الوطن الى البيت
Alwatan to Home

We acknowledge the Noongar people of the Bibbulmun nation
as the traditional custodians of the lands on which we work and
live. We pay our respects to Elders past and present and honour
all Aboriginal and Torres Strait Islanders as the first people of
this nation. CAN is proud to work with people from all cultures,
but we do so on the understanding of First Peoples, first.
Always was, always will be Aboriginal land.

 كأوصياء تقليديينBibbulmun  في أمةNoongar نعترف بشعب
 نعرب عن احترامنا.على األراضي التي نعمل ونعيش عليها
للحكماء في الماضي والحاضر ونكرم جميع السكان األصليين
 تفخر.وسكان جزر مضيق توريس كأول شعب في هذه األمة
 لكننا نفعل ذلك بنا ًء،  بالعمل مع أشخاص من جميع الثقافاتCAN
.ًعلى فهم الشعوب األولى أوال
. وستظل دائما أرض السكان األصليين، كانت دائما

الوطن الى البيت

Alwatan to Home

These powerful narratives of survival and migration belong to
courageous and resilient women whose tragic circumstances
forced them to leave their homelands. They traversed
continents and sailed across vast oceans, cramped onto
unseaworthy boats, in order to forge a better life for their
families in Australia.
The embroidered artworks featured here were produced by
the women during the Alwatan to Home project, part of CAN’s
Lotterywest Story Street program which creates a platform for
new expressions of culture and art within under-represented
culturally and linguistically diverse communities. Over several
weeks, women from Arabic-speaking backgrounds were invited
to come together to share their personal stories in a safe
and welcoming environment. Over time, strong friendships
developed between the women as they supported each other
through the challenges of adjusting to new cultural norms,
learning a new language, and navigating complex systems in
a foreign country. A collaboration between CAN, City of Stirling
and the Metropolitan Migrant Resource Centre, Alwatan to
Home centred on the women’s experiences of leaving the place
they once called home, alwatan, and making a new life on
Noongar country. Textile/embroidery artist Susie Vickery and
jewellery-maker Sultana Shamshi supported the women to
unpack their deeply personal journeys and translate them
to an embroidered artwork.
As you look through this publication, you will likely be affected
by the loss, grief and trauma which is threaded through
artworks; however, you will also be inspired by the gratitude,
strength and optimism of these amazing women.

تنتمي هذه السرديات القوية للبقاء والهجرة إلى نساء شجاعات
.ومرنات أجبرتهن ظروفهن المأساوية على مغادرة أوطانهن
 مكتظين، عبروا القارات وأبحروا عبر المحيطات الشاسعة
 من أجل إقامة حياة أفضل، في قوارب غير صالحة لإلبحار
.لعائالتهم في أستراليا
تم إنتاج األعمال الفنية المطرزة المعروضة هنا من قبل النساء
 وهو جزء من برنامج، Alwatan to Home خالل مشروع
 والذي يخلق منصةCAN  التابع لـLotterywest Story Street
للتعبير الجديد عن الثقافة والفن داخل مجتمعات متنوعة ثقافيًا
 تمت دعوة نساء،  على مدار عدة أسابيع.ولغويًا قليلة التمثيل
من خلفيات ناطقة باللغة العربية لاللتقاء معًا لتبادل قصصهن
 تطورت،  مع مرور الوقت.الشخصية في بيئة آمنة ومرحبة
صداقات قوية بين النساء حيث دعمن بعضهن البعض من خالل
،  وتعلم لغة جديدة، تحديات التكيف مع المعايير الثقافية الجديدة
CAN  ركز تعاون بين.وتصفح األنظمة المعقدة في بلد أجنبي
،  لموارد المهاجرينMetropolitan ومركزStirling وبلدية
 على تجارب النساء في مغادرة المكانAlwatan to Home
 وبدء حياة جديدة في بلد، الذي أطلقن عليه اسم الوطن
 وصانعSusie Vickery  التطريز/  دعمت فنانة النسيج.Noongar
 النساء في تفريغ رحالتهنSultana Shamshi المجوهرات
.الشخصية العميقة وترجمتها إلى عمل فني مطرز
 من المحتمل أن تتأثر بالخسارة، أثناء استعراضك لهذا المنشور
 سوف، والحزن والصدمة التي تتخلل األعمال الفنية ؛ ومع ذلك
.تستلهم أيضًا من امتنان وقوة وتفاؤل هؤالء النساء المذهالت

