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HANEEN

01 The Game of Running   
 Away from Death
	 FADI AL-AHMAD

02 Winter Healing
	 NADA AL-NOUAIM

03 A House and a Tent
	 JAMAL HASSANI

04 Memories
	 BATOOL AL-SALEM

05 My Life in Alienation
	 HUSSEIN AL-IBRAHIM

06 Something Annoying
 JAMAL IBRAHIM AL-ABBOUD  

07 Numbers
	 SHOKRI ASKAR

08 A Wish
	 YARA AL-SOFOOK

09 Returning
	 JAMAL HASSANI

10 My Doll
	 WAAD AL-ZOUHOURI

11 May God Help my Country
	 TAGHREED EZZEDINE

12 The Cold
	 FATIMA AL-TAMER

13 Here and There
	 JAMAL IBRAHIM AL-ABBOUD

14 Tomato Sandwich and  
 my Mother’s Kiss
 WAAD AL-MOHAMMAD

15 What if?
	 HUSSEIN AL-IBRAHIM

16 Life is Stronger than Pain
	 HUSSEIN AL-IBRAHIM

17 Drawing Hobby
	 MARYAM AL-MOHAMAD

18 Big Love
	 SULAIMAN NOURI ALI

19 Carrier of Memories
	 ANAS IBRAHIM

20 Nour in Wedlock
	 FATIMA AL-TAMER
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s لعبة الهرب من املوت 
فادي األحمد 

 شتاء الشفاء
ندى النويعم 

بيت وخمية
جمال حساين 

ذكريات
بتول السامل 

قصيت مع الغربة
حسني اإلبراهمي 

 يشء مزعج
جمال إبراهمي العّبود 

األرقام
شكري عسكر 

أمنية 
 يارا السفوك 

عائدون 
جمال حساين 

لعبيت
وعد الزهوري 

هللا يفرجها عبلدي
تغريد عزالدين 

 الربد
فاطمة التامر 

 هنا وهناك
جمال إبراهمي العّبود 

سندويشة البندورة وقبلة أمي 
وعد املحمد

 ماذا لو؟
حسني اإلبراهمي 

إرصار عىل الحياة رغم األمل
حسني اإلبراهمي 

هواية الرمس
مرمي املحمد 

 الحب الكبري
 سلميان نوري عيل 

 حامل الذكريات 
أنس ابراهمي 

 نور وبيت الزوجية
فاطمة التامر 
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21 Winter Tent
	 MARYAM AL-MOHAMMAD

22 The Death of Strangers
	 AYA MOHAMMAD

23 Screen News
	 ABEER HAMZAH

24 Aylan and the Sea
	 OLA MOHAMAD

25 Who are you?
	 WAAD AL-ZOUHOURI

26 My Father’s Abuse
	 ALI HARBA

27 Aleppo Chants
	 AHMAD EL-YOUSSEF AL-MOHAMMAD

28 Two Jasmines
 ZOHOOR HAIDAR                     

29 Alien Soil
	 ABDELWAKIL AL-IBRAHIM

30 Longing
	 SHAHD WAFI AL-OMARI

31 My Homeland Destroyed
	 SHAIMA’ ALOUSH

32 A Morning on the Banks   
 of the Spring of Tenderness
	 MOHAMMAD NOURI ALI

33 Childhood
	 AISHA AL-MOHAMAD

34 Hidden Matters
	 ZOHOOR HAIDAR

35 Untitled
	 MOUSSA NOOH AL-RIZK

36 Martial Laws
	 HUSSEIN AL-IBRAHIM

37 Peace in Sign Language
	 TAGHREED EZZEDINE

38 Damascene Times
	 SHAIMA’ ALOUSH

39 Innocent Questions
	 SHAIMA’ ALOUSH

شتاء الخمية 
مرمي املحمد 

 موت الغرباء 
  آية محمد 

أخبار الساسة 
 عبري حزمة 

إيالن والبحر 
عال محمد 

 إنتو مني؟ 
وعد الزهوري 

ظلم أبي
عيل حربا 

 قدود حلبية
أحمد اليوسف املحمد 

اليامسينتان
زهور حيدر 

الرتاب الغريب
عبدالوكيل اإلبراهميم 

شوق
 شهد وايف العرمي 

 وطين املهدم
شمياء علوش 

صباح عىل ضفاف نبع الحنان
محمد نوري عيل 

الطفولة
عائشة املحمد 

 خفايا املخمي
 زهور حيدر 

بال عنوان
 موىس نوح الرزق 

 أحكام عرفية
 حسني اإلبراهمي 

 السالم بلغة اإلشارة
تغريد عزالدين 

 الزمن الشامي
 شمياء علوش 

أسئلة بريئة
شمياء علوش  



انني لبنانيني 
ّ
»حنني« - عمٌل َجماعٌي لفن

وسوريني حوَل تأثرِي الحرب عىل الطفولة.

جنسّيتان، لبنانية وسورية، تتحدثاِن بصوٍت 

واحٍد وتتبادالن ذكريات الحرب يف حارضها 

وماضيها واختالف موقعها الجغرايف، يف أحِد 

املعامل األكرَث رمزية لذاكرة الحرب االهلية يف 

بريوت.

ِتَبْت ال39 قصيدة و قّصة من ِقبل أطفاٍل 
ُ

ك

عاِت الّنازحني يف  سوريني يعيشون يف تجمُّ

رِجمْت إىل أعمال فنّية من قبل47  
ُ
لبنان، وت

.
ً
 و سوريا

ً
 لبنانيا

ً
فنانا

 كل من يونيسف لبنان وجمعية 
ً
عمل معا

بيوند ويلو ستوديو، يف هذا املرشوع، عىل 

ترجمة كتابات األطفال السوريني الالجئني 

من خالل الفن. وما ترونه اليوم أمامكم هو 

تعبري عن الزنوح والخسارة والخوف والنضال 

والصدمة واألمل واملستقبل واملايض.

 »حنني« تحِمُل يف طّياِتها كلَّ ما 
َ

إن كلمة

ه لنا: البحث املسمتر عن 
َ
يريد األطفاُل قول

 ،
ً
البيت املفقود، الشوق لعامٍل مل يعْد موجودا

الحنني إىل عنارص االستقرار واألمان. فهذا 

هو واقُع هؤالء األطفال.

م إىل التأُمِل يف كل هذه األعمال 
ُ

ندعوك

الفنية الشاهدة عىل ما يحدث عىل كاهلنا، 

ائع.
ّ

لجيل الحرب الض

A	note	on	translations

The English translations of the children’s poems 
and stories are literal translations to the extent 
possible, true to the Arabic and the children’s 
spelling and choice of words. However, in some 
instances, for sake of clarity and understanding, 
we have rephrased or used terms that are more 
familiar with English speakers.

مالحظة حول الرتجمات

إّن ترجمــة قصائــد األطفــال وقصصهــم اىل اإلنجلزييــة هــي ترجمة حرفية 

ــة وكتابــة األطفــال نفســهم 
ّ

إىل أقــى حــد ممكــن، وهــي أقــرب إىل لغ

واختيارهــم للمفــردات العربيــة. ومــع ذلــك، ويف بعــض الحــاالت، ومــن 

ــا بإعــادة صياغــة أو اســتخدام املصطلحــات  أجــل الوضــوح والفهــم، قمن

املتعــارف عليهــا أكــر لــدى الناطقــني باللغــة اإلنجلزييــة.
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قد
م Haneen – a Collective Work of 

Lebanese and Syrian artists on 
the impact of war on childhood.

Two nationalities, Lebanese and 
Syrian, speaking with one voice in 
one of Beiruts’ iconic landmarks, 
echoing memories of war across 
time and geography.

 

39 poems and stories written by 
Syrian children in different informal 
tented settlements in Lebanon, 
interpreted by 47 Lebanese and 
Syrian artists.

UNICEF Lebanon together 
with BEYOND Association and 
Yelostudio, worked together on this 
project to interpret narratives of 
Syrian refugee children through art.  
The result is what you are about to 
see; expressions of displacement, 
loss, fear, struggle, trauma, hope, 
future, and past. 

The Arabic word Haneen captures 
everything the children would 
have liked to tell us face to face. 
Haneen means longing, yearning 
for something you’ve lost, a tender 
feeling. In this context, it is the 
nostalgic longing of a long-lost 
home, of a world that is no more. 
That is their reality.

We invite you to contemplate every 
piece presented, illustrating what is 
happening on our watch to an entire 
generation adrift.



HANEEN

Ten musical landscapes imagine in 
sound, the words of these children. 
The renditions echoing between 
the walls are the work of eight 
musicians, curated by composer 
and producer Fadi Tabbal. The 
artists revisited sentiments of war, 
yearning and identity to reflect the 
words of a disenchanted youth, 
dreaming with eyes wide open, of a 
better tomorrow. 
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Five clay and resin statues stand 
as witnesses of childhood to the 
turmoil of war, fragile yet solid, 
sculpted by Gulène Torossian Der 
Boghossian.

منحوتاُت الطني الخمسة تقف بصالبة 

ورقة يف آٍن واحد، شاهدة عىل الطفولة 

واالضطرابات اليت فرضتها الحرب عليها، 

نحاتة غوالن طوروسيان دير بوغوسيان.

A
rt

w
or

ks
Thirty-nine artworks curated 
by Chadi Aoun echo the voices 
of Syrian children living in the 
shadow of conflict, tragedy and 
displacement. The artists, also 
from a generation of war, were 
asked to visualize the wisdom and 
weight of the words of the children 
that are rarely seen or heard.

تسعة وثالثون أعمال فنّية من تنظمي شادي 

ُد أصواَت أطفال سوريني يعيشون  عون تردِّ

يف ظالل الزناع واملأساة والترّشد. الفنانني، 

معربين بنظرتهم املشرتكة عن آثار الحرب 

والذاكرِة، عَملوا عىل تصويِر حكمة ووقع 

كلمات جيل من السوريني مل يَرهْم أو يمسْع 

هم أحٌد يف أغلِب األحيان.
َ
صوت

 لكلمات 
ً
عرشة أعمال مسعية تتخّيل أنغاما

األطفال. هذه األصوات اليت يرتّدد 

صداها بني الجدران هي من أعمال مثانية 

موسيقيني من تنظمي امللحن واملنتج فادي 

طّبال. أعاد الفنانون إحياء مشاعر الحرب 

والتوق والهوية ليعكسوا كلمات شباٍب قد 

لعون بعيوٍن واسعٍة 
ّ
خاب أملهم، بل يتط

اىل غٍد أفضل.

“We are the generation who 
is supposed to succeed in a 
failed society.”

