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 فرنچ بنهام کِلی و هجلمارد کیم حسینی، فاطمه: نویسندگان

 پژواک جلیل: مترجم

 نواندیش الیاس: ویراستار

 و برادر پدر،. بود بیدار که دیدممی را مادرم نگران چشمان پریدم،می خواب از که بار هر -افغانستان کابل،

 دستبه کهآن از پیش هرات در مان یخانه از قبل روز دو هاآن. بودند خوابیده اتاق فک روی کوچکم خواهر

 باهم کابل غبارآلود آسمان زیر را دیگر روز یک تا بود قرار حاال و بودند کرده فرار کابل به شود، تاراج طالبان

 که طورهمان آیند؛می زودیبه که دانستیممی اما بودند نیامده مان یدروازه پشت هنوز طالبان. باشیم

 ایقهوه به کابل آسمان آبیِ دانستیممی که طورهمان کنیم،می سپری را باریمشقت تابستانِ دانستیممی

 .است شده آب نقش بر مانهایآزادی دانستیممی که طورهمان و گراییده

 به و پرسیدمی سوال اندازه از بیش نبود؛ معتقد مسلمانِ که مجردی و کردهتحصیل دختر بودم، ساله 27 من

 افغانستان ملی ارتش سرباز دختر آن کنار در و شیعه یهزاره خبرنگار، من. شدمی دیده پوشیده موهای با ندرت

 کردن خاموش بود، سرمست خود یآمده دستبه تازه قدرتِ و پیروزی از که طالبان جویجنگ برای. بودم

 .رفتمی شمار به بهشت به رسیدن راه در بزرگ دستاوردی و بلند گامی من صدای

 را راهم تا شدم مجبور آخر در اما کنم مبارزه که بودم کرده تالش آمدند،می سراغم شب هر حاال که رویاهایی در

 برای که مردمی بزرگ جمعیت میان در ،فرار راه در. کنم باز فرودگاه ورودی سمت به دود و مرجوهرج میان از

 .شدم پا زیر کردند،می عبور گوشم کنار از صفیرکشان هاگلوله که حالی در و زدندمی پا و ستد فرودگاه به ورود

 «شده؟ چه»: پرسید مادرم پریدم، خواب از دوباره وقتی

I need help 
 به کمک نیاز دارم

Fatema, please stay in this areas as it’s past the Taliban checkpoint. We will see about space 
on a flight. 

 هیم گرفت. فاطمه لطفاً در همین محل بمان چون از ایست بازرسی طالبان دور است. ما برایت در هواپیما جای در نظر خوا
The foreign troops keep firing and using the gas 

 کنندآور استفاده مینیروهای خارجی مدام شلیک و از گاز اشک

She’s the Eastern gate. Taliban everywhere and won’t let her in. firing in air and at people. 
She can’t talk and connection slow 

تواند زنند. او نمیکنند و مردم را میدهند، شلیک هوایی میی ورود نمیی شرقی رسیده. طالبان همه جا هستند و او را اجازهزهاو به دروا

 صحبت کند و انترنت ضعیف است. 



 «.بود کابوس یک فقط»: نیست چیزی گفتم مادرم به. بود مانده بیدار من سر باالی را شب تمام او

 . کنم ترک را کابل تا بود رسیده وقتش و بود کرده وعطل کابل غبارآلود آسمان در آفتاب
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 کابل سقوطِ: آگوست پانزدهم

 یک در داشتی که زندگیِ و شود برگردانده عقب به دهه چند یاندازه به ظهر از بعد یک در تمدن یک کهاین

 .دیدم خودم چشمان با را اشیفروپ و گردعقب من اما. رسدمی نظر به ناممکن اول نگاه در بپاشد، هم از چاشت

 نانوایی از وقت اول صبح دیگر، روزهای همچون من. بودند رسیده کابل هایدروازه پشت طالبان شنبهیک صبح

. بکشم بیرون را خود اندازپس اندک ،خودپرداز ماشین از تا رفتم بانک به صبحانه خوردن از بعد و گرفتم گرم نان

 کوچکی گروه. نداشت پول بانک خودپردازِ ماشین شوند،می بسته هابانک بودند اننگر مردم بیشتر کهاین دلیلبه

 معمولی، پوشش همان با و شدم بیخیال من انتظار، ساعت یک از بعد. بودند کرده تجمع بانک پیش مردم از

 .رفتم کارم محل سمت به کتانی کفش و روسری بلوز، جین، شلوار

 خریدار شانیتازه هایمیوه و سبزی برای تا بودند ریخته خیابان به فروشنده صدها. بود شلوغ هاخیابان روز آن

 بیست کیلویش یک تازه رومی اَم، تربوز، سیب،»: زدندمی فریاد خود دستی بلندگوهای با هاآن. کنند جلب

 از یکی شاید ابلک که فکر این با کردم؛ عبور رنگارنگ هایلباس با زنانی و دستی هایگاری میان از من «!افغانی

 .باشد زمین روی شهرهای صداترینسرو پر

 بود، خنده صدای و قلیان دود از مملو عادی روزهای در که امعالقه مورد رستورانت بیگم،تاج کنار از مسیرم در

 کابل در زن ترینقوی آن صاحب و است شده گرفته افغانستانی شاهدخت یک نام از رستورانت این نام. گذشتم

 ترسی هستند، مرد همه تقریباً که هاراننده سایر بر زدن فریاد از کابل هایخیابان در رانندگی هنگام او .است

  .ندارد

https://bit.ly/3sz6cDZ 
Journalist Fatema Hosseini describes her escape from Afghanistan as the Taliban closed in 

 کنند.نگار، جریان فرارش را از افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بازگو میفاطمه حسینی، روزنامه
“The Taliban had not yet knocked on my door, but we knew they would." As Afghanistan fell 
to the Taliban, Hosseini and her family made a daring escape 
STAFF VIDEO, USA TODAY 

 و حسینی فاطمه طالبان، دستبه افغانستان سقوط با «آیند.می زودیبه که دانستیممی اما بودند نیامده مان یدروازه پشت هنوز طالبان»

 ریختند. ایمتهورانه خروج ینقشه اشخانواده

 ای تودییواس ویدیوی تیم

 

https://bit.ly/3sz6cDZ


 برای هاتماس زنگ صدای روز، اطالعات روزنامه انگلیسی سایتوب ،Kabul Now دفتر در کارم محل در

  .دادندمی کابل به طالبان پیشروی از خبر که هاییتماس شد؛نمی خاموش ایلحظه

 بپوش. را بلندت پیراهن»: گفت گریست،می خط پشت که حالی در او. کردم دریافت مادرم از تماسی هم من