Neamat
I used to live peacefully in Syria. Then the war started. This war was caused by
people who were against humanity. That was the reason we left the country.
I witnessed my nephew’s twin children get blown to pieces. The assailant came
into our home and demolished everything to the ground. That was the moment we
had to run away to save our lives. We left everything behind apart from what we
had on our bodies.
We headed for Lebanon. In 2013, we attempted to leave Lebanon and go back to
Syria with hopes that the situation was better. Unfortunately, this was not the case
so we went back to Lebanon again. My children and I then applied for asylum
in Australia. We kept being told to try our luck with other countries that offered
asylum, but we insisted on Australia because we knew we were guaranteed safety
and had heard how peaceful the people were. Our asylum seeker application was
rejected two times, but we refused to give up.
By this time, my sister and my brother had already arrived in Australia. My sister
applied for me and my son to join her in Australia and she was successful. I
wanted to bring all of her children with me but it was difficult because they are
all married adults with their own families. Despite being happy to have made it
to Australia, I wasn’t happy about having to leave my children, other sister and
grandchildren behind.
I hope the people who have the authority to bring my children here can hear this
story. I left behind two sons, four grandchildren and a sister. I am generally happy
to be in Australia, but the fact is that my happiness is incomplete because I am
scared for my family who are still in Lebanon and are not safe. I wish for my whole
family to be together.
I am grateful that the Alwatan to Home project was able to bring our sorrows,
laughter and happiness together in a safe space, while developing our talents
and skills.

 هذه الحرب سببها أناس كانوا ضد. ثم بدأت الحرب.كنت أعيش بسالم في سوريا
. كان هذا سبب مغادرتنا البالد.اإلنسانية
 دخل المهاجم منزلنا وهدم كل شيء.لقد شاهدت طفلي التوأم البن أخي يتفجران
. كانت تلك هي اللحظة التي اضطررنا فيها للفرار إلنقاذ حياتنا.على األرض
.تركنا كل شيء وراءنا باستثناء ما كان على أجسادنا
 حاولنا مغادرة لبنان والعودة إلى سوريا على، 2013  في عام.توجهنا إلى لبنان
 لذا عدنا إلى،  لم يكن األمر كذلك،  لسوء الحظ.أمل أن يكون الوضع أفضل
. ثم تقدمت أنا وأوالدي بطلب للحصول على اللجوء في أستراليا.لبنان مرة أخرى
 لكننا، ظللنا يُقال لنا أن نجرب حظنا مع الدول األخرى التي عرضت اللجوء
أصررنا على أستراليا ألننا علمنا أننا نضمن السالمة وسمعنا كيف كان الناس
. لكننا رفضنا االستسالم،  تم رفض طلب اللجوء الخاص بنا مرتين.مسالمين
 تقدمت. كانت أختي وأخي قد وصلوا بالفعل إلى أستراليا، بحلول هذا الوقت
 كنت أرغب في.أختي لي والبني لالنضمام إليها في أستراليا وكانت ناجحة
 لكن األمر كان صعبًا ألنهم جميعًا بالغون، اصطحاب جميع أطفالها معي
 لم،  على الرغم من سعادتي بالوصول إلى أستراليا.متزوجون ولديهم عائالتهم
.أكن سعي ًدا بالحاجة إلى ترك أطفالي وشقيقتي وأحفادي
آمل أن يتمكن األشخاص الذين لديهم سلطة إحضار أطفالي إلى هنا من سماع هذه
 أنا سعيد بشكل عام لوجودي. تركت ورائي ولدين وأربعة أحفاد وأخت.القصة
 لكن الحقيقة هي أن سعادتي غير مكتملة ألنني خائف على عائلتي، في أستراليا
. أتمنى أن تكون عائلتي بأكملها معًا.الذين ما زالوا في لبنان وليسوا بأمان
 استطاع أن يجمع أحزاننا وضحكناAlwatan to Home أنا ممتنة ألن مشروع
. مع تطوير مواهبنا ومهاراتنا، وسعادتنا معًا في مكان آمن