"نحنا الجيل اليل مطلوب 
منو ينجح مبجمتع كل يش 

فيه فاشل."
Waad Al-Zouhouriوعد الزهوري
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1. BASSAM ALEMAM

13. ABDULWARETH LAHAM

3. SHADI ABOUSADA 

16. KAMAL HAKIM

18. HASSAN ZAHREDDINE

2. RENA KARANOUH

15. JAD SABER

4. GHYLAN AL-SAFADI  

17. PATRICK SFEIR

5. JAD SAROUT

14. JOELLE ACHKAR

33. NOURA BADRAN

رينا قرانوح

جاد صابر

29. MOHAMAD OMRAN محمد عرمان

غيالن الصفدي

باتريك صفري

31. HATEM IMAM حامت اإلمام

جاد صاروط

جويل أشقر

نورا بدران

بسام اإلمام

عبدالوارث اللحام

28. AIDA KAWAS عايدة قواص

شادي أبوسعدة

كمال حكمي

30. ELY DAGHER إييل داغر

10. MAYA FIDAWI مايا فيداوي

حسان زهرالدين

32. BOUTROS AL-MAARI بطرس املعري

6. SANDRA KASTOUN

19. MARC AOUN

34. KAREN KLINK

8. MOHAMAD KHAYATA

21. JORJ ABOU MHAYA

36. ALI RAFEI

11. AMANDINE BRENAS

23. SEDKI ALIMAM

38. DIYALA ZADA

7. MOHAMED KRAYTEM

20. CHADI AOUN

35. ABDULRAZZAK 

AL-SALHANI

22. GHADI GHOSN

37. KARIM QABRAWI

12. FARES CACHOUX

39. LAILA HAMZEH

محمد قريطم

شادي عون

عبدالرزاق الصالحاين

غدي غصن

كرمي قرباوي

25. IVAN DEBS إيڤان دبس

فارس خاشوق

27. ABDALLAH HATOUM عبدهللا حاطوم

24. AMER MOGHRABI عامر مغربي

ليىل حزمة

ساندرا قسطون

مارك عون

كارن كلينك

محمد خياطة

بو مهّيا
ٔ
جورج ا

عيل رافعي

اماندين بروناس

صديق االمام

دياال زادة

26. SANDRA GHOSN ساندرا غصن

9. DIANA HALABI ديانا حلبي

GULÈNE TOROSSIAN 
DER BOGHOSSIAN

غوالن طوروسيان 
دير بوغوسيان

ABED KOBEISSY

ANTHONY SEHYOUN

CHARBEL HABER

FADI TABBAL

GHASSAN SAHHAB 

SARY MOUSSA

SHARIF SEHNAOUI

YOUMNA SABA

عبد قبييس

أنطوين صهيون

رشبل هرب

فادي طّبال

غّسان سّحاب

ساري موىس

رشيف صحناوي

ميىن سابا

MUSIC

STATUES
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Postcards

Pamphlets

Elevator

Elevator

MUSIC



WRITTEN BY

ARTWORK BY

FADI AL-AHMAD

فادي األحمد

ALEPPO  حلــب
AGE: 13:العــرم 

عندما أتذكر سوريا، أو الطفل السوري، 
فال خيطر ببايل إال صورة حزينة مؤملة لطفل 

سوري، رَسمت الدماُء معاناته يف احلرب 
السورية التي لم تعرف الرحمة.

فقد َسرقت احلرب حق األطفال يف العيش 
بسالم وأمان، وحقهم يف الّلعب والتعّلم 

يف املدارس التي ُدمرت بشكل كامل.

أصبحت مناطق عسكريّة، ال تعطي إال 
دروساً يف املوت، وتعّلم ثقافة القتل عىل 

مقاعد الطالب.

فقد جّردت احلرب األطفال من أبسط 
حقوقهم الطفولية.

فبات أكرب حلم للطفل يف سوريا هو البقاء 
 عىل قيد احلياة، 

وأجمل هواية ميارسها يومياً هي الركض 
برسعة نتيجة قصف مفاجئ. الهرب بعيداً 

ملكان آمن أو أكرث أمناً.

وال يعرفون سوى لعبة واحدة يشارك 
اجلميع فيها. لعبة الهرب من املوت.

ولعّل صورة الطفل السوري الغارق عىل 
شواطئ تركيا، تعكس مدى املعاناة التي 

هّزت العالم كله.

فهذه الطفولة السورية الربيئة، غرقت 
براءتها بغرق الطفل، ومات مستقبل جيل 

الطفولة قبل موت الطفل يف البحر.

فأنِقذوا ما تبّقى من أطفال سوريا...

When I remember Syria or Syria’s 
children, the only image that comes 
to me is that sad and painful picture 
of a Syrian child, its suffering 
painted in the blood of the merciless 
Syrian conflict.

The war has stolen children’s right 
to live in peace and safety, or to play 
and learn in schools, as these have 
been totally destroyed. 

Syria has become a military zone, 
giving lessons in death and revealing 
a culture of killing on students’ 
desks. 

The war has stripped childhood of 
its basic rights, so the biggest dream 
of a child in Syria, is staying alive. 

And its favorite hobby is running 
fast due to sudden bombing. 
Running away to a safe or a safer 
place. 

They only know one game, every 
one takes part in. 

The game of running away from 
death.

Perhaps the image of the Syrian 
child drowning on Turkish shores, 
will reflect the extent of the suffering 
that has moved the whole world. 

Syrian childhood’s innocence 
drowned with that child, and the 
future of an entire generation went 
down with it. 

So save what is left of Syria’s 
children.

BASSAM ALEMAM

بسام اإلمام

01 The Game of Running 
Away from Death
The Drowning of Innocent 
Childhood in Syrian Eyes

لعبة الهرب من املوت
غرق الطفولة الربيئة يف عيون السوري
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Winter Healing 02

NADA AL-NOUAIM

ندى النويعم

AL-RAKKA الرقة
AGE: 13:العــرم 

شتاء الشفاء
هل حّبات املطر تعني شيئاً ما وهي 

تتساقط بصوٍت عاٍل؟

ميكنها أن تكون بصفة حّبات دواء ملريض، 
أو أمل ليائس.

فوالدي مريض، والدواء هو حّبات صغرية 
جيب أن يأخذها بانتظام.

لكنني عندما يأيت الشتاء، أختيل حّبات 
 املطر هي 

حّبات الدواء ألبي،

وصوت الرعد العايل منّبه لساعات تناول 
الدواء.

أيضاً يف الشتاء، يكون الضغط اجلوي 
منخفضاً.

عندها أتذكر بأنه حان موعد قياس ضغط 
أبي.

والرياح تكون مرًة عالية ومرًة منخفضة.

حينها، تذكرين بأن قياس نبض أبي جيب ان 
يكون منخفضاًً.

لكن هي مجرد حّبات مطر.

ليتها تكون بداية حلياة مليئة باخلري 
والسالم،

أو مثالً تصبح حلوالً لألزمات التي تدور 
بني الشعوب. 

أصبحت أحب الشتاء ألن فيه ما يشفي 
أبي.

وكم جميل أن يكون كل سوري حيّول 
املتاعب واليأس،

إىل أفكار مليئة باألمل واحلياة.

What’s the meaning of raindrops 
when they loudly hit the ground?

Could they be pills to cure an illness,  
or hope to the despaired?

My father is ill and his medicine, 

small pills to take regularly. 

But when winter comes, 

I imagine raindrops like pills 

for my father

and the thunder like the alarm clock 

to the time of taking pills

and in winter

low pressure 

and I remember 

it is time to take my father’s blood 
pressure

and the wind

howling high and low

reminds me 

that my father’s blood pressure 
ought to be stable. 

Raindrops, let them be the 
beginning 

of a new life

filled with kindness and peace

let them be solutions

to the crisis of nations.

I have come to love winter

that carries with it my father’s 
healing

and it would be beautiful

if every Syrian 

would transform hardship and 
despair

into ideas 

filled with hope and life.

RENA KARANOUH

رينا قرانوح

GHASSAN SAHHAB

غّسان سّحاب 
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JAMAL HASSANI  

جمال حساين
HOMS  حمــص
AGE: 13:العــرم 

A House and a Tent

ال مجال أن نقارن بني البيت واخليمة.

أساساً ليس هناك مجال للمقارنة، 
مثل من يقارن بني األبيض واألسود، أو 

بني األعىل واألسفل.

البيت للسكن الدائم واملستمر، أما 
اخليمة فهي للتخييم وهي مؤقتة. 

حجارة وإسمنت وحديد يقابلها حبل 
وقماش.

يا ترى من برأيكم األقوى؟؟

أصبح حلمنا أن نرجع إىل بيتنا األول 
الذي ولدنا فيه وعشنا أجمل أيام 

طفولتنا اجلميلة. غرفتي جميلة يوجد 
فيها ختت وخزانة وألعاب... تركتها 

خلفي.

أما اخليمة فهي ال تقينا من برد الشتاء 
وحر الصيف. تكاد تتجمد أطرايف يف 
فصل الشتاء من شدة الربد، ومن 

كل اجلوانب من األرض واألعىل يدخل 
الربد إىل عظامي، وترتاقص أسناين كآلٍة 

كهربائية.

أما يف الصيف فيتصبب العرق مني 
كالشالل، وال أستطيع النوم من شدة 
احلر، وال يوجد فيها أدىن وسائل احلياة 

الكرمية.

فقدنا الكثري لكن لم نفقد الرغبة يف 
احلياة. 

رسالتنا أن يعم السالم ونعود حللب... 
وحتلو األيام واألعوام ونرتك الذكرى 

السيئة للمنام.

It is impossible to compare a 
house and a tent. 

To begin with, it’s not a fair 
comparison. It’s like comparing 
black and white, high and low. 

A house is for permanent 
dwelling, while a tent is for 
camping and it’s temporary. 
Stones, cement and iron, opposed 
to ropes and tarpaulin. 

I wonder which one of the two  
you think provides  
a better shelter?

Our dream is to return to our 
first home, the one we were born 
in, and where we spent the most 
beautiful days of our childhood. 
My beautiful bedroom, with a 
bed, a closet, and toys … all left 
behind.

The tent doesn’t keep out the 
winter cold nor the summer heat. 
The extremes of freezing from the 
harsh winter as the cold enters 
everywhere, from the ground, 
from above, and enters my bones 
and makes my teeth chatter as if I 
was being electrocuted.

In summer, sweat pours off me 
like a waterfall and I can’t sleep 
due to the extreme heat. We don’t 
even have the minimum means to 
live decently. 

We’ve lost a lot but not our desire 
to live.

Our request is for peace to rule, 
and for us to return to Aleppo. 
And for sweeter days, sweeter 
years, dreams, leaving bad 
memories behind,  
to the nightmares. 

 SHADI ABOUSADA

شادي أبوسعدة
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بيت وخمية

FADI TABBAL

فادي طّبال 
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WRITTEN BY
ذكريات

Memories
I left my loved ones in a place 
where the hollow noise of bombs 
and devastation fill the spaces 
and the souls.

I no longer know anything about 
them.

Every day of my life in Lebanon, 
I dream of seeing them again, 
but my dreams don’t live here.

Countless memories deep within 
me. 

Here is Marah handing me her 
bracelet, and perhaps inviting me 
to play along with her beautiful 
doll

And there is Batool playing jump 
rope and looking  
for a challenger

My teacher reminding us on our 
way out,  
to do our homework

The streets call me, 

And the garden.

Its sounds echo inside me, 

Calling me back. 

Oh, how these voices flutter 
within, 
 yearning for home and my 
beloved Syria. 

I tried to live in the country of 
displacement, Lebanon, and to 
adjust to the circumstances,

But the memories carry me away 
and summon my feelings to long 
for a certain place.

And questions come to me. 

Will I return to my country? 

Or will I remain without a 
homeland?!

Without friends?!