 بلند لباس! نیست چیزی مادر»: گفتم. کندمی شوخی حتماً مادرم کردم فکر خود با« .اندگرفته را جاهمه طالبان

 .بود هکوتا آن روز برای بلندم لباس اما« .امپوشیده

 «!دهینمی گوش من به تو» زد: داد خط پشت از مادرم

 دیگر کارم، محل در. است کرده ترک را کشور غنی اشرف جمهور رییس که بود شده پخش ایشایعه شهر در

 بودند شده مجبور بعداً  بودند، رفته کار سر شلوار و کت با صبح آن روز که مردانی. کند تمرکز توانستنمی کسی

  .بودند کرده تصرف را جمهوری ریاست ارگ طالبان اما نداشتیم اطالعی ما. بپوشند «تنبان پیراهن» و برگردند

 

 

 

 

 

 

 کار محل از مرد همراه یک بدون توانمنمی که گفت او. نگذاشت همکارم اما بروم خانه خواستم چاشت از بعد

  .است «طسقو وضعیت» همان ،وضعیت این شدم متوجه که بود آن زمان. شوم خارج

 هاخیابان در و بودند شده بسته حاال صبح، جوشِ و جنب پر هاییمغازه. رفتم تاکسی با را خانه مسیر بیشتر

. شد رد کنارم از سرعت با طالبان جوهایجنگ از پر موتری. یافتم بسته را بیگمتاج یدروازه. شدنمی دیده کسی

 یهانگاه با دیدم، کوچه در که را مردی چند. رفتم پیاده انهخ تا را آخر یدقیقه چند و شدم پیاده تاکسی از

 گفت گوشم در آرام او. کشیدم آغوش به را مادرم رسیدم، اتاقم به وقتی. بودند شده خیره من به تعجب از حاکی

 «!است کوتاه لباست»

 هجلمارد کیم

 نظامی نجات عملیات کانون به نیکو یرابطه طریق از چگونه او که دهم توضیح توانممی. است فاطمه داستان این

 یعهده به نهایت در او خروج بودند، شده بسیج فاطمه به کمک برای نفر چند کهاین از فارغ اما. شد تبدیل

  .بود خودش

Taliban control 
 تحت کنترل طالبان
Government 
 تحت کنترل حکومت

Contested 
 تحت منازعه



 افغانستان پیشتاز هایخبرگزاری از یکی نگارروزنامه فاطمه. هستم لندن در مقیم تودی اییواس نگارروزنامه من

 فاطمه همچون نگارانیروزنامه کمک بدون اغلب خارجی هایرسانه ما. بود تودی اییواس برای آزاد گزارشگرِ و

 زندگی و کار ما پوشش تحت کشورهای در که نگارانیروزنامه دهیم؛ پوشش را جهان تحوالت توانیمنمی

  .کنندمی

 باشیم، کشورها آن در توانیممی وقتی لباغ و هستند ما چشمان هاآن باشیم، کشورها آن در توانیمنمی ما وقتی

  .کنندمی همکاری ما با

 بود، ماهه سه فاطمه وقتی. نداشت قصدی چنین هم حاال و بود نکرده زندگی طالبان یسلطه تحت هرگز فاطمه

 ایران به زنان، به نسبت گروه این یتوزانه کینه رفتار و هزاره مردم بر طالبان ستم و ظلم خاطربه او یخانواده

 متحده ایاالت یحمله ینتیجه در ،2001 سال در طالبان سرنگونی از پس بعد، سال ده فاطمه. شودمی مهاجر

 . گرددبازمی زادگاهش به افغانستان به

 زنان وضعیت درباره گاهی از هر و کندمی مصاحبه طالبان جویانجنگ با خبرنگار عنوانبه کارش هایسال در او

 شده محروم آموزش و اجتماعی زندگی از طالبان تاریک دوران در کهزنانی نویسد؛می گزارش افغانستان در

 خاطربه و هاناخن تزیین خاطربه مرد، محرم بدون خانه از رفتن بیرون خاطربه طالبان دوران در کهزنانی بودند،

 روستایی و دوردست ناطقم از هاسال این در او. خوردندمی شالق مردم چشم جلوی پاپ موسیقی شنیدن

  .کندمی تهیه بودند، گزارش کرده حفظ را خود حضور گذشته سال بیست در همواره طالبان کهجایی افغانستان،

 کسی تقریباً. بگیرد قرار طالبان هدف مورد تا بود کافی تنهایی به او توییتری هایهشتگ کابل، سقوط از پس

 یگذشته اما کنندمی رعایت را زنان حقوق بودند داده وعده طالبان. کند سقوط شبهیک کابل که نداشت انتظار

 . دادمی نشان را دیگری چیز گروه این بارخون

 

 
 



 پرچم زمانآن تا طالبان گرفتم؛ تماس فاطمه با چاشت از قبل ساعتی و بودم لندن در من شنبهیک روز

 امیدوارم»: نوشتم فاطمه به واتساپی پیام در من .دندبو آورده پایین جمهوری ریاست ارگ فراز از را افغانستان

 «کنم؟ کمکت توانممی چگونه بگو من به. باشد خوب حالت

 فاطمه

 زن یک گمراهی هاآن نظر از که را چهآن سند و کنند باز را دروازه تا بود کافی آمدند،می اتاقم پشت طالبان اگر

 در مراهای خودم که[ ]عکس و دوستانم هایعکس با را اتاقم دیوار من. ببینند روروبه دیوار در دهد،می نشان را

 کشیدن دراز و پریدن باال آور،خنده هایعینک پوشیدن خندیدن، خوردن، آیسکریم ـ عادی کارهای انجام حال

 رتمصو روی به افشان موهای با مرا که هاییعکس بودم؛ کرده تزیین دادمی نشان ـ آفتابی روز یک در سبزه روی

 .دادمی نشان شاد گیالسیِ رنگ به لبی رژ با و

 برای آسیایی دانشگاه» از دوستانم با مرا عکس خواهندنمی هاآن. ببینند را ایچهره چنین خواهندنمی طالبان

 ایدیولوژی ،شغل صاحب و کردهتحصیل زنِ طالبان، نظر از. ببینند داکا در فیلوشیپم از مرا خاطرات یا و «زنان

  .است اسالم و خدا به اهانت زن عریان موی هاآن نگاه از. کندمی تهدید را وهگر این

 شماربه زنان حقوق برابری و تحصیل از حمایت پیشتازان از و هستند افغانستان در مردم ترینستمدیده هاهزاره