Wedad
Like my sister Neamat, I left Syria after the war. I witnessed the loss of the same
twins my sister speaks of in her story. They were bombed.
We used to live a beautiful life, until ISIS destroyed everything. All bright colours
disappeared; there was no more greenery.
My brother, his wife, their children and I applied for visas to get into Lebanon. We
were successful. We went to Lebanon by bus and made it to Beirut. This is where I
said goodbye to my nephews.
I came to Australia. It is such a beautiful place and the people here are fabulous. I
can’t express how helpful the people of Australia have been to us and as a result,
our lives have changed for the better.
I wasn’t thinking about marriage but I met someone special here. He is Australian.
He proposed to me and we got married. We have now been happily married for
two years.
In Australia I can see the colours that were taken away from us in Syria. The roses,
the greenery, the beautiful animals, the beautiful people. Australia is beautiful.
Thank you, Australia.

 لقد شاهدت فقدان نفس التوأم. غادرت سوريا بعد الحرب، مثل أختي نعمات
. تم قصفهم.الذي تحدثت عنه أختي في قصتها
،  لم تعد لدينا حياة خضراء.عشنا حياة جميلة حتى دمرت داعش كل شيء
.اختفت كل األلوان الزاهية
.تقدمت أنا وأخي وزوجته وأطفالهم للحصول على تأشيرات لدخول لبنان
 هذا هو المكان الذي قلنا فيه.نجحنا وذهبنا إلى لبنان بالحافلة ووصلنا إلى بيروت
.وداعا ألبناء أخي
 ال يمكنني التعبير. هذا البلد الجميل والناس هنا رائعون، ثم جئت إلى أستراليا
. تغيرت حياتنا نحو األفضل، عن مدى مساعدة شعب أستراليا لنا ونتيجة لذلك
 إنه. لم أكن أفكر في الزواج لكني التقيت بشخص مميز هنا، بالمناسبة
. لقد تزوجنا اآلن بسعادة لمدة عامين. تقدم لي وتزوجنا.األسترالي
. وهنا أستطيع أن أرى األلوان التي سلبت منا في سوريا، أستراليا بلد جميل
. أستراليا جميلة. الناس الجميلين،  الحيوانات الجميلة،  الخضرة، الورود
.شكرا استراليا

Etaf
My motherland is Palestine. I didn’t include every detail in my piece of fabric but
allow me to share more.

 لم أقم بتضمين كل التفاصيل في قطعة القماش الخاصة.وطنى االم هو فلسطين
.بي ولكن اسمحوا لي بمشاركة المزيد

I left Palestine when I was just ten years old. I stayed in Jordan from 1969–89.
I got married and moved to Iraq. In Iraq, I lost my 25-year-old son. After the war
broke out, we moved to Yemen. Then a war started in Yemen, so we left and
moved on to Syria. I applied to the UN.

 مكثت في األردن من. سنوات فقط10 غادرت فلسطين عندما كان عمري
 فقدت ابني البالغ،  في العراق. ثم تزوجت وانتقلت إلى العراق.1989 - 1969
 ثم اندلعت. انتقلنا إلى اليمن،  بعد اندالع الحرب في العراق. عامًا25 من العمر
. تقدمت بطلب إلى األمم المتحدة.حرب في اليمن فغادرنا وانتقلنا إلى سوريا
 أحدهما متزوجة واألخرى. تركت ورائي اثنتين من بناتي، عندما غادرت اليمن
.لكن أشعر بأن سعادتي غير مكتملة،  بقدر ما أنا سعيدة هنا في أستراليا.عازبة
.علما أن إحدى بناتي في اليمن واألخرى في سوريا يجعلني حزينة وممزقة

When I left Yemen, I left two of my daughters behind. One is married and the
other is still single. As much as I’m happy here in Australia, my happiness feels
incomplete. Knowing that one of my daughters is in Yemen and the other is in
Syria leaves me heartbroken and torn.
I am grateful to every single person in the community and the authorities who
have supported me and my family.