تركت أحبتي وخاّلين يف مكان يضج 
بأصوات القذائف

والدمار ميأل األمكنة والنفوس.

لم أعد أعرف عنهم شيئا…

وكل يوم من أيامي يف لبنان أحلم 
برؤيتهم،

ولكن أحالمي لم تتحقق.

تزدحم الذكريات يف أعماقي.

فها هي مرح تريد أن تعطيني 
أسوارتها، ورمبا تنشد كالفراشة، 
وتدعوين إىل مشاركتها يف لعبتها 

اجلميلة، وبتول تلعب احلبلة وتريد أن 
تتحداين بهذه اللعبة.

معلمتي توصينا قبل أن خنرج من 
الصف بأن حنفظ دروسنا.

الشارع يناديني...

واحلديقة.

يعصف بي صدى صوتها...

تريدين أن أعود إليها.

آه كم هذه األصوات ختتلج يف نفيس 
معلنة حنيني إىل موطني ومعشوقتي 

سوريا.

حاولت أن أعيش يف بلد النزوح لبنان، 
و أن أتأقلم مع الظروف املحيطة، ولكن 
تفيق بي الذاكرة، وحتّرض مشاعري عىل 

الشوق إىل مكان ما.

وأسئلة تعرتيني.

هل سأعود إىل بالدي؟

أم أنني سأبقى بال وطن؟!

بال أصدقاء؟!
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 BATOOL AL-SALEM

بتول السالم 

AL-RAKKA الرقة     
 AGE: 11 :العــرم

  GHYLAN AL-SAFADI 

غيالن الصفدي 
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قصيت مع الغربة

HUSSEIN AL-IBRAHIM

حسني اإلبراهمي
ALEPPO  حلــب
AGE: 13:العــرم 

My Life in Alienation 

تأّملت قليالً، سائالً نفيس عن الفرق 
بني خيمتي التي أعيش فيها اآلن، 

وبني بيتي السابق عندما كنت أعيش 
يف سوريا...!

فرق شاسع بني ذاك البيت وتلك 
اخليمة.

فالبيت بناؤه من االسمنت، مقاوم 
 للربد يف الشتاء واحلرُ 

يف الصيف.

واخليمة هنا مجّهزة من اخلشب 
والشوادر تكسوها، فال متنع الربد من 

التسلل إىل أجسامنا.

فالشتاء قاٍس وال تسّد قساوته تلك 
اخليمة، والطريق أمام املرض سهلة 

ومعّبدة.

ما أرسع دفع تكاليف املرض والدواء!

لكن رغم هذا احلزن والقلق كله، 
عائلتي حتنو عيلَّ وتضفي عيلَّ، وتقوم 

باملستحيل ليك ال يتسلل الربد إيل 
جسمي وأمرض.

حتى ال تدع يل مجاالً للتفكري يف تلك 
الهموم، حتى ال تضيع مني طفولتي 

التي حيلم بها كل طفل. 

هذه هي قصتي مع الغربة...!

I pondered the question of the 
difference between my tent and 
my previous house back in Syria. 

The house is made of cement, 
and it’s cold and heat resistant. 

The tent’s frame is made of wood 
and its coverings  
do not stop the cold from 
sneaking into our bodies.

Winter is harsh, and the tent 
does not keep its harshness at 
bay. 

The way to sickness is easy and 
paved, and the bills for disease 
and medicine are quick to pile 
up. 

But despite all this sadness and 
worries, my family provides for 
me and goes out of its ways to 
prevent the cold from creeping 
into my small body, spreading 
sickness. My family will not have 
me worrying about these things, 
in order to help me hold on to 
my childhood. The childhood 
every child dreams of.

This is the story of my life in 
alienation…!

JAD SAROUT

جاد صاروط
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Something Annoying
My name is Jamal, and all my 
friends have names. 

When we used to go to school, 
every teacher had a name, and 
every child was called by his or 
her name.

We used to play and have fun.

When the war broke out, and 
we were displaced to Lebanon, 
everyone started calling me... 
“Syrian refugee”. That is what 
bothers me most in life. 

Sitting in a tent that keeps 
nothing at bay – neither sound 
nor cold – I think of every Syrian 
child, and all of my friends. I cry 
over my fate, because we were 
forced to leave our country. 

And you, visitors, imagine that 
everyone you meet calls you 
“Refugee”, your name evaporates 
forever. 

How would you feel then????? 

JAMAL IBRAHIM AL-ABBOUD  

جمال إبراهمي العّبود
ALEPPO حلب
AGE: 13:العــرم 

SANDRA KASTOUN

ساندرا قسطون

أنا اسمي جمال وكل أصدقايئ لهم 
أسماء.

عندما كنا نذهب إىل املدرسة، لكل 
 أستاذ ولكل طالب 

إسٌم يُنادى به.
كنا نلعب ومنرح.

 عندما بدأت احلرب ونزحنا إىل لبنان، 
بدأ اجلميع يناديني الجئ سوري،
وهذا أكرث ما يزعجني يف حيايت.

وعندما أكون جالساً يف خيمة ال تصّد 
 عنا يشء، 

ال صوت وال برد،
وأفكر بكل طفل سوري، وبكل 

أصدقايئ،
وأبيك عىل نفيس ألننا هاجرنا من 

بالدنا.
وأنتم أيها الضيوف ختيلوا أن كل 

شخص ترونه يناديكم الجئ،
وخيتفي إسمكم إىل األبد.

ماذا سيكون أحساسكم عندها؟؟؟؟؟
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يشء مزعج
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SHOKRI ASKAR

شكري عسكر

ALEPPO  حلــب
AGE: 11:العــرم 

9-10 رقم صّفي

16 رقم خيمتي

26 رقم مخّيمي

3 رقم طاولتي يف الصف

5 رقمي باالجتماع

 3212576 رقم بطاقة األمم املّتحدة.

قامئة ال تنتهي من األرقام

التي باتت تزعجني وتسبب يل األضطراب.

عندما كّنا يف سوريا لم أكن أرى هذه األرقام

سوى يف كتاب الرياضيات.

املادة التي كنت أحبُها.

أما اآلن، فرصت أكره هذه املادة

التي صارت ختنقني يوماً بعد يوم.

أمي صارت رقماً،

وأبي رقماً آخر،

وأختي،

وأخي، 

وأنا،

أرقاماً... أرقاماً...

وبتنا نعّد األيام بال طعم،

مجّرد أرقام متّر. 

عىل أمل،

أنتظر رقم يوم آخر

يقولون يل فيه إننا سنعود إىل بلدنا،

عندها،

سأمحو تلك األرقام،

وأحمل هويتي، هوية سوريا. 

لم نعد نشعر بأننا برش، بل رجال آليني لنا 
أرقام نُعرف بها وليس أسماء.

10-9 my classroom number

16 my tent number

26 my camp number 

3 my classroom desk number 

5 my appointment number

3212576 my United Nations card 
number 

A never ending list of numbers

A list that bothers me 

And causes me distress.

Back in Syria,

I only saw those numbers in math 
textbooks

A subject I used to love, 

But now, I hate it.

It’s suffocating me day after day 

My mother has become a number

My father, another number

My sister, my brother, myself, 
numbers

… numbers …

And we count the days numbly

Just numbers rolling by

And I wait hopefully

For another number

Of a day that is yet to come

When I will be told

We’re going home, to our country

Then, I will erase these numbers

And carry my identity, 

Syria’s identity.

We no longer feel human, 

We are robots, with numbers, and 
no names. 

MOHAMED KRAYTEM

محمد قريطم
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Numbers

األرقام

YOUMNA SABA 

 ميىن سابا
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YARA AL-SOFOOK

يارا السفوك
HOMS  حمــص
AGE: 12:العــرم 

A Wish  

أمتنى...

ماذا أمتنى؟!

أن أعود إىل بالدي

وأدرس يف كلّية احلقوق

ليك ال تضيع حقوق أي طفل

أو أي أنسان

ونبني معاً مستقبال ميلؤه األمل

قلوباً متلؤها املحبة

بيوتاً ينريها السالم. 

هذه أمنية بوجه احلقد

بوجه احلرب

بوجه الدماء.

هي أمنية،

حبق السماء.

I wish

What do I wish for?!

To return home

Go to law school

To preserve every child’s right

Every human right 

And build a future full of hope

Hearts full of love

And homes glowing with peace.

Here’s a wish in the face of 
hatred

In the face of war

In the face of blood.

Here is a wish,

For heaven’s sake.  

MOHAMAD KHAYATA

محمد خياطة

08

أمنية



WRITTEN BY

ARTWORK BY

09

عائدون
Returning

عائدون.
لنبنيَك يا وطني

ونقّبل الصفصاف والزيتون.
ولك احلب املعّطر باحلياة وبالسالم.
وأضعاف أضعاف الشوق املكنون.

عائدون.

Returning

to rebuild you, my beloved 
homeland 

Returning 

to kiss the willow and the olive 
trees

To you, a love scented with life 
and peace

and layers upon layers of hidden 
yearning 

We shall return.

JAMAL HASSANI

جمال حساين

ALEPPO حلب
AGE: 13:العــرم 

DIANA HALABI

ديانا حلبي
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WAAD AL-ZOUHOURI

وعد الزهوري

HOMS حمص
AGE: 14:العــرم 

يف يوم من األيام، سافر أبي وكان 
عمري سنة واحدة.

ومّرت األيام وكربُت، وأصبح عمري 
خمس سنوات.

عاد أبي من السفر، وأحرض يل معه 
لعبة جميلة أحببتها كثرياً، وصارت 

جزءاً مني.
ظّلت معي اللعبة حتى أصبح عمري 

أحد عرش عاماً.
كنت أذهب إىل املدرسة مع لعبتي 

ألنني أحبها كثرياً.
وبعد أسبوعني، وبينما كنت نامئة، 

فجأة استيقظت عىل أصوات املتفجرات 
والصواريخ.

فقال لنا أبي: جيب أن خنرج اآلن.
 فخرجنا مرسعني ونسيت لعبتي يف 

الغرفة من شّدة خويف.
خرجنا من بلدي إىل بلد آخر، وعشنا 

يف خيمة.
كنت أفكر. هل لعبتي تعاين من احلرب 

 مثل ما أُعاين أنا 
من اللجوء؟

هل لعبتي كربت قبل أوانها مثيل؟
إذا كان اجلماد يعاين ما نعانيه، فأين 

إحساسكم وقلوبكم ومشاعركم يا 
شعوب العالم؟
أين اختفيتم؟!!!

When I was one-year-old,  my 
father went traveling.

Days went by and I grew up. 
When I reached five years of age, 
my father returned from abroad, 
and brought me a beautiful doll. 
I loved it so much that it became 
a part of me.

The doll stayed by my side till I 
was eleven. 

I treasured it so, that I used to 
take it with me to school.

Two weeks later, the sound of 
explosions and rockets abruptly 
interrupted my sleep. 

My father told us we had to leave 
immediately. 

We went out in a hurry and 
overwhelmed by fear,  
I forgot my doll in my bedroom. 

We fled my country and lived in 
a tent.

I keep thinking, is my doll 
suffering from war like  
I suffer from being a refugee?

Did my doll grow up too early, 
like I did?