 او که بود هاییکتاب از رپ ایخانهکتاب نگهبان شود، ملحق افغانستان ملی ارتش به کهآن از پیش پدرم. روندمی

 خاطربه اما برود مکتب داشت دوست همیشه او. کردمی مراقبت فرزندانش از خانه در مادرم. بخواند توانستنمی

  .بود شده باردار ازدواج از پس مدتی نیز و دهد ادامه را درسش بود نتوانسته شوهرش مادر مخالفت

 



 
 

 تا بود داده ایدفترچه من به و خواندمی برایم را «دیزنی» هایکتاب درمما بودم ساله پنج وقتی آورممی یاد به

 از یکی ترک، افغان مکتب به من فرستادن برای مادرم. کنم رونویسی نوشت،می بزرگم خواهر را چهآن آن، در

 و ترکی ندکیا عربی، اندکی انگلیسی، فارسی، ترک افغان در من. بود گرفته قرض پول افغانستان، در برتر مکاتب

 است، دختر یک فاطمه» گفتندمی هاآن. داشتند دیگری نظر هاهمسایه و خویشاوندان. آموختم پشتو اندکی

 «.است فایدهبی او روی گزاریسرمایه

 محروم زنان برای صدایی کارش طریق از و کردمی تحقیق فساد مورد در که شدم نگاریروزنامه من عوض در

 مسلمان باید گفت من به که کردم مصاحبه طالب جویجنگ یک با نگارروزنامه عنوانبه نم. بود شده افغانستان

 قدرت باالخره شان بعدی نسل نتوانند، طالبان نسل این اگر که خورد قسم او. بپوشم کامل حجاب و باشم خوبی

 من» گفت و زد وزخندپ مصاحبه جریان در او «.کنندمی مبارزه جان و دل با هاآن» زیرا کنندمی تصاحب را

 اما او با کردن بحث نه بود او هایحرف شنیدن من ییفهوظ« .گفت خواهم سالمی و آمد خواهم اتدروازه پشت

 .باشم طرفبی آن برابر در توانستمنمی من که بود شده مطرح مسائلی مصاحبه جریان در

 «.بیافتد فاقات این نیست قرار» وگفتم: خندیدم طالبان جویجنگ آن به پاسخ در

 زیرا کَندم دیوار روی از را هایمعکس. برسند امخانه یدروازه پشت طالبان تا مانده روز چند فقط دانستممی حاال

 امعالقه مورد موسیقی یترانه آن روی که تابلویی همچنین،. کنم نگاه سابق مثل هاآن به دیگر توانستمنمی



 دود. زدم آتش و انداختم سطلی داخل را ترانه ورق و هاعکس .آوردم پایین را بود، آویزان دیوار از و شده نوشته

 . گرفت فرا را اتاقم

 
 

 کیم

 طریق از بود، کرده پُر ویزا برای که را فرمی و هویت کارت پاسپورت، شمولبه خود، اسناد تمام قبالً فاطمه

 داده وی به دیگری یوعده اسناد، دریافت دیتایی پیام جز به اما بود فرستاده آمریکا خارجه وزارت به واتساپ

 . فرستاد من به ایمیل طریق از را فایل همان او. بود نشده

 افغانستان مرزهای و زمینی هایراه. بود کرزی حامد المللیبین فرودگاه امن خروجی تنها کابل، از خروج برای

 . بود شده بسته زمان آن تا مواردی در و خطرناک

 در را شب نصف ساعت،. است پیش زمانی شرقی یمنطقه از ساعت ونیمهشت و لندن از اعتس ونیمسه کابل

 است آماده آیا که پرسیدم او از پیام در وقتی اما. است خواب احتماالً فاطمه کردم فکر. دادمی نشان افغانستان

 «.آری کنممی فکر»: نوشت بالفاصله کند، ترک را افغانستان اشخانواده بدون

 از عکسی دیگری، و بود دیوارش روی هایعکس تمام از عکسی آن از یکی که فرستاد من برای عکس دو مهفاط

 .هاعکس آن سوختن



 افغانستان در گروهی یا فرد با توانندمی کردممی فکر که کسانی به و شدم بیدار خواب از دوشنبه، بعد، روز صبح

 هایدیپلومات کنگره، اعضای آمریکایی، سربازان شامل افراد این. مفرستاد پیام کنند، برقرار ارتباط خاورمیانه یا

 در اتاقش در فاطمه که دادم خبر تودی اییواس ارشد سردبیران به من. بودند نگارانروزنامه و امدادگران اروپایی،

 کمک انندتومی که افرادی با تا خواستم هاآن از. است شده پنهان کابل غرب در آپارتمان یک پنجم یطبقه

 . بگیرند تماس ،کنند

 آفالین ساعت چند برای فاطمه آن از پس. نداشتم هاآن برای جوابی من که بود پرسیده هاییسوال من از فاطمه

  .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و کرده تخلیه را[ کابل در] خود سفارت مریکامتحده آ ایاالت آمریکایی، سربازان یتخلیه روند گرفتن شتاب با

 که دادمی نشان کابل از تصاویری و بودند شده زیرپا زنان. بودند آورده هجوم فرودگاه سمت به نافغا هزاران

 جوانان و کنندمی تسلیم مریکاییآ سربازان به فرودگاه دیوارهای پشت از را خود گریان کودکان ها،افغان

 با و بودند چسپیده بود، رودگاهف باند روی به حرکت حال در که آمریکا نظامی هواپیمای هایبال به زدهوحشت

 دیگری بود، فوتبال دارآینده و جوان بازیکن هاآن از یکی. بودند داده جان و کرده سقوط هواپیما، گرفتن ارتفاع

  .بود یافته دست ـ کابل در پزشکیدندان کلینیک کردن باز ـ خود آرزوی به اخیراً که بود پزشکیدندان

 که چهآن سپس. بود شده آوردلهره بود، کابل یزدهآشوب فرودگاه داخل به مهفاط راهنمایی که من یوظیفه

 یکی به متحده ایاالت دریایی نیروی رزرو یقطعه عامه امور مامور یک: افتاد اتفاق رسید،می نظر به پیشرفت یک

 او تا کنیممی تالش ما هکاین و کیست فاطمه که بودم داده توضیح پیامی در او به پیشتر. داد پاسخ هایمپیام از

Fatema Hosseini: 
 فاطمه حسینی:

How likely is it to take me alone or with my family? 
 ام خارج شویم؟من تنها و یا با خانوادهکه چقدر امکانش هست 

Do you think the UK could be an option? 
 تواند یک گزینه باشد؟به نظرت بریتانیا می