. شكرا.أنا ممتنة لكل فرد في المجتمع وللسلطات التي دعمتني وعائلتي

Souhad
I promise not to cry as I share my story. I am a Palestinian born in Iraq. I got
married in Iraq. I then left Iraq and went to Syria where we lived in UN camps.
Then a war broke out in Syria which saw my husband being jailed.
We were hoping to have a visa to Australia. My family went to Sweden but I
came to Australia.
Now after 7 years of being in Australia, I officially have my citizenship.
Thank you.

 تزوجت في. أنا فلسطيني ولدت في العراق.أعدك أال أبكي وأنا أشارك قصتي
 ثم غادرت العراق وذهبت إلى سوريا حيث كنا نعيش في معسكرات.العراق
.  ثم اندلعت حرب في سوريا و شهدت سجن زوجي هناك.األمم المتحدة
 ذهبت عائلتي إلى.كنا نأمل في الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا
.السويد لكنني جئت إلى أستراليا
. أحمل جنسيتي رسميًا،  سنوات من تواجدي في أستراليا7 اآلن بعد
.شكرا لك

Manal
My name is Manal. I am of Palestinian origin. My parents were forced to flee
Palestine in 1967. They were forced to flee from Be’er Sheva to Gaza. We were
forced to leave because my dad was wanted by the Israeli government for
defending Palestinian land. He was a resistance fighter.
I won’t go into detail of how we had to leave, but I chose to demonstrate this in my
artwork by a boot, kicking us out of the fabric.
When we left Palestine, we settled in Yemen after moving between several
countries. Although I lived in Yemen from 1979 to 2010, the main reason I left
Yemen was because after all of those years in the country, I was still unable to get
residency. Without residency in the country, I was asked to leave. They asked me
to leave my whole family behind and to go back to the last country I was in, which
was Egypt.
I didn’t go to Egypt as they were telling me to do. There was no chance of going
there after I had studied, grown up and married in Yemen. Plus my two children
were born in Yemen. So I had to go to Syria. I was temporarily welcomed into Syria
but my stay there was not legal. I had no rights, no access to education, no health
cover, nothing!
At this time, Palestinians were not welcome in any Arabic country. Every country
would only give us temporary visas, which meant we had no rights, medical rights,
education rights, nothing to protect us.
Even though I had a valid visa for Egypt, I was no longer welcome there. So
from Syria, we went to Dubai, and from Dubai to Indonesia. I remember before
leaving Yemen in 1994, the pathways to Palestine had been open due to the Oslo
Agreement; however, after opening the borders, they gave false hopes and dreams
to Palestinians who thought they might finally be able to go back to their mother
country, Palestine.

 أُجبر والداي على الفرار من فلسطين عام.اسمي منال انا من اصل فلسطيني
أجبرنا على المغادرة ألن والدي كان.وأجبروا على الفرار من بئر السبع إلى غزة
ً كان مناضال. لدفاعه عن األرض الفلسطينية- مطلوبًا من قبل الحكومة اإلسرائيلية
.في المقاومة
ال أخوض في تفاصيل كيف اضطررنا للمغادرة ولكني اخترت إظهار ذلك في
. وطردنا من القماش، عملي الفني برمز الحذاء
 على الرغم من. استقرينا في اليمن بعد التنقل بين عدة دول، عندما غادرنا فلسطين
 فإن السبب الرئيسي لمغادرتي اليمن، 2010  إلى1979 أنني كنت أعيش في اليمن من
 بدون. لم أستطع للحصول على اإلقامة، هو أنه بعد كل تلك السنوات في البالد
ُ ،إقامة في البلد
 طلبوا مني ترك عائلتي بأكملها ورائي والعودة.طلب مني المغادرة
. وهو مصر، إلى آخر بلد كنت فيه
 لم تكن هناك فرصة للذهاب إلى هناك.لم أذهب إلى مصر كما قيل لي ان افعل
. باإلضافة إلى ولداي ولدا في اليمن.بعد الدراسة والتعلم والنمو والزواج في اليمن
 لقد تم الترحيب بي مؤق ًتا في سوريا ولكن.لذلك كان علي أن أذهب إلى سوريا
 وال تغطية،  وال دراسة،  لم يكن لدي أي حقوق.إقامتي هناك لم تكن قانونية
! ال شيئ، صحية
 ستمنحنا كل.في هذا الوقت لم يكن الفلسطينيون موضع ترحيب في أي بلد عربي
،  طبية او تعليمية،  مما يعني أنه ليس لدينا اي حقوق، دولة تأشيرات مؤقتة فقط
.وال شيء يحمينا
 إال أنني لم أعد مرحبًا بها، على الرغم من أنني كنت أمتلك تأشيرة صالحة لمصر
 أتذكر قبل مغادرة. من دبي إلى إندونيسيا،  ذهبنا إلى دبي،  لذا من سوريا.هناك
 ومع. كانت المسارات إلى فلسطين مفتوحة بسبب اتفاقية أوسلو، 1994 اليمن في
ً  أعطوا،  بعد فتح الحدود، ذلك
آمال وأحالمًا زائفة للفلسطينيين الذين اعتقدوا أنهم
. فلسطين- سيتمكنون أخيرً ا من العودة إلى وطنهم األم
.1967