If inanimate objects endure what 
we suffer, 

Where are your hearts and 
feelings,  
people of the world? 

Where is your empathy?  

Where have you gone?!!!  

MAYA FIDAWI

مايا فيداوي
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My Doll

لعبيت

FADI TABBAL

فادي طّبال 
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TAGHREED EZZEDINE

تغريد عزالدين

HOMS حمص
AGE: 14:العــرم 

غّصة ورا غّصة...
كيف ولوين راحية هالقّصة؟

نفوس مقهورة
وقلوب مكسورة
وذكريات الناس 

عىل حيطان البيوت 
املهجورة.

ملني بدنا حنيك؟!!!!
وعىل مني بدنا نبيك؟!!

وبرتجع الغّصة.
شوية أمل.

ونقول ما إلنا غري اهلل
إلّي عالم بكل هالقّصة.

Bitterness after bitterness

How and where to

Is this story going?

Oppressed souls, broken hearts,

And memories of people

On forsaken house walls.

To whom shall we tell our 
story?!!!!

Over whom shall we cry?!!

Bitterness again.

A hint of hope.

And we say, we only have God,

He knows how the story goes. 

AMANDINE BRENAS

اماندين بروناس
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May God Help  
my Country

هللا يفرجها َعَبلدي
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الربد

12
We used to live in our country, 
safe.

And then we were displaced to 
Lebanon,  
because of war.

I hate winter.

Sitting in our tent, in the harsh 
cold,  

the storm beating the tent’s side 
walls, 

making dreadful sounds. 

Every day, my dad used to gather 
some wood and cardboards for 
warmth.

In Syria, I was never cold,

or scared, of winter sounds.

I used to love wintertime, 

but now, no longer.

Last winter, children died of 
cold.

This winter, 

I am afraid it will be my turn to 
go,

or one of my siblings and friends.

My God, take us back to our 
country Syria, where we are safe 
and warm.

The Cold

 FATIMA AL-TAMER 

فاطمة التامر 

IDLIB ادلب     
 AGE: 10:العــرم 

كنا نعيش يف بلدنا بأمان،

 ولكن نزحنا وجئنا إىل لبنان، 
بسبب احلرب.

إنني أكره الشتاء.

حني كنا يف خيمتنا جالسني يف الربد 
القايس،

والعاصفة جتعل الشوادر تصدر أصواتاً 
مرعبة،

كان كل يوم ألبي أن يذهب وجيمع 
بعض األخشاب والكراتني ليك ندفأ.

كنا يف سوريا ال نشعر بالربد، وال نسمع 
هذه األصوات أبداً...

كنت أحب الشتاء كثرياً، ولكن اآلن ال 
أحبه.

الشتاء املايض مات أطفال من الربد.

وهذا الشتاء، أخاف أن أموت أنا،

أو أحد إخويت، أو أصدقايئ...

 يا رب، أرجعنا إىل بلدنا سوريا، لنعيش 
بأمان ودفء.

FARES CACHOUX

فارس خاشوق
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Here and There
Back home, in my country, Syria, 
my house was three-storey high. 
There, we had a garden where my 
siblings and I used to play…

I used to come back from school, 
finish my homework, then go 
play outside the house with my 
friends. I used to go wherever I 
wanted. 

But with the crisis, things 
changed; and as hostilities 
escalated and the crisis worsened, 
we fled to Lebanon. 

I expected to live in a house 
similar to the one I left behind, 
but to my disappointment, we live 
in a tent. 

Walls swapped for tent walls, 
stone pillars traded for eight cm 
thick planks of wood.  
I didn’t expect to work. 

Everything has changed.

A tent for a house, a swamp for a 
playground.  

A deteriorating financial situation 
put us at the mercy of the camp 
leader, controlling our every 
move, and our working schedules.

In a shelter that stifles our voices, 
we play,  
my siblings and I. 

In the tent, and in the camp,  
nothing is possible and 
everything is permitted. 

This situation is suffocating me. 

None of the schooling I dream of 
and wish for. 

Freedom and camp leader, 
to you, I show my sadness.  

JAMAL IBRAHIM AL-ABBOUD

جمال إبراهمي العّبود
ALEPPO حلب
AGE: 13:العــرم 

كنُت يف بيتي، يف بلدي سوريا، وكان 
مؤلّفاً من ثالثة أدوار.

وهناك كان عندنا حديقة نلعب فيها 
أنا وأخويت

حينما كنُت أعود من املدرسة، أقوم 
 بكتابة واجبايت املدرسّية،

ثم أذهب مع رفاقي لّلعب خارج املنزل.
كنُت أذهب أينما حيلو يل وأينما أريد... 
لكن مع بداية األزمة تبّدلت األوضاع، 

ومع اشتداد الضغوطات وتفاقم 
األحداث، نزحنا إىل لبنان.

كنُت أظّن أننا سنسكن ببيت أشبه 
ببيتنا السابق، لكن خاب ظّني وسكّنا 

يف خيمة.
أستُبدل اجلدار بالشادر، واألعمدة 

باألخشاب التي ال تتجاوز سماكتها ٨ 
سم.

لم أتوقع أن أعمل.
تغّير كل يشء. 

بيت خبيمة 
وملعب مبستنقع.

ضاقت األحوال املادية علينا، وأصبحنا 
حتت رحمة الشاويش، يتحّكم خبروجنا 

وعملنا.
بيت يكتم صوتنا.
 نلعب أنا وأخويت

أّما يف اخليمة واملخّيم
فكّل يشء جائز ومرشوع.

أحسُّ بإختناق من هذا الوضع.
ال دراسة كما أحلم

وال كما أمتّنى
حريّة وشاويش

إليكم أنقل تعاستي.

ABDULWARETH LAHAM

عبدالوارث اللحام

هنا وهناك

13
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WA’AD AL-MOHAMMAD

وعد املحمد 

DAMASCUSريف دمشــق 
AGE: 10 :العــرم

Ah… days of the past 

Schooldays

When my mother (may God have 
mercy on her soul) prepared my early 
breakfast after a morning kiss. 

I miss you so, and I long for those 
days long gone. 

There was never a day when I felt 
bored of that sandwich, every time 
with a different taste.

Especially when I shared it with my 
friend Amal

I wonder where you are now Amal…

Amal, the most wonderful of friends, 
you have never left my memories ever 
since we arrived to Lebanon

Where I no longer like the tomato 
sandwich

Where the bread isn’t like ours 

Where the tomatoes taste different

Where there is no friend like my 
Amal

Where there is no school like my 
school 

Where there is no classroom like 
mine 

Everything is so different here

And most importantly, there is no 
kiss like that kiss

My mother’s kiss

My dear mother, no one in the whole 
world could make me this sandwich 
of yours 

Where are you? Why did you 
abandon me? Why did you leave? 

I am so saddened by our separation

I admit that I no longer like the 
tomato sandwich.  
I hate it. 

But what I love most is to sleep, 
perhaps to meet you in my dreams 
and doze in your warm embrace. 

آٍه.. عىل أياٍم مضت.

أيام املدرسة، عندما كانت أمي رحمها اهلل، 
 تضع يل طعامي 

يف الصباح الباكر بعد أن تعطيني قبلة الصباح.

أين أفتقدك كثرياً وأحن أليام مضت.

لم يأت يوم ألشعر بامللل من تلك السندويشة 
التي كنت أجد لها طعماً مختلفاً كل يوم، 

وخاصًة عندما كنت أتقاسمها مع صديقتي أمل.

يا ترى إين أنت اآلن يا أمل... 

أمل أروع صديقة عىل األطالق. لم تفارق ذاكريت 
أبداً منذ جئنا إىل لبنان الذي لم أحب فيه 

سندويشة البندورة.

فال خبزه يشبه خبزنا

وال طعم البندورة

وال صديقة كصديقتي أمل

وال مدرسة كمدرستي

وال صف كصفي.

كل يشء مختلف متاماً.

واألهم من هذا كله ليس هناك تلك القبلة...

قُبلة أمي...

أمي الغالية، لم أجد يف العالم أحد يصنع يل 
سندويشة كتلك التي كنت تصنعينها يل.

أين أنت، وملاذا تركتني ورحلتي؟

أنا حزينة جداً عىل فراقك.

أعرتف لك أنني لم أعد أحب سندويشة البندورة 
بل رصت أكرهها.

ولكن ما أحبه أكرث هو النوم ليك ألقاِك يف املنام 
وأنام يف حضنك الدافئ...

JOELLE ACHKAR

جويل أشقر

14Tomato Sandwich  
and My Mother’s Kiss

سندويشة البندورة 
وقبلة أمي
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What if?   

أنا طفل أحّب وطني اجلميل.

وطني... الذي كنُت ألعب يف مروجه 
والساحات... 

ثم كان األنفجار الكبري، حيث فارقت 
رفاقي... 

ولّفني احلزن.

ماذا لو كنَت مكاين عندما فارقت 
رفاقي؟!

ماذا لو كنَت مكاين عندما ُهّجرت من 
بيتي؟!

ماذا لو كنَت مكاين عندما ُحرمت من 
التعليم؟!

ماذا لو كنَت مكاين عندما ُعشُت يف 
الغربة؟!

وعندما هاجرُت من بلدي؟!

وعندما...

وعندما...

ماذا لو…؟

I am a child in love with my 
beautiful country.

My homeland … where I used to 
play in its fields  
and squares…

And then there was the big 
explosion, where I parted with 
my friends…

And grief wrapped itself around 
me…

What if you were in my shoes 
when I parted with  
my friends?!

What if you were in my shoes 
when I was displaced from my 
home?! 

What if you were in my shoes 
when I was deprived  
of an education?!

What if you were in my shoes 
when I lived in exile?!

And when I emigrated from my 
country?!

And when…

And when…

What if…?

15

ماذا لو؟!

HUSSEIN AL-IBRAHIM

حسني اإلبراهمي
ALEPPO  حلــب
AGE: 13:العــرم 

 JAD SABER

جاد صابر
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HUSSEIN AL-IBRAHIM

حسني اإلبراهمي

ALEPPO  حلــب
AGE: 13:العــرم 

إرصار عىل الحياة رغم األمل

Life is Stronger 
than Pain

أبي حيّب أخويت الكبار،

ألنهم يعملون ويساعدونه يف املرصوف.

وأنا… ال حيّبني

ألنني جالس يف البيت،

ال أعمل، لكّنني أدرس.

لكّنه ال يعرف معنى دراستي يف 
املستقبل.

هو يريدين أن أعمل،

وأنا ال أريد أن أعمل يف طفولتي،

ألّن العمل يؤذيني فكرياً وجسدياً،

وأنا ال أحتمل مشاق العمل.

فجسمي الصغري ال حيتمل عمل الكبار.

وفكري يبقى مع أصدقايئ يف املدرسة.

لن أرّكز يف أي عمل آخر.

أمتنى أن أدرس.

وأمتنى األمان لكل أطفال العالم.

My father loves my older 
brothers

For they work and help him 
provide

And me, he does not love

For I stay home, jobless, 

And I study.

But he knows not 

The significance of my studies 

For the future.

He wants me to work

I do not want to work

My childhood years away

Child labour harms me morally 
and physically

I cannot take the hardship of 
work

My small body cannot endure 
the pain of adult work

And my mind stays with my 
school friends 

I am not focused elsewhere

I wish to study 

And I wish safety to every child 
on earth. 