Kim: 
 کیم

I really don’t know. There are a lot of people like you trying to escape Kabul. 
 دانم. افراد زیادی مانند تو در تالش فرار از کابل هستند.واقعاً نمی

I don’t want to give you a false hope. 
 مید کاذب بدهم.توانم به تو امن نمی

 



 در»: داد پاسخ او« !دارم نیاز کمکت به واقعاً الکس، سالم» که بودم داده پیام او به. کنیم خارج افغانستان از را

 «!است پیش در سختی کار» که بود نوشته ادامه در و «خدمتم

 او. اندکرده متوقف فرودگاه نظامی بخش هایدروازه پشت را مردم گلوله شلیک با طالبان که بود شنیده الکس

  .داشت را پیشرفت حس مکاتبه این ولی نداد قاطعی یوعده

 

 
 

 دریای نیروی ناوشکن سوار که حالی در پیش سال دو ساله، 38 دوهکس، کورنل الکس بریدمل دوهم با من

 آن از و بود من اینهرسا راهنمای سفر آن در او. شدم بود، آشنا فارسخلیج در زنیگشت حال در متحده ایاالت

 خدمت «مِین» ایالت نمایندگان مجلس در دوبار بود. انرژی پر و باهوش او. بودیم کرده حفظ را خود تماس زمان

 کسی نظرم به او. کردمی فعالیت اقلیمی تغییرات به رسیدگی برای غیرنظامی فرد یک عنوانبه و بود کرده

 از جالب یگزینه یک»: داشت جدیدی پیام الکس و گذشت ساعاتی. یدبرآ کارها یعهده از تواندمی که رسیدمی

 دست روی اضافی صندلی چند با پروازی هاآن: شده میسر ،است حکومت در که اوکراینی دوست یک طرف

 «شد. خواهد انجام زودیبه که گویندمی ویژه نیروهای و داده پرواز یک پیشنهاد اوکراین حکومت .دارند

. برود فرودگاه به فاطمه شد قرار ادامه در. رفتیم را راه نصف جااین تا که کردم فکر خودم با و تشکر الکس از

به  دست متحده ایاالت به آوردنش برای بعداً ما و شود هواپیما سوار دهند، عبور دروازه از را او اوکراینی نیروهای

 . شویم کار

*** 



 عاجزانه سوگندِ: آگوست هفدهم

 فاطمه

 گفتند فرودگاه نزدیکی در اما شوم فرودگاه راهی که کردم دریافت پیامی اوکراین ارتش نیروهای از شنبهسه روز

 هایمیوه بوی و کابل یرودخانه تعفن بوی تاکسی یپنجره از. باشم بعدی پیام منتظر و برگردم خانه به که

 و زحمت شهر کابل .کنم حس را تابآف یکنندهتاببی گرمای توانستممی و خوردمی مشامم به بازار یهپوسید

 روند،می رژه شهر در مریکاییآ های«رنجر فرد» و پوشزره بر سوار طالبان جویانجنگ کهاین دیدن اما بود لذت

 .بود آزاردهنده

 و دید آپارتمان مشترک یآشپزخانه در مرا بود، افغانستان پولیس نیروهای عضو که زنی برگشتم، خانه به وقتی 

 «داری؟ تصمیم چی» پرسید:

 .نگفتم چیزی و انداختم باال شانه خیر، یا کنم شریک او با را تصمیم آیا کهاین از نامطمئن پاسخ، در من

 زنان و جوان دختران اکنون هم از طالبان که خاطریبه بگیری تصمیم یک است بهتر خوب»: گفت واکنش در او

 «آورد. خواهند در ازدواج به و ]کرده[ اپید را تو قطعاً هاآن نند.کمی خود جویانجنگ با ازدواج به مجبور را بیوه

 بزرگان به آوردند، در تصرف به را ـ زادگاهم ـ بامیان و تخار بدخشان، طالبان وقتی تابستان اوایل بود. او با حق

 کنند؛ آماده انطالب جویانجنگ با ازدواج برای را سال پانزده باالی دختران از فهرستی تا دادند دستور محلی

 .است دیگری از پس یکی کودک آوردن دنیابه و مکرر تجاوز از متشکل زندگی آن در که ازدواجی

 زن هایپولیس. ساخت عصبانی مرا زد،می حرف من سرنوشت درباره جانببه حق و مطمئن قدراین او کهاین

 .هستند الگو افغانستان در دختران اکثر برای

 آن شوم، مجبور اگر و دهممی ترجیح آن بر را مرگ شوم.نمی طالب یک همسر هرگز نم»: گفتم پاسخ در من

 «!هست که یهمین کشت؛ خواهم هم را شخص

 

 

 

 

 والدین این. ندارند انتخابی ازدواج در افغانستان در زنان اکثر. گیردمی سرچشمه مادرم و پدر از من جرأت

 لباس و بلندپاشنه کفش با هرگز بودم، کودک وقتی. ندکنمی انتخاب همسر خود دختران برای که هستند

 دختری وقتی من کشور در. دیدمنمی خواب را امعروسی روز دختر، یک عنوانبه. کردمنمی بازی عروسکی

I will never become a Taliban wife. I would rather die, and if I have to kill that person too, so be it. 
 «!هست که یهمین کشت؛ خواهم هم را شخص آن شوم، مجبور اگر و دهممی ترجیح آن بر را مرگ شوم.نمی طالب یک همسر هرگز من»



 را همسر انتخاب حق کدامهیچ امخاله و عمه مادرم، بزرگم، مادر. شودمی صاحب را او کسی کند،می ازدواج

  .اندنداشته

 گل هایدسته که دهدمی نشان حالی در را خانواده هایعروس ما، خانوادگی هایعکس آلبوم از صفحه ره

 کدام هیچ هاعکس آن در. شان بیچارگی بلکه ومرس و رسم از تنها نه هاآن پیروی ینشانه اند؛گرفته دستبه

  .اندهشد خیره عکاسی دوربین به کرخت و روحبی چشمان با و زنندنمی لبخند

 این. کنیم عروسی مادرم هایبرادرزاده با خواهرم و من تا بودند گذاشته قرار امخانواده بودم، نوجوان وقتی

 اما. است عادی امر خانوادگیبین ازدواجِ و رسم این افغانستان در. بود هاآن مادر و پدر و ما والدین یوعده

 رفتار مادرش و زدمی حرف مسخره چیزهای مورد در دایم او بود. تحمل غیرقابل من برای مادرم یبرادرزاده

 به را اشپژامه دزدکی من بود، رفته خواب و بود آمده ما یخانه به او وقتی باری،. نداشت من مادر با مناسب