But they closed the borders again and the Palestinians were left outside. It’s funny
how after opening the borders, the Palestinians who made it back into Palestine
ended up being treated like asylum seekers there. It was like anyone in Palestine
before the borders opened was Palestinian and anyone outside was considered an
asylum seeker.
When we were in Indonesia, we decided to come to Australia by boat and seek
asylum. The smuggler told us that we would only be on the ocean for four days,
but it ended up being twenty hard days. We started off with a big boat that had
85 people onboard. After one week of travel, we left the big boat and moved into
a smaller boat. We didn’t have any food or water and the boat motor stopped
working while at sea. We were literally in between life and death. I don’t want to
remember that time. Actually, that was the worst part. It was a very difficult time for
my children and me.
However, I arrived in Australia and I am a citizen now. I thank Australia for all of the
support provided and I am happy that I have had the opportunity to meet everyone
involved with Alwatan to Home and I am appreciative of everything.

” إنه ألمر “مضحك.لكنهم أغلقوا الحدود مرة أخرى وترك الفلسطينيون في الخارج
 انتهى األمر بالفلسطينيين الذين عادوا إلى فلسطين أن، كيف أنه بعد فتح الحدود
 كان مثل أي شخص في فلسطين قبل فتح.يعاملون معاملة طالبي اللجوء هناك
.الحدود فلسطينيًا وأي شخص في الخارج يعتبر طالب لجوء
 أخبرنا. قررنا القدوم إلى أستراليا بالقارب وطلب اللجوء، عندما كنا في إندونيسيا
 لكن انتهى األمر بعشرين يومًا، المهرب أننا سنبقى في المحيط لمدة أربعة أيام فقط
 غادرنا،  بعد أسبوع من السفر. شخصًا85  بدأنا بقارب كبير كان على متنه.صعابًا
 لم يكن لدينا أي طعام أو ماء وتوقف.القارب الكبير وانتقلنا إلى قارب أصغر
. كنا حرفيا بين الحياة والموت.محرك القارب عن العمل أثناء وجوده في البحر
 لقد كان وق ًتا. كان هذا هو الجزء األسوأ،  في الواقع.ال أريد أن أتذكر ذلك الوقت
.صعبًا للغاية بالنسبة لي وألوالدي
 أشكر أستراليا على كل الدعم. وصلت إلى أستراليا وأنا مواطنة اآلن، ومع ذلك
الذي قدمته وأنا سعيدة ألنني أتيحت لي الفرصة لمقابلة جميع المشاركين في
. وأنا أقدر كل شيءAlwatan to Home

Fatima
My name is Fatima. I am from Iraq. I left my home and I had to go to Turkey.
We travelled by plane. When we arrived in Turkey, we applied to the UN and
eventually made it to Australia. I am very happy to be here.