KAMAL HAKIM

كمال حكمي
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17 Drawing Hobbyهواية الرمس
لكل إنسان هواية يف حياته، حيُب 

ممارستها ومزاولتها.

هواية تالزم فكره وعملُه وإنتاَجه.

فمنهم من يهوى الّلعب أو السباحة، أو 
الّصيد... إلخ.

أنا هوايتي الّرسم.

هواية تعّبر عن كل حلظة معّينة يف احلياة، 
 تصّورها بفرحها 

أو حزنها.

ولذلك أرسم ما يدور مبخيلتي من أفالم 
كرتونية، أو حاالٍت اجتماعية وإنسانية.

أرُسم بيتي الذي فارقته من زمن، حتيطه 
أشجار الزيتون إحاطة الّسوار باملعصم، 

وخلفُه الطرقات املؤدية إىل املدينة.

ثم أقوم بالتعبري عنه من خالل األلوان 
احلارة والباردة، الشفافة والقامتة، حسب 

طبيعة الشكل املرسوم.

أصّور ذكريايت عىل سطح الورقة، كما 
تنعكس صورة البدر عىل سطح املاء الراكد، 

بنوره وجماله.

ولكن هذه الهوايات حباجة إىل تنمية. لذلك 
أطلب من املنظمات اإلنسانية التي ترعى 

الطفولة، أن تؤّمن لهم الوسائل واألدوات، 
وتشجعهم عىل الدخول إىل املدارس لتنمية 

مواهبهم.

فهل ستؤّدون دوركم حلمايتنا ورعايتنا، 
 لترشق شمس آمالنا 

من جديد؟!

Everyone has a hobby in life, that 
one likes  
to develop and practice. 

A hobby that influences our 
thoughts, work,  
and productivity. 

Some of us like to play or swim or 
hunt etc.

My hobby is drawing, to express 
every moment in life, with its joys 
and sorrows. 

That’s why I draw what goes on in 
my imagination, from cartoons to 
social and humanitarian situations. 

I draw the house I left behind a 
while back, surrounded by olive 
trees like a bracelet on a wrist. 
Behind it, the roads leading to the 
city. And then I paint it with cold 
and warm colors, light and dark, 
depending on the nature of what is 
drawn. 

I paint my memories on paper, the 
way the full moon reflects on the 
surface of the still water.

But these hobbies need to be 
nurtured.

That’s why I ask all humanitarian 
organizations that care for 
childhood, to ensure that children 
are given the means, the tools and 
the encouragement  
to go to school and develop their 
talents.

Will you play your role to protect 
and care for us,  
so the sun of our hopes and dreams 
may rise again? 

MARYAM AL-MOHAMMAD

 مرمي املحمد

AL-RAKKA الرقة
AGE: 12:العــرم 

PATRICK SFEIR

باتريك صفري
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أذكرِك سوريا والعبارات متحو سطوري.

أحلم أن أراِك، أّشم ترابك، مشتاق 
لطفولتي وأصدقاء طفولتي.

إذا كتبت شوقي ال القرطاس، وال احلرب 
يكفيني.

من قلبي الصغري، لِك حبّي الكبري.

SULAIMAN NOURI ALI  

سلميان نوري عيل
ALEPPO  حلــب
AGE: 14:العــرم 

Big Love
I remember you, Syria

And words erase the sentences I 
write

In my dreams, I see you 

I smell your soil 

I long for my childhood 

And my childhood’s friends.

From my tiny heart, my big love 
goes to you.

HASSAN ZAHREDDINE

حسان زهرالدين
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الحب الكبري
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حامل الذكريات

ANAS IBRAHIM

أنس ابراهمي
ALEPPO  حلــب
AGE: 12:العــرم 

Carrier of Memories

أنا السوري الالجئ حامل الذكريات.

وطني هناك،

خلف اجلبال القريبة...

البعيدة.

عصفت احلرب

هربنا،

موّدعني جّدي وجّديت عىل أمل الّلقاء أو 
اللحاق بنا. 

ولكن، كانت يّد املوِت،

فماتا...

قيل يل، ماتا بفارق ساعتني.

تذّكرت كيف كانت الطائرة حتوم فوقنا

وتقصف.

كاد قلبي الصغري يتوقف عن النبض.

هربنا،

من املوت

إىل موت بأشكال عديدة.

وحدها مدرستي،

خيمتي،

أميل، بإرشاق جديد.

I am the Syrian refugee carrier of 
memories

And my homeland is far behind 
the mountains.

War raged… we fled

Farewell to my grand parents 

With the hope of a reunion

Following us 

But… 

There was death

And so they died

Two hours apart

I was told

I remembered the plane 
hovering and shooting 

My tiny heart almost stopped 
beating

We fled death to find multiple 
forms of death. 

Only my school,

my tent,

my hope,

For a new sunrise.

MARC AOUN

مارك عون
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ANTHONY SEHYOUN

 أنطوين صهيون 

MUSIC BY
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20Noor in Wedlock  
Childhood is a beautiful thing. It’s a dream 
we wish never to wake up from, but the 
monsters of life make sure it doesn’t last. 
Those outdated customs and traditions, 
rooted in our Arab societies are on the rise, 
and their grip is stronger than ever because 
of what has been happening to displaced 
Syrian children fleeing the war. 
One of those monsters is early marriage. 
This negative phenomenon spreading in 
the settlements is what pushed me to write 
and disclose the truth of what happened to 
my beloved friend Noor.
Noor is a 14 year old Syrian. We went to the 
same public school, we studied together, 
played and ate together.
I spent more time with her than with my 
parents and siblings. We used to draw 
the map of Syria, the Mulberry tree, 
our early childhood playground, and 
everything reminding us of our beloved 
homeland; the joy of our hearts, the light 
of our way, because we always dreamt of 
a homecoming to our country, our village, 
our school and to our homeland’s soil.
The bonds of our friendship were strong, 
unbreakable. I am not exaggerating by 
saying that I adored her.
One day at school, I noticed she was 
besides herself. That’s when I learnt the 
bleak news: She was to be a bride. 
Her parents had forced her to accept to 
marry a thirty year old man.  
She had no choice. 
She left the school she loved so much, and 
abandoned her childhood. 
Thursday was set as the Wedding Day. 
Thursday came and I went to Noor’s house. 
She was wearing a wedding dress and the 
features of childhood on her sad face.
As soon as I saw her, my tears came rolling 
down, I could not control myself. Damned 
be every person, every monster who gives 
away his girl into child marriage. I beg 
UNICEF to work on better and greater 
awareness of the dangers facing child 
brides, a phenomenon growing by the day. 

الطفولة هي يشء جميل.
هي حلم نتمنى أن نعيشه طوال حياتنا، 

لكن وحوش احلياة حيولون دون ذلك.
تلك العادات والتقاليد البالية املرتسخة 

واملتجذرة يف مجتمعاتنا الرشقية منذ البدء.
ولكنها زادت وتعمق أثرها بعد ما جرى 
وحدث لألطفال السوريني بعد النزوح، 

ومنها الزواج املبكر.
هذه الظاهرة السلبية املنترشة واملتفشّية 

يف املخيمات، دفعتني إىل أن أكتب وأخرج 
مكنونات نفيس عن حالة حبيبتي وزميلتي 

نور.
نور طفلة ّسورية عمرها ١٤ سنة، درسنا 

سويًةً يف مدارس رعاية إجتماعية.
كنا نتعّلم سوية، نلعب معاً، نأكل معاً، 
وقضيت معها أوقاتاً أكرث مما قضيت مع 

أهيل وأخويت.
كّنا نرسم خريطة سوريا، شجرة التوت، 

ملعب طفولتنا املبكرة، وكل يشء يذّكرنا 
بالوطن الغايل، بهجة قلبنا، ونور طريقنا، 

ألننا حنلم دوماً بالعودة إىل بلدنا وقريتنا 
ومدرستنا، وكل ذّرة تراب يف وطننا.

كانت ُعرى الصداقة بيننا قويّة ووشاجئها ال 
 تنفصم. 

ال أبالغ إذا قلت إنني أعشقها.
يف أحد األيام كنا يف املدرسة، وكانت نور عىل 

غري عادتها وطبيعتها اجلميلة، فالحظُت 
الفرق.

عندها أخربتني انها ستصبح عروساً قريباً.
والداها أجرباها عىل قبول الزواج من شاب 

يبلغ الثالثني من العمر. لم يكن لديها خيار 
آخر.

تركت املدرسة التي حتّب، وهجرت الطفولة. 
حّددوا يوم اخلميس، يوم الزواج.

جاء اخلميس، وذهبُت إىل بيت نور وكانت 
تلبس ثوب العرس ومالمح الطفولة يف 

وجهها احلزين.
عندما رأيتها، أخذت دموعي تنزل لوحدها، 

ولم أستطع أن أمتالك نفيس.
تباً لكل شخص، ولكل وحش يزوج إبنته 

صغرية.
وأرجو من اليونيسف أن تعمل عىل التوعية 
بشكل أكرب حول مخاطر هذه الظاهرة التي 

أخذت تتسع يوماً بعد يوم.

نور وبيت الزوجية

 FATIMA AL-TAMER 

فاطمة التامر 

IDLIB ادلب     
 AGE: 10:العــرم 

CHADI AOUN

شادي عون
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Winter Tent    
When the harsh winter comes, 
every family gets ready to 
welcome this season of great 
blessings that nurtures the trees, 
waters the fields, and fills the 
rivers and streams with fresh 
and clear water. They arrange 
heaters, gather heating supplies 
like fuel and logs, and fortify 
their windows and doors. 

We watch the rain and snow fall 
through the windowpane, and 
enjoy this magnificent sight.  
We wait for the next day to 
play in the snow, have fun, and 
be happy in our warm clothes, 
leather boots, and mittens. 
That’s how people live a normal, 
blissful life. 

But in our camps, where the 
tent’s ceiling nearly touches our 
hair, we live inside nylon bags 
and wooden frames, we are 
packaged goods with a missing 
“MADE IN” label. 

As soon as winter comes, with 
its first drop of rain, we start 
sinking into muddy, sickening 
swamps. As of the tents, 
burdened with snow and almost 
crumbling over our heads, they 
give in to the water.

What a vast difference watching 
a raindrop sliding down the 
windowpane, and a raindrop 
falling down 
on me.

And the solution is to exchange 
these faltering crumbling tents 
for pre-fabricated buildings,  
that can safeguard, just a tiny 
part of humanity. 

MARYAM AL-MOHAMMAD  

 مرمي املحمد
AL-RAKKA الرقة
AGE: 12:العــرم 

JORJ ABOU MHAYA

بو مهّيا
ٔ
جورج ا

عندما يأيت الشتاء بربده القارس، تتهيأ 
كل أرسة لتٍعدَّ بيتها الستقبال هذا 

املوسم، الذي يأيت بالنعمة العظيمة 
التي تغّذي األشجار والبساتني، وجتري 
اجلداول والسواقي باملاء الرقراق العذب.