 وصل برق ساکت به داشت، اتصالی که را ایپنکه تا بودم خواسته او از دیگر ]یک[ مورد در. بودم دوخته توشکش

  .بود کرده پرتاب اتاق سمت آن به را او برقی شاک د.کن

 این با اگر»: گفت مادرم و پدر به شد، کشیده پیش دوباره ازدواجش بحث و شد ساله سیزده خواهرم وقتی

 این به مجبور را خواهرم و من که کردند توافق باهم مادرم و پدر« هستید. مقصر شما بیافتد، اتفاقی برایم ازدواج

  .دکر رابطه قطع ما با هاسال مامایم یخانواده ترتیب این به. کنندن ازدواج

 .کنم تصور عروسی لباس در را خودم توانمنمی هنوز هستم، ساله 27 من که حاال

 

*** 

 اوکراینی قهرمان و کهنه قرآن زده، تاول انگشتان:  آگوست هجدهم

 کیم

  .است کرده سپری را سختی شب که گفت او .گرفتم تماس فاطمه با لندن وقت به صبح سه ساعت من

 گرفته را فرودگاه هایورودی تنها نه طالبان. فرستاد برایم واتساپ طریق از را هاراهنمایی از سری یک الکس

  .کردندمی زنیگشت نیز فرودگاه به منتهی هایخیابان و هادر کوچه بلکه بودند،

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بود خواهد دسترس وی در برگردد، فرودگاه به هفاطم تا وقتی گفت الکس

 از و کند پیدا را فاطمه بود گرفته مسئولیت که فرستادم اوکراین یویژه نیروهای سرباز به را پیامی ناخودآگاه من

 پاسخ هاآن برای فاطمه که را هاییسوال طوالنی فهرست او به خواستممی. دهد عبورش فرودگاه یدروازه

 .کردم تشکر ما به کمک برای هایشتالش خاطربه فقط و کردم نظر صرف اما بفرستم خواست،می

 «بیاورم. را او تا کنممی را تالشم تمام نیست.[ تشکر به] نیازی» نوشت: جواب در او

 فاطمه

 زد؛می قیچی بود، ما یخانواده هایموفقیت داستان گربیان که را سندهایی و بود نشسته اتاق کف روی مادرم

 اش؛شناسایی هایکارت و دادمی نشان ارتش لباس در را او که هاییعکس پدرم، نظامی هایآموزش اسناد

 انگلیسی، زبان هایکالس هاینامهگواهی خواهرم؛ انگلیسی زبان و کمپیوتر آموزشی هایدوره هاینامهگواهی

 انگلیسی زبان به که بودند اسنادی همه هااین. برادرم یاولیه هایکمک آموزشی یدوره و بوکسینگ آموزش

  .کردمی معرفی اند،کرده کار هاخارجی با که افرادی عنوانبه را ما طالبان برای و بود شده چاپ

 من اگر» که گفتمی گاهی از هر پدرم و نشستیممی اتاق در ما انجامید. طول به روز چند اسناد این کردن نابود

 بهانه را آن گفتمی کند، خلق مشکل مانبرای داشت احتمال که سندی سمت به اشاره با و...« بودم می طالب

https://infogram.com/1prdq6d0mrk2wqag2w3eer0rdqsmwvlkg6e  
Alex: 
 الکس

The Taliban are taking passports, so please hide your passports and if they ask you for an ID, 
only give them your local ID. 

 ی خود را بده.ات را خواستند، فقط تذکرهدنبال پاسپورت هستند، پس لطفاً پاسپورت خود را پنهان کن و اگر کارت شناساییطالبان به 

Fatema: 
 فاطمه

Oh, Okay. 
 آه، درست است.

Thanks for letting me know 
 تشکر که خبرم کردی

Alex: also if you have an extra cellphone, please bring that. If they ask for a phone, give them 
the extra one, or tell us a secondary number. Best to keep your passport on your body. 

ی ات را بده. به ما یک شمارهرا با خودت بگیر. اگر موبایلت را خواستند، موبایل اضافیالکس: همچنین اگر موبایل اضافی داری، لطفاً آن

 ی بفرست. بهتر است که پاسپورت خود را مخفی نگه داری.احتیاط

For Taliban checkpoints… giving the appearance, the male driver is the person going to the 
airport while hiding the woman passport seems to be better. 

 رود و بهتر است که او پاسپورت را مخفی کند.نده به فرودگاه میهای بازرسی طالبان... طوری نشان دهید که خود راندر ایست

https://infogram.com/1prdq6d0mrk2wqag2w3eer0rdqsmwvlkg6e


 قرار بهانه را نامهگواهی آن بودممی طالب من اگر»: گفتمی و رسیدمی مادرم نوبت بعد و... دادممی قرار

 «.دادممی

 ایالیه چند و زخیم هایورق ما هاینامهگواهی. زدمی قیچی را ما آموزشی و تحصیلی اسناد سکوت در مادرم

 گاهی. کرد اسناد زدنقیچی صرف را شب کُل او. کند قطع را هاآن توانستمی سختی به مادرم قیچی که بودند

 .رفتمی خواب به خستگی از بود، زده تاول را انگشتانش که حالی در دست، به قیچی

  .بود کرده پر را اتاق یزباله یکیسه امخانواده اعضای تحصیل و کار هاسال ینتیجه و گیزند عمر یک اوراق

 

 
 



 خود با 2009 سال از که را خاطراتم یدفترچه کنم قانع را خودم بودم نتوانسته اما بودم زده آتش را هایمعکس

 خشک صفحاتش الی به ال در رُز هایگل که بود سیمی یدفترچه خاطراتم دفتر. کنم آتش یطعمه داشتم،

  .کردندمی امضا ماندوستی ینامهسال مانند راآن سال هر وستانمد بود. شده

 برفی سفید هایداستان تنها من ولی بود شده پر دیزنی انیمیشن هایشاهدخت برچسب با دفترچه این صفحات

 بودم، نوشته انگلیسی و فارسی به که اشعاری و هارسامی دفترچه این داخل. بودم کرده تماشا را سیندرال و

  .اندگرفته جای ارکیده گل هایبرگ با همراه

 فرد یک تو روزی که کنممی احساس»: است نوشته دفترچه این از ایصفحه در دوستانم از یکی 2014 سال

 «.مده هدر به را اتزندگی هستی، باهوش و زیرک تو. شد خواهی قدرتمند

 «.بتوانید شما شاید بسوزانمش، دآینمی دلم من»: گفتم و دادم مادرم به را خاطراتم یدفترچه