سافرنا. غادرت منزلي واضطررت للذهاب إلى تركيا.اسمي فاطمة انا من العراق
 تقدمنا بطلب إلى األمم المتحدة ووصلنا في،  عندما وصلنا إلى تركيا.بالطائرة
. أنا سعيدة جدا لوجودي هنا.النهاية إلى أستراليا

Basma
My motherland is Palestine but I was born and raised in Iraq. No one accepted us
in Iraq. Every month, I had to apply for a visa that allowed me to stay there. After
the fall of Baghdad and the death of Saddam, the hospitals, universities and other
institutions recognised Palestinians by their names but denied them services.
On my brother’s and my first day at university, there was a bomb. Our home was
bombed as well. On this day we decided to leave Iraq with nothing and went to
Syria where we were welcomed well. This was because we had illegal passports
under false names that didn’t give away our Palestinian origin. I had to live under
a false identity which said I was 20 years old when I was in fact just 16 years old.
I had to act as though my brother was my husband.
On the way to Syria, I had a gun put to my head and had to prove that I was Iraqi
and not Palestinian. There are two sects in Islam – Sunni and Shia. So if I am Sunni,
that means I am dangerous. I had to be Shia. Thank God that day, the people who
threatened us were Sunni and let us pass.
I lived under a false Iraqi identity in Syria for a while. Iraqis are not welcome in Syria
and therefore we had to escape to Cyprus. We lived in Cyprus for five years. After
five years, I was forced to remove my hijab. This is what caused trouble and we had
to leave Cyprus. After that,we decided to try to come to Australia.
We travelled from Indonesia to Malaysia on a small boat for a whole day. There
were crocodiles and sharks around us in the sea. We had to enter Malaysia from
Indonesia illegally. I was seven months pregnant at the time. We spent three days
in a car, then moved to a small boat, then to a bigger boat that I have illustrated in
my artwork, where you can also see crocodiles surrounding the small boat we were
in. We would witness people being eaten by crocodiles and sharks right in front of
us. We were losing people one at a time. It was so terrifying and scary.

. لم يقبلنا أحد في العراق.أرضي هي فلسطين ولكني ولدت وترعرعت في العراق
 بعد. كان يجب علينا التقدم للحصول على تأشيرة تسمح لنا بالبقاء هناك، كل شهر
 اعترفت المستشفيات والجامعات والمؤسسات األخرى، سقوط بغداد ومقتل صدام
.بالفلسطينيين بأسمائهم لكن حرمتهم من الخدمات
. كما تم قصف منزلنا. كانت هناك قنبلة، في أول يوم لي في الجامعة أنا وإخوتي
في هذا اليوم قررنا ترك العراق بال شيء وذهبنا إلى سوريا حيث تم الترحيب بنا
 هذا ألننا نحمل جوازات سفر غير قانونية بأسماء مستعارة ال تكشف.بشكل جيد
 كان علي أن أعيش بهوية مزيفة تقول إنني كان عمري.عن أصلهم الفلسطيني
 عامًا فقط وكان علي أن أتصرف كما لو كان أخي16  عامًا عندما كان عمري20
.زوجي
 وضع مسدسًا على رأسي وكان علي أن أثبت أنني عراقية، في الطريق إلى سوريا
،  لذا إذا كنت سنية. السنة والشيعة-  هناك طائفتان في اإلسالم.ولست فلسطينية
 الحمد هلل في ذلك اليوم الذين. كان علي أن أكون شيعية.فهذا يعني أنني خطيرة
.قاموا بتهديدنا كانوا من السنة ودعونا نمر
 العراقيون غير مرحب بهم.عشت في سوريا بهوية عراقية مزورة لفترة من الوقت
. سنوات5  عشنا في قبرص لمدة.في سوريا وبالتالي اضطررنا للفرار إلى قبرص
 هذا ما تسبب في المتاعب. أُجبرت على خلع حجابي، بعد تلك السنوات الخمس
. بعد ذلك قررنا أن نحاول القدوم إلى أستراليا.وكان علينا مغادرة قبرص
 كانت هناك.سافرنا من إندونيسيا إلى ماليزيا على متن قارب صغير ليوم كامل
 كان علينا دخول ماليزيا من إندونيسيا.تماسيح وأسماك قرش حولنا في البحر
ً
 أيام في3  أمضينا.حامل في الشهر السابع في ذلك الوقت
 كنت.بشكل غير قانوني
 كما. ثم إلى قارب أكبر رسمته على القماش،  ثم انتقلنا إلى قارب صغير، سيارة
 كنا نشهد. يمكنك رؤية التماسيح تحيط بالقارب الصغير الذي كنا فيه، هو موضح
 كنا نفقد الناس واح ًدا تلو.أشخاصًا تأكلهم التماسيح وأسماك القرش أمامنا مباشرة
. لقد كان مرعبًا ومخي ًفا للغاية.اآلخر