يقومون برتتيب املدافئ وتأمني لوازم 
التدفئة من وقود وأخشاب، وحتصني 

الغرف بنوافذها وأبوابها.
نرى من النافذة املطر يهطل والثلج 

يتساقط، فنستمتع بهذا املنظر البديع.
ثم يأيت الصباح التايل فنلعب بالثلج، 

ومنرح ونسعد، وقد لبسنا الثياب 
الصوفية واألحذية اجللدية والقفازات.

هكذا تعيش الناس يف حاالتهم 
اإلعتيادية الهانئة.

أّما يف مخّيمنا حيث يكاد سقف اخليمة 
أن يلتصق برؤوسنا، نعيش ضمن 

أكياس من النايلون مدّعمة باخلشب، 
وأننا مواٌد محفظة ينقصها الكتابة 

عليها “صنع يف”.
فما أن يبدأ الشتاء بنقطة املطر األوىل، 

حتى نغوص يف مستنقعات موحلة 
مقرفة.

أّما اخليم، فيثقلها الثلج حتى تكاد 
تسقط فوق رؤوسنا، وتدخلها املياه 
لتترسب إىل أماكن النوم واألغطية.
فرق واسع بني من يرى نقطة املطر 

تنزلق عىل زجاج النافذة، ونقطة مطر 
أخرى تسقط عليه.

أّما احلل، فهو باستبدال هذه اخليام 
املتهاوية بأبنية مسبقة الصنع، حتافظ 
عىل نسبة ضئيلة من إنسانية األنسان.
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يف سوريا، عندما ميوت أحد أقاربنا، كنا 
نبني خيمة الستقبال الناس يف مكان 

آمن، وكنا نقّدم الغداء والقهوة.
أما هنا، ملّا مات خايل، لم جند مكاناً 
لندفنه. لم ننِب خيمة، واخليمة التي 

نسكن فيها ضّيقة وال تتسع.
ولم نستطع أن نقدم كأساً من الشاي 

لفقر حالنا، وال غداء.
حتى أن صاحب األرض لم يقبل أن 

ندفنه يف املقربة.
ملاذا؟... ال أدري.

فأرسلنا جّثته إىل سوريا.
هل هذا جيوز؟!!

“بالد العرب أوطاين”
ال ليست بأوطاين. إننا نشعر بالغربة...

املوت يف أرض الغربة صعب جداً.
فكل سوري يعاين مثل هذه املعاناة

هذا ليس بلدنا.
كّلنا نعاين من هذا اليشء املحزن جداّ،

وكّل منا حيّن إىل أن يعود إىل بلدي...
بلدي الذي ترّحب حتى تربته بنا.

حيث هي حريّتي واحلنان...

In Syria, when a relative passes 
away, we set up a tent to welcome 
mourners, and serve them lunch 
and coffee.

But here, when my uncle died, we 
couldn’t find a burial ground. 

We did not set up a tent, and the 
one we live in is too narrow, there 
is no room.

We could not even offer a glass of 
water, let alone lunch, that is how 
destitute we have become. 

The land owner didn’t let us bury 
my uncle in the cemetery. 

Why?  I do not know. 

So we sent his body back to Syria.

How can this be?  

“The land of Arabs is my 
homeland.” * 

But no, not my homeland. We feel 
alienated…

Death in alien land is very hard.

Every Syrian is suffering similar 
hardships

This is not our country.

We are all enduring adversity   

And we all long to return home to 
my country.

My country that welcomes us with 
every particle  
of its soil 

Where my freedom and 
tenderness lies. 

* “The land of Arabs is my homeland” is a well-known 
Arabic anthem, advocating Arab unity, written 
by Fakhri Al-Baroodi, composed by the brothers 
Fulayfel.  

The Death  
of Strangers   

  موت الغرباء
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AYA MOHAMMAD

آية محمد 

DAMASCUS ريف دمشــق     

 AGE: 13 :العــرم

  GHADI GHOSN

غدي غصن

FADI TABBAL

فادي طّبال 
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Screen News  
On a holiday, I sat in front of 
the television screen and started 
zapping, to find all sorts of news. 

One TV channel spoke of 
peace, another of death, and 
yet another of unity between 
nations, wars, and what have 
you.  

So many news, and each channel 
following a certain political 
agenda, because it is politically 
owned. 

You politicians, you are the news 
and its sources, so please do 
something. My country is being 
demolished, and its children are 
dying of destruction, cold, and 
hunger. Call for a dialogue and 
agree to a solution that brings 
me back to my country. 

And once you end the war, come 
and immerse yourselves in the 
scent of the Damascene Jasmine, 
for peace to prevail in your 
hearts.

ABEER HAMZAH

عبري حزمة
HOMS حمص
AGE: 14:العــرم 

يف يوم العطلة جلست أمام التلفاز 
وبدأت أنقل من قناة إىل أخرى، 

فوجدت بكل قناة أخباراً ما.
واحدة حتيك عن السالم وأخرى عن 

املوت وأخرى عن اإلحتاد بني الشعوب 
واحلروب وغريها.

كثرية هي األخبار، فكل قناة تفعل كما 
يقول لها السياسيون ألنها تابعة لهم.

يا أهل السياسة أنتم اخلرب واملصدر، 
فأرجوكم افعلوا شيئاً فبالدي تتدمر 

وأطفالها ميوتون من الدمار والربد 
واجلوع.

قوموا بدعوة إىل حوار واتفقوا عىل حل 
يرجعني إىل بلدي.

وبعد أن تنهوا احلرب...
تعالوا وعطروا أنفسكم من باقات 

ياسمني الشام ليعم السالم يف قلوبكم.

SEDKI ALIMAM

صديق اإلمام
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OLA MOHAMAD

عال محمد

DAMASCUS ريف دمشــق
AGE: 11:العــرم 

كنت دامئاً أحب أن أذهب إىل البحر، مبياهه 
الدافئة، ورماله الذهبية الناعمة، أستمتع مع 

أخويت وأصدقايئ يف الرحالت إىل الالذقية، املدينة 
البحرية الوادعة اجلميلة.

فكان البحر حيتّل مكانة عظيمة يف قلبي، وحيوز 
مساحة كبرية من عقيل، إىل أن ُهّجرنا من 

سوريتي الغالية إىل بلد عربي شقيق أال وهو 
لبنان، واختلفت حيايت وقُلبت رأساً عىل عقب. 

فاخليمة منزيل والسماء غطايئ، ورفاقي الذين 
ترعرعت معهم غابوا عن نظري، وحبر الالذقية 

كذلك.
آٍه ماذا أفعل؟

أصعب يشء أنّك ال تستطيع أن تقوم بيشء 
ملعشوقتي سوريا. 

أريد أن أكفكف دمعك، وأمسح جبينك الغايل، 
فدموعك غالية، ومثنها كبري.

لن أحّبك بقلبي ألن قلبي مجروح،
لن أحّبك بإحسايس، ألّن إحسايس غري موجود،

لن أحّبك بروحي، ألّن روحي راحت،
سأحّبك مبحبة اهلل احلّي الذي ال ميوت.

تفاجأُت يف أخبار التلفاز مبوت طفل سوري. 
روح بريئة. إيالن، هذا الطفل اجلميل الذي ميّثل 

همومنا جميعاً كأطفال سوريني. 
إبن قرية سورية، هاجر هو وعائلته إىل تركيا. 
كانوا يبحثون عن األمان والطمأنينة. خرجوا 

دون إرادتهم من بلدهم العزيز، ومنه إىل أوروبا 
احللم. فما كان من أمواج البحر التي ُكنت 

أُحبها إال أن أخذت أخي إيالن.
أعتب عليك يا حبر.

لم أعد أحبك.
لن أذهب إليك مرة ثانية.

ملاذا ابتلعت صديقي؟
هل أنت جائع كل هذا القدر حتى تأخذ هذا 

الطفل اجلميل؟
ولكن هل أعتب عليك أم عىل أبناء سوريا

أم عىل أشّقايئ العرب
أم عىل أخويت يف اإلنسانية

 الذين لم يضمدوا هذا اجلرح النازف يف حبيبتي 
سوريا؟

عىل كل حال، لن أقنط ولن أتراجع عن أحالمي 
بغٍد أفضل.

الرحمة والسمو لروحك الطاهرة إيالن.

I used to love going to the sea, to its 
warm waters, and soft golden sand. 
I used to enjoy with my siblings and 
friends, my trips to Lattakieh, this 
tranquil and beautiful city by the sea.
The sea used to hold a special place in 
my heart and thoughts, until the days 
we fled from my dear Syria, to Lebanon, 
a neighboring Arab country. 
My life changed, turned upside down.
The tent is now my home, the sky is my 
cover, and the friends I grew up with 
are far away, and so is the Lattakieh sea. 
Ah… what shall I do?
The hardest part is that one cannot help  
my beloved Syria. 
I want to dry your tears and wipe your 
forehead,  for your tears are so precious 
to me.
I will not love you with my heart for my 
heart is wounded.
I will not love you with my feelings, for 
my feelings have disappeared.
I will not love you with my soul for my 
soul is missing. 
I will love you with the love of the 
eternal living God. 
I was shocked by the TV news of the 
death of a Syrian child, an innocent soul, 
Aylan, that beautiful child that embodies 
the worries of all Syrian children. The 
son of a Syrian village, who fled with his 
family to Turkey searching for safety and 
peace of mind. They unwillingly had to 
leave their country, chasing the dream of 
Europe. And those sea waves I used to 
love took my brother Aylan away.
I blame you Oh, sea 
I no longer love you, I will never visit 
you again. Why did you swallow my 
friend? Are you that hungry that you 
had to take that beautiful child?
But do I blame you or do I blame the 
sons of Syria, or my fellow Arabs, or my 
brothers in humanity, those who won’t 
heal the bleeding wound of my beloved 
Syria?
Whatever happens, I will not quit, and 
I will not give up on my dreams for a 
better tomorrow. May God be upon your 
pure soul, Aylan.  

AMER MOGHRABI

عامر مغربي

Aylan and the Seaإيالن والبحر
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Who are you?   
Who are you? They asked.

We said: 

We are the generation 

whose life is lost

whose dreams are broken 

in war.

We are the generation 

who is supposed to succeed

in a failed society.

We are the generation 

who sleeps to the sound of 
gunshots

and wakes up to the death of a 
child.

We are the generation 

worried about water shortages

and electricity cuts.

We are the generation 

whose safety you took away

in exchange of fear and dread.

We are the generation 

whose laughter you took away 

and sowed oppression.

We are the generation 

who has grown too old too soon. 

We are the generation 

whose burden is too heavy for 
our age.

We are the generation 

for which life is endless hope

rooted in childhood.

And despite the immensity of 
our loss

we want to live.

Do you now know who we are?

WAAD AL-ZOUHOURI   

وعد الزهوري
HOMS حمص
AGE: 14:العــرم 

IVAN DEBS

إيڤان دبس

قالوا لنا إنتو مني؟
قلنالن

حننا اجليل
اليل ضاعت حياتو

وانكرست أحالمو باحلرب.
حننا اجليل

اليل مطلوب منو ينجح
مبجتمع كل يش فيه فاشل.

حننا اجليل 
اليل مننا عىل صوت الرصاص،

وفقنا عىل طفل مات.
حننا اجليل

اليل هّمو إذا إجت املي
أو انقطعت الكهربا.