 آخر الی اول یصفحه از بودم، کرده دریافت تحفه که را جیبی قرآن تا بود شده باعث اسالم درباره امکنجکاوی

 وقتی. بنویسم خودم برای هایییادداشت آن صفحات یگوشه در جریان این در و کنم نشانی را هایشآیه. بخوانم

 کهآن از بیش حجاب، از مسلمانان مقدس کتاب منظور شاید کردم کهمی فکر ینا به خواندم،می را قرآن

 زن، چه و مرد چه را، سارق دستان» گویدمی قرآن وقتی شاید. است اخالقی یپرده باشد، پارچه با بدن پوشاندن

 دزدی از دست باید آن آموختن با سارق که است درسی باشد، اجباری حکم یک کهآن از بیش «کنید قطع

 ِبمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ -النساء یسوره 34 یآیه است ممکن چگونه که کردممی فکر خودم با. بکشد

 وَاللَّاتِی اللَّهُ ظَحَفِ  بِمَا ِللْغَیْبِ حَافَِظات  َقانِتَات   َفالصَّالَِحاتُ أَْموَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَ بِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ

 کَانَ  اللَّهَ إِنَّ سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطَعْنَکُمْ فَإِنْ وَاضْرُِبوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِی وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُُشوزَهُنَّ تَخَافُونَ

 قایل احترام خود زنان به باید مردان کندمی حکم که حالی در و ندارد واضحی تفسیر که - ﴾34﴿ کَبِیرًا عَلِیًّا

 است؟ انجامیده زنان علیه بارخشونت احکام همه این به کنند، مواظبت آنان از و شوند

 خواسته است؟ زنان ما برای خدا که است چیزی خشونت آیا پرسیدممی خودم از

 کار این چرا»: گفت و شد وکهش آن صفحات روی هایمیادداشت دیدن از و کرد باز را امجیبی قرآن مادرم باری،

 «.دارم سوال من مادر»: گفتم« کردی.می را این کار نباید است؟ اترسامی دفتر مگر کردی؟ را

 به حرمتیبی سزای. نداشتم خوبی احساس بیاندازم؛ دور راآن یا و بسوزانم را قرآنم کنم قانع را خودم نتوانستم

 آمد؛ برخواهد مجازاتم در پی شود، قرآن صفحات روی هایمشتیاددا متوجه کسی اگر. است مرگ مقدس، کتاب

  .کنندنمی تحمل را اسالم درباره گریپرسش هاآن زیرا

 

 



 

 

 

 

 آن از طالبان یتندروانه و شده تحریف قرائت اما است درستی تفسیر اسالم از کسی چه تفسیر داندنمی کسی

 .است اشتباه ی مطلقگونهبه

 علی، بن حسین شهادت برای شیعیان بود؛ عاشورا روز. ببرم نزدیکی همان در مسجدی به تا گرفتم را قرآنم

 .کردندمی سوگواری محمد، حضرت ینواسه

 ترکوچک یدروازه از باید که گفتند و کردند متوقف مرا مردان از تعدادی شدم، داخل مسجد یدروازه از وقتی

« .بگذارم جااین را قرآنم خواهممی فقط کنم. مزاحمت اهمخونمی»: گفتم. شوم وارد است، زنان مخصوص که

  .نبینند راآن صفحات هاآن تا گذاشتم قرآن جلد روی پول مقداری سپس

 تمرکز امخانواده و خود جان نجات روی باید اما بود آورچندش برایم بودند. کرده برپا جشن طالبان توییتر در

 .کردم حذف موبایلم از را توییتر اپ خاطر همین به. کردممی

 هم آن شدن، خدا دامن به دست از من. کنممی سپری را عمرم لحظات بدترین کهوقتی حتا نیستم؛ دعا اهل من

 .امنداشته شکی هیچگاه او وجودبه که هرچند کشم؛می خجالت نیاز، مواقع در فقط

 کیم

 کار انروخ ایرینا دگروال با یفکی مقصد به ناوکرای هوایی نیروی نظامی هواپیمای به فاطمه رساندن برای الکس

 هایعملیات صنف جریان در ناهار یوقفه هنگام آلمان جنوب در ناتو یمدرسه در 2019 سال در هاآن. کردمی

  .بودند شده آشنا یکدیگر با روانی

 روانشناس ساله، 33 نا،ایری که بودم فهمیده من اما. ندهد من به ایرینا مورد در زیادی جزئیات بود مواظب الکس

 .دارد نام «جوی» که است خود چاق سوسیسی سگ عاشق و دیده آموزش

 بر مذاکره برای و بود گذاشته زمین بر را سالحش روسیه، با اوکراین اخیر یمنازعه گرفتن باال جریان در ایرینا

 .است جنگی قهرمان هاراینیاوک برای ایرینا. بود رفته هاروس یجبهه به اوکراینی هایگروگان آزادی سر

I have a feeling you will be someone powerful someday. You are intelligent and smart. Don’t waste 
your life away. 

 «.مده هدر به را اتزندگی هستی، باهوش و زیرک تو. شد خواهی قدرتمند فرد یک تو روزی که کنممی احساس»



 
 انروخ ایرینا دگروال

 

: بود گفته الکس به ایرینا. بود گرفته تماس ایرینا با کردیم،می فکر فاطمه به کمک مورد در که حالی در الکس

 ماموریت یک به رااین بتوانیم شاید. هستیم افرادمان یتخلیه برای کابل به هواپیما یک اعزام حال در ما»

 «.کنیم تبدیل تانهبشردوس

  .بگیرد کابل از هااوکراینیغیر یتخلیه برای را جنرال یک تاییدی بود توانسته ایرینا

 چیز کرد، خواهد کمک فرودگاه در فاطمه به ایرینا یگفته به که اوکراینی یویژه نیروهای عضو یک درباره من

 برای انجام ماموریت افغانستان در بار چند راینیاوک سرباز آن که بود گفته من به فقط الکس. دانستمنمی زیادی

 شده داده تغییر هویتش از حفاظت برای گزارش این در که بود داده من به را سرباز آن نام فقط ایرینا. است رفته

 .است «ایوان» فاطمه به کمک برای مناسب فرد یگانه که گفت من به ایرینا. است

 اگر که باش آماده لطفاً»: داشت فاطمه برای پیامی الکس و بود روبغ حال در کابل در آگوست 18 روز آفتاب

 فرود هنوز هواپیما. نیاید پیش مشکلی بروی، دیگری موقعیت به که گفتند و گرفتند تماس تو با ویژه نیروهای

