الذي حل بها ....لم نستطع أن نأخذ
معنا أي شئ سوى اطفالنا .....كان من أولى الخسائر شقيق زوجي األصغر ....ولحقت اإلصابات عائلتي فقد أدمى الرصاص جسد زوجي
إنطلقنا .....وأصيب برصاصتين .أنا أصبت برصاصة وإبنتي الصغرى أيضا أصيبت ....فما وجدنا غير الرحيل أمامنا للبقاء على أرواحنا
من درعا إلى دمشق ومن ثم حلب وشاهدنا الدمار الهائل الذي أصاب مدينة حلب ثم انطلقنا مشيا على االقدام إلى تركيا رغم الخوف الكبير
خالل هذا الشهر تزوجت ابنتي الكبرى والصغرى ...طوال ساعات السفر وصلنا الى االراضي التركية بعد جهد جهيد وبقينا لمدة شهر
...ثم شققنا طريقنا إلى الحلم الذي ضننا بأنة مرفأ النجاة ....كانت الحل الوحيد امامنا لنضمن مستقبل جيد الطفالنا ....انطلقنا من كلس
متوجهين إلسطنبول قاصدين منزل الشخص الذي ساعدنا على الهجرة ثم توجهنا الى أزمير بعد تعب كثير وصلنا الى المكان الذي يجب
تجاوزة للوصول للبحر ....كان عبارة عن جبل شاهق علينا تسلقة استغرق الصعود ساعتين ونصف وكنت احمل ابني الرضيع وتعرضت
لإلصابة مرتان بعد سقوطي من أثر الحجارة الحادة الرؤس وبعد الوصول للقمة كنا منهكين جدا واقدامنا تنزف دماء نزلنا لنقطة الوصول
وكان قد خيم الليل علينا مع الخوف من النزول وزوجي امامي يحتبس انفاسة خشية السقوط ....عند وصولنا لنقطة الوصول مشينا  3كيلو
متر للوصول للبلم كنا حوالي  56شخص في البلم وبعد رحلة استمرت  3ساعات ونصف وامواج البحر تضربنا بقوة وعاصفة مخيفة تهاجم
البحر وصلنا مع الكثير من الدعاء والبكاء وصلنا لجزيرة ليسبوس والقتنا عند الشاطئ الصليب االحمر وكانوا أناس جدا جيدون .....ثم
انطلقنا رغم االمطار والتعب بمسيرة المشي ...التي دامت  56يوم .....أنا آسفة جدااا ألني لن استطيع وصف كل المشاعر واألحاسيس التي
احسسناها من تعب انا وزوجي واطفالي حتى طفلي الرضيع كاد ان يموت من البرد وعند وصولنا لألراضي االسترالية دخل المستشفى من
أثر مرضة الشديد ألنني لم أكن أستطيع أن أعطية الحليب المناسب لعمرة ....كان بعمر ال 81شهور ....عند خروجي من المشفى تم اعتقالنا
، 3ايام إلى أن وضعونا في كامب بمدينة تلهم لمدة 86يوم ثم تم نقلنا لكمب آخر في لينز ....بعد مدة 86يوم نقلونا إلى المدينة التي أنا فيها
حاليا .....وبعد أن أخذنا االقامة إستأجرنا منزل وبدئنا بترتيب حياتنا علنا نجد ركن هادئ نستطيع فية ان نكمل حياتنا بعيدا عن اصوات
القصف والطيران ورائحة الدخان التي التزال تثير حزننا وأهلنا اليزالون ضمن هذة الحرب الظالمة في سوريا .......أما مصدر اإللهام
األكبر في اللوحات فهي ابنتي الكبرى سجا ....فهي لم تستطيع تحمل الحياة من دوني فتركت حياتها وهاجرت لليونان قاصدة المجئ لعندي
ولكن لألسف لم تستطيع إكمال مشوارها بصدور القرار الذي أغلقت فية اوروبا أبوابها امام اإلناس الهاربين من ويالت الحرب .....حزني
الشديد على وحدتها ووحبها الكبير للتواجد مع عائلتها خلق عندي صرخات ال استطيع التعبير عنها إال بالرسم ....مهما حاولت وصف
شعوري لن استطيع  ....هي كانت والتزال ملهمتي .....التزال سجى في اليونان قضت سنة ونصف السنة وهي تنتظر قرار لم الشمل هذة
الكذبة الكبيرة .....وتم رفض طلبها لثالث مرات .....هي اآلن وحي دة وحزينة وليس بيدي شئ لمساعدتها .....سوى الدعاء لها بالوصول
معالي.........هذة حياتي ....وهذة أنا ....أم محطمة القلب