حننا اجليل
اليل اخدتوا منو األمان 

واعطيتوا اخلوف والرعب.
حننا اجليل 

اليل أخذتوا منو الضحكة
وزرعتوا جّواتو القهر.

حننا اجليل
اليل كربنا كتري.

حننا اجليل 
اليل شلنا الهم بّكري كتري.

حننا اجليل
اليل رح تضل احلياة هي األمل

والطفولة هي األساس.
بس مهما خرسنا

بدنا نعيش.
عرفتوا حننا مني؟؟
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He stormed in, turned off the 
television, kicked me where I was 
lying watching TV, and started 
yelling and screaming until the 
neighbors could hear. 

“God rid me of you, and of the 
television, and of kids, and kids’ 
programs! Get out of my sight!”

His stare following my mother, 
and watching her every move: 
“And you, what are you doing?”,  
he roared from the top of his 
lungs.

She choked on her words 
and her tears covered her 
beautiful features as she started 
whispering “Oh,  dear God, every 
day the same...” And before she 
could finish her sentence, he 
grabbed her by the hair,  
beat her, and hurled her to the 
ground.

Her body shattered everything 
around, even my little brother’s 
toys and his feeding bottle. 

Fear, tears, and quiver, were our 
daily bread.  
I wish those sufferings were real, 
and my father...

You, the United Nations calling 
for the end of violence  
at home, stop the war in Syria!

I wish my father hadn’t been 
killed in the war,  
even though he used to harm us. 

That is my wish, just so I can call 
him ‘Father’ again.

My Father’s Abuse

دخل مرسعاً وأغلق التلفاز بيده.

رفسني برجله حيث كنت أمتدد وأنا 
أشاهد التلفاز، وبدأ يرصخ ويرصخ 

حتى سمع اجلريان صوته: اهلل خيلصني 
منك ومن التلفاز ومن األطفال وبرامج 

األطفال، هّيا أغرب عن وجهي!!

عيناه تالحق أمي وترتصد حركاتها: 
 وأنت ماذا تفعلني؟؟؟ 

رصخ عالياً.

اختنقت بالكلمات ودموعها غطت 
مالمح وجهها اجلميل، وبدأت تهمس: 

يا اهلل كل يوم عىل هذه احلال؟؟

لم تنه اجلملة، إال وأمسكها من شعرها 
ورضبها ورماها أرضاً.

حطمت جبسدها كل ما حييط بها، حتى 
ألعاب أخي الصغري وزجاجة احلليب 

التي يرضع منها.

اخلوف، والبكاء والرعشة قوتنا اليومي، 
ليت هذه العذابات حقيقية، وأبي....

فيا أيتها األمم املتحدة التي تنادي 
بوقف العنف املنزيل، أوقفي احلرب يف 
سوريا، ألنني أمتنى أّن أبي لم يُقتل يف 

احلرب وليفعل بنا أكرث من هذا.

أمتنى ذلك فقط ألناديه: أبي.

ALI HARBA

عيل حربا 

HOMS حمص
AGE: 10:العــرم 

SANDRA GHOSN

ساندرا غصن

ظلم أبي
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AHMAD EL-YOUSSEF AL-MOHAMMAD

أحمد اليوسف املحمد
HOMS  حمــص
AGE: 13:العــرم 

Aleppo Chants   

سوريا

يا وردة جورية

يا شمعة

يا روح األبدية.

أشتقت إىل حلب

وعطرها...

حلب

أكرب من الدهر دهرها

مفتوحة عىل األغاين حدودها.

اهلل يا حلب

اهلل يا قدودها!

Syria, 

Oh, Damask Rose, 

Oh, candle, Oh, eternal soul.

Oh, marvelous Aleppo

Oh, delightful chants!

Whose time is greater than 
eternity

Whose borders are open to 
songs.

Oh, marvelous Aleppo

Oh, delightful chants!

ABDALLAH HATOUM

عبدهللا حاطوم
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قدود حلبية

CHARBEL HABER

 رشبل هرب
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Two Jasmines

ياسمينتان 

تتجاوران

يف أكرث من أمرين

منها السالم احلرب واألمان.

هاتان الياسمينتان

ميألهما احلب واحلنان

تتعاونان يف كل آن

تتجاوزان اآلالم وتنسيان.

هما ليستا مثل كل األوطان،

هما عندي مميزتان.

وهل تريدون أن تعرفون

من هما هاتني الياسمنتني؟

أنا أجيبكم... 

إنهما سورية ولبنان.

Two Jasmines

adjacent

in more than two ways

in peace, war, and safety.

Two Jasmines

filled with love and tenderness

helping one another 

always defeating pain and 
forgetfulness.

Two Jasmines 

unlike any other homelands

to me they are special.

My two Jasmines?

Syria and Lebanon.
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ZOHOOR HAIDAR 

زهور حيدر
DARAA  درعا

AGE: 13:العــرم 

AIDA KAWAS

عايدة قواص
اليامسينتان
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ABDELWAKIL AL-IBRAHIM

عبدالوكيل اإلبراهمي

ALEPPO حلب
AGE: 11:العــرم 

الرتاب الغريب

Alien Soil

يل عم فقري. ذات يوم قرر أن يعمل يف 
بيع غْزل البنات من شدة احلاجة لتأمني 

معيشة أوالده.

فبدأ بصناعتها، ويذهب كل يوم 
ويتجول يف املخيمات ليبيعها.

يف أحد األيام العصيبة، وبينما كان 
يسري عىل الطريق بدراجته وصندوق 

الغزلة،

نظر خلفه، وإذا بسيارة مرسعة تصدمه 
وتهرب.

تم نقله إىل املستشفى، وما لبث حتى 
فارق احلياة.

تلقينا صدمة احلادث والوفاة بقضاء رب 
العاملني بصدِر رحب، لكن قضاء الناس 

صعب. 

أردنا أن نقوم بدفنه يف املدافن املخصصة 
لألموات،

 فضاقت املدافن عىل األحياء رغم أننا 
دفعنا مثن ذلك املكان باهظاً.

وبعد توسالت للسماح بالدفن، 
ألسنة الناس وشتامئهم أكرث إزعاجاً من 

األموات.

هل األموات مزعجون لهذه الدرجة؟

أال يكفي أنهم دفنوا يف أماكن غري 
أوطانهم وأرِض ليست أرضهم؟

أال تكفيهم غربتهم حتى حتت الرتاب...؟

لكم أنتم فقط حتليلكم ووجهة 
نظركم...؟

I have a poor uncle who one day 
decided to start selling cotton 
candy to provide for his children. 
He started spinning it, and 
wandering in the camps every 
day to sell it. 

One of these difficult days, 
while walking the streets with 
his cotton candy bicycle, he was 
run over by a speeding car in a 
hit-and-run, and transferred to 
a hospital where he passed away 
shortly after.

We received the shocking news 
of the accident and his passing 
by the will of God Almighty, in 
good faith; but the fate of people 
is hard.

We wanted to bury him in a 
cemetery meant for the dead, but 
the living envied our departed of 
their burial space, even though 
we had paid a hefty price for it.

After begging for being granted 
burial space, people’s sharp 
tongueس and insults were harsher 
than death. 

Are the dead that bothersome?

Isn’t their alienation down to 
their underground resting place, 
enough?

Why do you remain confined 
to your own thinking and 
viewpoint? 

MOHAMAD OMRAN

محمد عرمان
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SHAHD WAFI AL-OMARI  

شهد وايف العرمي
DAMASCUS ريف دمشــق

AGE: 11:العــرم 

سورية ما أجملِك،
ما أحىل العودة إليِك.

فمهما بعدُت، مهما كربُت، مهما 
 غبُت، أرجع طفالً 

بني يديك.
أشتقت إليك...

أشتقت إليك يا سورية أشتقت إليِك،
يا بلد الّنور ودار العز،

لّبيك... لّبيك.
يا سورية ما أروعِك.

Syria, oh, how beautiful
Oh, how returning to you is 
sweet
No matter how remote, or how 
old, 
No matter how long my absence 
has been
I return, and I’m like a baby in 
your arms 
I have missed you…
I miss you oh, Syria, I long for 
you…
Oh, country of light, and house 
of splendor 
At your service, here I am 
Oh, magnificent Syria

ELY DAGHER

إييل داغر
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Longing

شوق
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My Homeland 
Destroyed   

وطني اليوم مهّدم

متلؤه الهموم.

متى سيعمر؟

ومتى سيُصنع السالم فيه؟

سنوات حرب طويلة مّرت

وهو مرهق ومتعب.

يسري احلزن يف سوق احلميدية،

وحارات الشام احلزينة،

والدمار يف تدمر،

الفرات مليئ بالدموع،

وأصوات النواعري تصيح عالياً: يكفي 
حرباً.

آه...........

ليت بياض القطن يُنَثرُ فوق النفوس، 
وليت ساعة حمص تؤرّخ ساعات 

احلرب، لنأخذ درساً لألجيال.

My homeland is now destroyed,

wretched to the ground.

When will it be rebuilt?

When will peace be made?

Long years of war have passed,

and it is tired and broken. 

Sadness strolling down the 
Hamidiya souk, 

and roaming the forlorn streets 
of Damascus, 

destruction in Tadmur,

the river of Euphrates filled with 
tears,

and the sound of waterwheels 
screaming out loud “ENOUGH 
WAR”

Oh… 

Let the whiteness of cotton sway 
the spirits. 

Let the clock bell of Homs 
register war stricken hours  
in history. 

Let us learn a lesson for coming 
generations.
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SHAIMA’ ALOUSH

شمياء علوش
HOMS  حمــص
AGE: 12:العــرم 

HATEM IMAM

حامت اإلمام
وطين املهدم
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صباح عىل ضفاف نبع الحنان

MOHAMMAD NOURI ALI

محمد نوري عيل

ALEPPO  حلــب
AGE: 12:العــرم 

A Morning on the 
Banks of the Spring  
of Tenderness

تركُت هناك بعيداً كريت ودراجتي

وتركت بيتي الذي كان عىل ضفاف نبع 
احلنان.

حديقتنا كانت تزهر بالزهر واملحبة.

تركت كل يشء،

إىل خيام باردة

إىل وجوه باردة. 

نيس الصباح أن يأيت معي.

هناك يف ديارنا، يقوم الصباح.

تعطيه أمي مثلنا، الزيت والزعرت

ويذهب معنا إىل املدرسة.

نسيته يف بيتنا.

لم أعد أدري عنه أي يشء.

هل كرب؟

هل مات؟

صباحنا ال ميوت.

سرنجع يوماً ونلعب.

إنه بأنتظاري،

وأنا سأركض حنوه

سأعانقه

وسأقّبل وجنتيه.

I left behind my football and 
bicycle, there, far away.

I left behind my home 

on the banks of the spring of 
tenderness. 

Our garden was blooming with 
roses and love.

I left everything behind for the 
tents of coldness, 

for the coldness of faces.

Morning forgot to accompany 
me when I left. 

There, it dwells, back home 

taking olive oil and thyme 
sandwiches to school. 

I forgot the morning back home 

and I no longer know anything 
about it.

Did morning die? 

Our morning never dies 

One day, we will return to play 

Our morning will be waiting for 
me 

and I will run towards it and kiss 
both its cheeks.