 «.ندارند فرودگاه وضعیت در مورد کاملی اطالعات ویژه نیروهای و نیامده



 آماده کامالً کنممی تالش است. درست»: بود نوشته پاسخ در فاطمه د.بو کابل وقت به شب 10:30 ساعت

 «.باشم

*** 

 «.نیست شکنجه از ترکم هم رفتن گونهاین اما مرگ یعنی جااین در ماندن»: آگوست نوزدهم

 فاطمه

 به را همدانشگا دیپلوم و گرفت را پشتم یاندازه چادر یک با کرد. بیدار خواب از صبح چهار ساعت مرا مادرم

 بین از راآن بود نتوانسته مادرم که بود سندی دانشگاه دیپلوم. بست پشتم به کیسه شکل به راآن و دوخت چادر

 از بخشی حاوی که درایوی را هارد و پاسپورت آن درون تا دوخت کمربند شکل به را دیگری چادر سپس. ببرد

 بلند چادر سپس پوشیدم. جین جاکت و آستین دونب لباس ،چادر دو این روی. ببندد کمرم به بود، کارهایم

 کمرم دور و امچانه زیر راآن باید. پوشیدم شد،می دیده صورتم فقط و پوشاندمی را امتنه باال و سر که را مادرم

  .نیفتد سرم از تا بستممی محکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front view 
 نمای جلو

Scarf tied to cover her hair 
 روسری موهایش را پوشانده

Scarves tied around torso and waist with documents hidden inside 
 چادرهایی که در پشت و کمرش بسته شده و اسناد در آن مخفی شده است

Long chador 
 چادر بلند

Back view 
 بنمای عق

Backpack 
 پشتیکوله

Diploma 
 دیپلوم دانشگاه

Jean jacket 
 ژاکت جین

Passport and hard drive 
 پاسپورت و هارد درایو

Sleeveless dress 
 پیراهن بدون آستین

 



 به مرز از بتوانند هاآن نهایت در که بودیم وارامید ما خیر. یا دیدممی را امخانواده دیگر که نبودم مطمئن

 پایین آپارتمان هایپله از وقتی نکنم. گریه کردم تالش. آورند دستبه هند را ویزای یا کنند عبور پاکستان

 «باش! همه مراقب و قوی»: گفتم مادرم به شدم،می

 من و بود گرادسانتی درجه 32 الیبا هوا دمای. بودم گرفته متوسط چمدان یک و پشتیکوله یک خودم با من

 باید من و «است روز یک فقط» که بود گفته مادرم اما بود تحمل قابل غیر گرما. بودم پوشیده زیادی لباس هم

  .بیاورم تاب

 شدم،می بیرون خانه از که بار هر باید شهر در طالبان حضور با حاال زیرا آمدند همراهم خواهرم شوهرِ و برادرم

 از. بود آمده بند هاجاده و حد از بیش ازدحام فرودگاه، به شدن نزدیک با. کردمی همراهی رام مرد یک

 وصل سختی به موبایلم انترنت. بودم خبربی فرودگاه در مرجوهرج از بودم، کرده حذف را توییتر کهجاییآن

 راآن سرنشینان متوقف، را موترها اهآن. کردندمی را کنترل فرودگاه اطراف یساحه طالبان جویانجنگ و شدمی

 . گرداندندبرمی را مردم و تالشی

 سوال هم سر پشت تاکسی یراننده. دهم پاسخ توانستمنمی من اما بگیرد تماس من با کردمی تالش کیم

 چادر زیر را موبایلم. بشنود انگلیسی زبان به صحبت کردن حال در مرا صدای او خواستمنمی من و پرسیدمی

 «.کنم صحبت توانمنمی»: نوشتم کیم به و نهان کردهپ

 کیم

 شلیک طالبان... اممانده گیر من و است زیاد حد از بیش مردم ازدحام»: بود کنندهنگران فاطمه هایپیام

 «.کنندمی

 هایدروازه به رسیدن برای بودند مجبور مردم و بودند کرده ایجاد بازرسی ایست فرودگاه هایورودی در طالبان

  .شوند رد آنان بازرسی هایایست از ناتو و آمریکایی نیروهای کنترل تحت

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamid Karzai International Airport: 
 المللی حامد کرزیفرودگاه بین

North Gate 
 ی شمالیدروازه

East Gate 
 شرقی یدروازه

Zohak Village 
 ی ضحاکقریه

Baron Hotel 
 هتل بارون

Abi Gate 
 ی اِبیدروازه

Main Gate 
 ی اصلیدروازه

Civilian Side 
 بخش ملکی

Under Taliban Control 
 تحت کنترل طالبان

Military Side 
 بخش نظامی

Held US Forces 
 تحت کنترل نیروهای آمریکایی

Passenger Terminal 
 مسافران ترمینال

 



 

 

 

 

 

 

 کنند؛ ترک را افغانستان نباید وجه هیچ به که دارند اختیار در را افرادی از هاییفهرست طالبان رسیدمی نظر به

 مدافعان بودند، کرده بمباران را طالبان مواضع هاسال که هاییخلبان قاضی، مدار،افرادی چون سیاست

 طالبان جویانجنگ. کردندمی کار افغانستان هایرسانه در که فاطمه همچون قدانیتمن و بشر حقوق یبرجسته

 حال در که فردی هزار هاده فرار از و کنند حفظ فرودگاه اطراف در را نظم نوعی به کردندمی تالش همچنان

 فرودگاه، اطراف در طالبان جویانجنگ صفوف در. کنند جلوگیری ودند،ب افغانستان از خروج برای تالش

 عنوانبه فرودگاه اطراف در جاری وضعیت به که بودند کرده رخنه طلبفرصت افراد و ایحرفه قلدران زورمندان،

  .دیدندمی قلدری و زورگویی اخاذی، برای فرصتی

 اصلی ترمینال به اولی یدروازه شد؛می رد ایست سه زا باید رسید،می فرودگاه دیوارهای پشت فاطمه وقتی

 در تا رساندمی «شرقی ورودی» به را خودش باید سرانجام و بود «گیت ابی» نوبت آن از بعد شد،می منتهی

  .برسد بودند، منتظرش که اوکراینی نیروهای به جاآن

 «.کن حرکت فرودگاه سمت به ژهوی نیروهای با هماهنگی در»: باشد محتاط باید فاطمه که گفت الکس

 فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Runway 
 باند فرودگاه

Airport road 
 ی فرودگاه کابلجاده

Reported Taliban Checkpoints 
 های محلیهای بازرسی طالبان براساس گزارشایست

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چمدان. کردم گم زدنهمبه چشم یک در را برادرم که بود حدی در جمعیت ازدحام اما شدم پیاده تاکسی از