They had told us we would arrive in three days but the journey was fourteen
days. During this whole period, we had no food, no water and no toilets. I was
heavily pregnant and began bleeding on the boat. I thought I had lost my baby
but thank God my baby lived.
When we arrived at the Australian borders as asylum seekers, we had to light
everything we could get our hands on to get the attention of the authorities.
Some of us women took off our hijabs and burned them so we could be
recognised.
I never felt like I was a human being until the day I arrived in Australia. The
people of Australia showed us a kind of humanity that I had never even seen
from my fellow Muslims. We were given a supply of clothing, food and instant
medical support. They paid special attention to me because I was pregnant.
My mother had made the journey with me but passed away; however, my father
is here and I found him a bride and they are now married.

 خالل هذه. يومًا14  أيام لكن الرحلة استغرقت3 أخبرونا أننا سنصل في غضون
 كنت حامالً وبدأت. لم يكن لدينا طعام وال ماء وال مراحيض، الفترة بأكملها
 ظننت أنني فقدت طفلي ولكن الحمد هلل أن طفلي.أنزف بشدة على متن القارب
.على قيد الحياة
 كان علينا أن نضيء أي، عندما وصلنا إلى الحدود األسترالية كطالبي لجوء
 بعضنا من النساء خلعوا حجابنا.شيء يمكن أن نفكر فيه لجذب انتباه السلطات
.وأحرقوهن حتى يمكن التعرف علينا
 أظهر لنا شعب أستراليا.لم أشعر أب ًدا أنني إنسان حتى يوم وصولي إلى أستراليا
 تم تزويدنا بالمالبس.نوعًا من اإلنسانية لم أره من قبل من زمالئي المسلمين
.والطعام والدعم الطبي الفوري وقد أولوا اهتماما خاصا لي ألنني كنت حامال
 والدي هنا ووجدته،  ومع ذلك.كانت والدتي قد قطعت الرحلة معي لكنها توفيت
.عروسًا وهما متزوجان اآلن

Maha
I am a Palestinian born in Iraq. Because of the war, I had to leave Iraq.
The beginning of my painful journey is having to leave Iraq without having
accomplished any of my dreams. I did not finish my studies and did not complete
any of my dreams. I used a false identity when seeking safety in Syria.
I lived in Syria for one year, maybe less. Then my dad passed away and we had no
one to take care of us. We had to rely on ourselves. My brother was already settled
in Iraq and was working then but he chose to leave his life there and come to Syria
to be with us, support us and protect us.
We decided to leave Syria and go to Cyprus, seeking help. We spent 2–3 days
on the water before making it to Cyprus. We arrived in Cyprus and lived there for
five years. After two years of being there I met my husband, who happens to be
Basma’s brother. We got married while over in Cyprus and had our first son Ali
there. We then decided to migrate to Australia as asylum seekers.
During the journey, my mother in law was sick. She had cancer. We didn’t get any
treatment during the fourteen-day journey, despite having a five-month-old child.
Every minute felt like it could be our last. We were crying daily and endured a lot of
suffering until we arrived.
We then settled in Australia which was a way better life. We all lived together in
one house but after the first year, we lost my mother in law. After that, we all went
on to start our different lives.
I hope that the last place for me and my family is here in Australia. Here, we have
been able to fulfill some of our dreams and believe we can fulfill all of our dreams
here.