BOUTROS AL-MAARI

بطرس املعري
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ABED KOBEISSY

عبد قبييس 
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Childhood
AISHA AL-MOHAMAD

عائشة املحمد

AL-RAKKA الرقة

AGE: 13 :العــرم

الطفولة

تلك الفرتة الزمنية من عمر األنسان، 
يف ربيع عمره، ونضارة جماله وتفتحه 

عىل الدنيا، التي يريدها كما يريدها كل 
أطفال العالم وليس فقط أطفال سوريا 

اجلرحية فحسب.

ينظر األطفال إىل الدنيا عىل أنها حديقة 
غناء، واسعة األرجاء، مليئة بوسائل 
املرح واللعب واللهو، مفروشة أرضها 

ببساط أخرض مزركش بكافة ألوان 
الزهور وأجمل العطور.

غرفهم زاهية األلوان، متناسقة 
األشكال، خالية من الشوائب التي 

تُعّكر صفوهم، ال دماء فيها وال 
اشالء، وال تتنازعهم أمواج البحار، 
فيلقون عىل شواطئها غرقى.. جثثاً 

هامدة...

أعيدوا لنا سعادتنا... نضارتنا….

أعيدوا لنا األراجيح واأللعاب...

نعم حنن أطفال، ولكننا حملنا هموماً 
كالرجال.

أنتم من تصنعون سعادتنا... فدعونا 
 نشمَّ نسيمها 

ونتنّفَس عبقها.

That time in every human’s life, 
in the spring of age and the 
freshness of beauty, blooming 
into the world, that the children 
of wounded Syria want, like 
other children of the world.

Children look at the world as 
an endless garden filled with 
songs, overflowing with fun and 
play; a land with a bed of green, 
adorned with all the colors of the 
flowers and the most captivating 
perfume.

Bright colored bedrooms, 
harmoniously decorated, 
with fitting shapes, free from 
impurities that spoil a child’s 
serenity. No blood, no shreds, 
no hostile sea waves to end up 
shipwrecked… lifeless corpses 
washed ashore…

Give us our happiness back… our 
youth…

Give us back the swings and the 
toys…

Yes, we are children, but we bear 
the burden  
of grown men.

You are the ones who make our 
happiness…  
so let us smell its breeze, and 
breathe its fragrance. 

NOURA BADRAN

نورا بدران
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أفراح وهموم

ال نراها.

وهناك أشياء،

ال نعرفها،

ولم نسمع بها.

وأشياء كثرية

باتت علنية.

وخصوصيتي

عىل أحد ليست مخفية.

الكل يعرف أرسار الشاب والصبية.

يف املخيم... 

ال خصوصية.

Joys and worries 

unseen,

and there are things 

unknown, 

unheard of, 

and many things exposed,

and my privacy 

is no longer mine.

Everyone knows the secrets of 
the boy and the girl.

In the camp, 

no privacy.

Hidden Matters  

خفايا املخمي 

ZOHOOR HAIDAR

زهور حيدر

IDLIB ادلب
AGE: 10:العــرم 

KAREN KLINK

كارن كلينك

SARY MOUSSA 

ساري موىس 
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بال عنوان

MOUSSA NOOH AL-RIZK  

موىس نوح الرزق
ALEPPO  حلــب
AGE: 13:العــرم 

Untitled

أنا إبن البلد الذي أرسل للعالم نور 
احلروف.

يل إسم

وهوية

وكرامة.

لم أعلم،

ولم أفهم،

ما الذي حدث.

سألت أبي: ألسَت الذي أسميتني 
موىس؟

قال: نعم يا بنّي.

فقلت: ملاذا ينادونني الجئاً؟!

طال صمته ثم قال: اليوم كل سوري 
إسمه الجئ.

I am the son of the land that 
gave the alphabet  
its legacy to the world.

I have a name… and identity… 
and dignity.

I do not know,  
I did not understand what 
happened.

I asked my father 

Am I not called Moussa?  
He said to me: Yes, my son...

Why do they call me Refugee?

I asked.

After a long silence, he said to 
me:  
Nowadays, every Syrian is called 
Refugee.

ABDULRAZZAK AL-SALHANI

عبدالرزاق الصالحاين

SHARIF SEHNAOUI 

رشيف صحناوي 
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Martial Laws
My city, where I used to live in 
my motherland, Syria, has a 
special taste in my imagination. I 
was free.  
The taste of freedom was in 
everything around me.  

My house! Oh, your memory is 
so sweet.  
I move around you so freely.

Our street, oh, how beautiful…

A big house and a beautiful 
street, but when we came to 
Lebanon, we built a tent for a 
home. 

In the small tent, there was 
neither freedom nor comfort. 
The camp leader controls us. 
We work in exchange for the 
housing. 

The landowner orders us to leave 
if we answer him back when he 
addresses us. But leaving would 
cost us.  

Therefore, most of the time we 
tolerate the actions of the camp 
leader and put up with the land 
owner’s conduct...

We don’t dare to play in the 
camp, fearing the camp leader 
will hit us and say: “You’ve 
grown up, you are no longer 
kids”. We are expected to work, 
not play.  

That’s how it is in the settlement.

Evictions, rules and laws, 
nothing but rules!

HUSSEIN AL-IBRAHIM

حسني اإلبراهمي
ALEPPO حلب
AGE: 13:العــرم 

مدينتي التي كنت أقطنها يف وطني األم 
سوريا لها طعٌم كبريٌ يف مخيلتي: كنُت 

حراً يف كل يشء من حويل.
بيتي! آه من ذكراك… 

أحتّرك حبرية فيه.
شارعنا يا جلماله... 

البيت كبري والشارع جميل، لكن 
عندما أتينا إىل لبنان قمنا ببناء خيمة 

بدل البيت. 
يف اخليمة الصغرية ضاعت حريتنا 

وراحتنا، والشاويش يف املخيم يتحكم 
بنا. نعمل مقابل السكن.

صاحب األرض إذا تكلم معنا ورددنا 
يف وجهه قال لنا: ارحلوا، وإن رحلنا 
سندفع تكاليف كثرية لهذا اليشء...

ولذلك نتحمل يف معظم األحيان 
 ترُصفات الشاويش 
وصاحب األرض...

ال أستطيع اللعب يف املخيم ألن 
الشاويش يرضبنا ويقول لنا: “أنتم 

كربتم، لستم صغاراً”. أصبحنا مناسبني 
للعمل ال للعب... هذا هو حالنا يف 

املخيم بعد املدينة.
حكم...أحكام!!

ALI RAFEI

عيل رافعي
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Peace in Sign 
Language  

هذه إشارات الصم والبكم عّلمنا إياها 
والدي األصّم.

من بعض هذه األحرف، أعّبر عن 
كلمات املحبة والسالم.

أخربنا والدي أننا ال حنتاج إىل هذه 
اإلشارات يك نفهم لغة السالم.

فقط حنتاج إىل ابتسامة صغرية يك تعّبر 
عن املحّبة والسالم بيننا 

ليت البرش كّلهم صّم وبكم، ليعَمّ 
السالم وتنتهي احلروب بني البرش.

This is the language 

of those who cannot hear or 
speak,

my deaf father taught us.

With some of these signs 

I express words of love and 
peace.

My father taught us

we need no signs to understand 
the language of peace

all we need is a tiny smile

to express love and peace among 
us.

I wish humanity was deaf and 
mute.

Peace would rule on Earth and 
wars would end. 
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السالم بلغة اإلشارة

TAGHREED EZZEDINE   

تغريد عزالدين
HOMS  حمــص
AGE: 14:العــرم 

KARIM QABRAWI

كرمي قرباوي
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SHAIMA’ ALOUSH

شمياء علوش
HOMS حمص
AGE: 11:العــرم 

شام،

طفلة لها من العمر تسعة أشهر،

شاءت األقدار أن تفتح عينيها 
الصغريتني،

وال ترى جدتها العجوز.

أهلها قضوا يف حرب ال تعنيهم. 

أي حياة هذه؟!

ماذا سيقول العالم لشام؟!

أي طفولة تزهر عىل ضفاف املوت؟!

هل الطفلة  شام حلظة،

يف الزمن الشامي الرهيب؟!

أسئلة حبجم الوجود وجحيمه،

برسم اإلنسانية،

وإلنسانيتها.

Cham,

A nine-month old child.

Fate decided that she opens 
her eyes to a world without her 
elderly grandmother.

Her parents passed away in a 
war that did not concern them.

What kind of a life is that?!

What will the world say to 
Cham?!

What sort of childhood blooms 
on the banks of the river of 
death?!

Is the child Cham, anything 
but a moment in these terrible 
Damascene times? 

Questions as large as existence 
and it’s living hell,

In the hands of humanity, 

And inhumanity.

DIYALA ZADA

دياال زادة
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Damascene Times

الزمن الشامي
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SHAIMA’ ALOUSH

شمياء علوش

HOMS حمص
AGE: 12:العــرم 

ألست طفلة؟!
أال أملك براءة األطفال؟

وطموحهم؟! 
وذلك احلّب والنقاء؟

فلَم ال أعيش مثلهم؟
بأي حّق يضيع حلمي؟

ويتوه معه األمان؟
َمن الذي رسق من بلدي احلنان؟

ومن الذي أستبدل احلرب باألمان؟
ولكن سأسرتّد حقوقي

رغماً عن األحزان،
فاحلب واحلّق واخلري،

منترصون عىل الطغيان.

Am I not a child?!

Do I not have a child’s 
innocence?

And ambitions?!

And that love and purity?

Why do I not live like them?

By what right does my dream get 
lost?

And with it, my safety?

Who stole my country’s 
tenderness?

And who traded safety for death?

But I will earn back my rights, 
despite the sorrows

For love, truth, and kindness,

Over oppression shall prevail.

LAILA HAMZEH

ليىل حزمة
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Innocent Questions

أسئلة بريئة
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نتوجه بالشكر إىل جميع الذين ساعدوا برفع 

أصوات األطفال إىل العامل و ال سمّيا إىل:

األطفال السوريني الالجئني وأرسهم الذين ال 

يزالون يكافحون من أجل البقاء

فريق قمس اإلعالم يف اليونيسف يف لبنان

سالم الجنابي، مسؤول إعالمي

جمعية بيوند وفريق عملها

محافظ بريوت القايض زياد شبيب وفريق عمله

 رئيس املجلس البلدي ملدينة بريوت جمال عيتاين

وفريق عمله

"بيت بريوت" لفتح أبوابه لنا

الفنانني ألعمالهم السخّية

جميع املتطوعني لدعمهم و سخائهم

املباِدرة باملرشوع و املستشارة: سهى بساط 

بستاين

القمّية الفنّية: شادي عون

إدارة املرشوع: يلو ستوديو

تمصمي املعرض: ستوديو سفر

تركيب الصوت: تيونفورك

 ترجمة وتحرير: إيزابيل عون, هيدين هالدورسون,

يق مايا عتَّ

منسقة: هبا شعبان

منسقة التواصل اإلجمتاعي: سارى ساندرا شهاب

فريق عمل اإلنتاج: غيوا الهيبي، دونا مريا فغايل

تمصمي: كريستينا عتيق

تأمني معدات الصوت: ويكر سولوشزن
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