. اضطررت إلى مغادرة العراق،  بسبب الحرب.أنا فلسطيني ولدت في العراق
.كانت بداية رحلتي المؤلمة أن أغادر العراق دون أن أحقق أي حلم من أحالمي
 لقد استخدمت هوية مزورة عندما.لم أكمل دراستي ولم أكمل أي حلم من أحالمي
.بحثت عن األمان في سوريا
 ثم توفي والدي ولم يكن لدينا من. وربما أقل، عشت في سوريا لمدة عام واحد
 كان أخي قد استقر بالفعل في العراق. كان علينا االعتماد على أنفسنا.يعتني بنا
وكان يعمل حينها لكنه اختار أن يترك حياته هناك وأن يأتي إلى سوريا ليكون معنا
.ويدعمنا ويحمينا
2-3  لقد أمضينا.ثم قررنا مغادرة سوريا والذهاب إلى قبرص لطلب المساعدة
5  وصلنا إلى قبرص وعاشنا هناك لمدة.أيام على الماء قبل أن نصل إلى قبرص
 التقيت بزوجي الذي تصادف أنه شقيق،  بعد عامين من تواجدي هناك.سنوات
 ثم قررنا. تزوجنا أثناء وجودنا في قبرص وأنجبنا ابننا األول علي هناك.بسمة
.الهجرة إلى أستراليا كطالبي لجوء
 لم نحصل على. كانت مصابة بالسرطان. كانت والدة زوجي مريضة، أثناء الرحلة
5  يومًا على الرغم من إنجاب طفل عمره14 أي عالج خالل الرحلة التي استمرت
 كنا نبكي يوميا ً ونتحمل الكثير من. كل دقيقة شعرت أنها قد تكون األخيرة.أشهر
.المعاناة حتى وصلنا
 في السنة األولى،  ومع ذلك.ثم استقرنا في أستراليا التي كانت طريقة حياة أفضل
 بدأنا جميعًا،  عشنا جميعًا معًا في منزل واحد ولكن بعد العام األول. فقدنا حماتي،
.في بدء حياتنا المختلفة
 تمكنا من تحقيق بعض،  هنا.آمل أن يكون آخر مكان لي ولعائلتي هنا في أستراليا
.أحالمنا ونعتقد أنه يمكننا تحقيق كل أحالمنا هنا

Nadia
I am Nadia, born and raised in Egypt. I got married in Sudan and lived there
for 16 years until my husband died. I took my children to live in Egypt but was
persecuted in Egypt which led to the loss of our home. Then I applied for asylum
in Australia and began living in Australia in 2013. I took Australian citizenship
and I am happy to live in Australia, but my happiness is not complete because
my children are not with me.
I would like to thank the Australian government and people for their kind
reception and for granting me Australian citizenship, of which I am proud.

 عامًا16  تزوجت في السودان وعشت هناك لمدة. ولدت ونشأت في مصر، أنا نادية
 اصطحبت أطفالي للعيش في مصر ولكني تعرضت لالضطهاد.حتى توفي زوجي
 ثم تقدمت بطلب للحصول على اللجوء في.في مصر مما أدى إلى فقدان منزلنا
 حصلت على الجنسية األسترالية.2013 أستراليا وبدأت العيش في أستراليا في عام
. لكن سعادتي لم تكتمل ألن أطفالي ليسوا معي، وأنا سعيدة بالعيش في أستراليا
أود أن أشكر الحكومة والشعب األسترالي على استقبالهم ومنحني الجنسية
. التي أفتخر بها، األسترالية

شكر

Thank you
CAN is grateful to all those who contributed to the Alwatan to Home project.
Thank you to the dedicated participants, talented artists and facilitators
who made this project possible.

 عن امتنانها لجميع الذين ساهموا في مشروعCAN تعرب منظمة
 شكراً للمشاركين المتفانين والفنانين الموهوبين والميسرين.Alwatan to Home
.ًالذين جعلوا هذا المشروع ممكنا
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“We are grateful to have had the opportunity to work with
these incredible women. We were humbled by their courage,
warmth and willingness to contribute to the workshops each
week. All of them are so happy to be in Australia, making new
lives and bright futures for themselves and their families.“
Susie Vickery and Sultana Shamshi, Alwatan to Home artist-facilitators
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 لقد شعرنا.“ نحن ممتنون ألن أتيحت لنا الفرصة للعمل مع هؤالء النساء الرائعات
 كلهم.بالتواضع لشجاعتهم ودفئهم واستعدادهم للمساهمة في ورش العمل كل أسبوع
ً
ومستقبل مشر ًقا ألنفسهم
 حيث يبنون حياة جديدة، سعداء ج ًدا لوجودهم في أستراليا
”.وألسرهم
. Home  فنانين من الوطن إلى، سوزي فيكري وسلطانة شمشي
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