 خانه به نیز خواهرم شوهر ـ بود داده فراری را او طالبان جویجنگ یک که گفت من به بعداً برادرم ـ بود او پیش

  .بود برگشته

 باز جلو به را راهم توانستممی سختی به که بود حدی در جمعیت ازدحام رسیدم، اول بازرسی ایست به وقتی

 با طالبان نظامیشبه دو صف، جلوی در. بودند ایستاده دیگر صف در زنان و صف یک در مردان کنم؛

  .زدندمی شالق را مردم واردیوانه و کردندمی هوایی شلیک شانهایتفنگ

 در بگویم هاآن به که کردم فکر خودم با« .بروم بگذارید جاست.آن برادرم برادرم!»: زدم فریاد فارسی به من

 سرخ دماغم گویممی دروغ هرگاه معموالً من. برسانم را خودم هست، فرودگاه داخل در که برادرم به تا تالشم

 .نبودم آن نگران حاال اما شودمی

 زد. پس مرا عصبانیت و دشنام فحش، با هاآن از یکی. کردندمی کنترل را مردم صف البانط نظامیشبه دو

 کارم این بردارم. اشکشیدهسرمه خشمگین و خسته از چشمان چشم توانستمنمی لحظه آن در اما چرا دانمنمی

 .کرد عصبانی بیشتر را او

Area where Fatema took shelter 
 ای که در آن فاطمه پنهان شده بودساحه

August 19: Fatema’s brother accompanied her to the airport, about a 40 min drive to the main gate 
 دقیقه فاصله است. 40کند. از محل زندگی فاطمه تا ورودی اصلی فرودگاه با تاکسی نوزده آگوست: برادر فاطمه او را تا فرودگاه همراهی می

Hamid Karzai International Airport 
 المللی حامد کرزیفرودگاه بین

Approximate route taking by Fatema to North Gate 
 ی شمالی پیمودهمسیر تقریبی که فاطمه تا دروازه

Military side 
 بخش نظامی

Civilian side 
 بخش ملکی

Main Gate 
 ی اصلیدروازه

Abi Gate 
 ی اِبیدروازه

East Gate 
 ی شرقیدروازه

NATO troops position near East Gate 
 ی شرقینزدیک دروازه موقعیت نیروهای ناتو



 کشد،می مرا که خورد سوگند خدا به او« !بیانداز ینپای را سرت کنیمی صحبت من با وقتی شرم،بی»: زد داد او

 پشتو زبان به همکارش اما. بزند شالق مرا تا کرد بلند را خود دست سپس راند و عقب مرا خود تفنگ قنداق با

 .شد مانع

 «.داری را فرصت یک همین فقط»: گفت و کرد نگاه من به طالبان خشمگین جویجنگ همکارِ

 

 
 

 جلو به و شده رد بازرسی ایست از من کردند،می مشاجره یکدیگر با طالبان جویجنگ دو هر که حالی در

  .کشدمی مرا ببیند، دیگر بار اگر زدمی فریاد که شنیدم را اولی جویجنگ صدای حال همان در. دویدم

 .چسپدمی کامم به زبانم کردممی احساس که بودم شده تشنه حدی در و بود جاری پشتم از عرق

 به را آب هایبوتل و ایستاده فرودگاه دیوار روی ناتو سربازان که جایی رساندم؛ دوم بازرسی ایست به را ودمخ

 و کردندمی باز رسید،می مردم به باید که را آب هایبوتل طالبان جویانجنگ. کردندمی پرتاب تشنه مردم سمت

  .پاشیدندمی جمعیت سر بر راآن آب

 جلو به کنم. درک را او منظور و زبان نتوانستم من اما بنشینند که دادمی دستور ردمم به طالبان جویجنگ

 من سر پشت که زنی یشانه بر شالق و دادم خالی جا من برد. باال را خود شالق که شدم متوجه ناگهان و دویدم

 بریده او یشانه پوست که دیدم من. کرد پاره را زن این یشانه گوشت و پیرهن طالبان شالق. آمد فرود بود،



 درست بنابراین بودند مانده باز حرکت از پاهایم. شد جاری اششانه از خون کرد،می گریه که حالی در و بود شده

 خواستممی تقصیر من است. که زدندمی فریاد مردم اطرافم در. نشستم خاک بر طالبان سرباز رویروبه جاهمان

 و بخورم شالق یا گلوله داشت امکان زیرا نبود شدنی کار این اما کنم یدگیرس زن آن زخم به و برگردانم را سرم

 .برسانم فرودگاه ورودی به را خودم نتوانم هرگز

 «شوم؟ رد من که دهیمی اجازه» :پرسیدم فارسی زبان به طالبان جویجنگ از

 «بروی؟ خواهیمی کجا»: گفت او

 «.برگردانم خانه به را او خواهممی جاست.آن برادرم. دیوار سمت آن به» :گفتم

 توانستمی سختی به خشکم گلوی از صدا شنوید.نمی مرا صدای او. بودم تشنه و پریده رو و رنگ خیلی حتماً

 «.بروم بگذار فقط»: زدم فریاد. شود بیرون

 کیم

 بهتر انترنت به نشد وصل برای را خود هایکارتسیم تا بود کرده تالش او. شدمی قطع مکرراً فاطمه هایتماس

 برقرار تماس او با تا بود تالش در ایوان کابل، در. گرفتیممی تماس او با دیگر پی یکی الکس و من. کند تبدیل

 .کند

 «.آییبرمی پسش از فاطمه! باش قوی»: نوشتم پیام در

 در را اطالعات ایرس و وی موقعیت زمانهم و بود فاطمه موقعیت ردیابی حال در در نقشه واتساپ طریق از الکس

 .دادمی قرار فرودگاه در مستقر اوکراینی نیروهای اختیار

 واتساپی هایپیام شب طول در همکارانم از گروهی. بود رسیده کابل فرودگاه شرقی یدروازه پشت حاال فاطمه

 اتاق هر حاال تا. وابیمبخ توانستیممی نه و آمدمی بر ما دست از خاصی کار نه این از غیر. کردندمی مانیتور را ما

 خبر اتاق حاال اما نداشته است (situation room) «اطالعات مدیریت اتاق» ام،کرده کار آن در من که خبری

 . است گرفته خود به را اطالعات مدیریت اتاق حال و حس لندن در تودی اییواس

 و است شلوغ حد از بیش جااین ولی دارم فاصله دروازه از راه دقیقه پنج نظرم به»: گفت صوتی پیام در فاطمه

 «.شوم نزدیک توانمنمی من و کنندمی شلیک[ طالبان جویانجنگ] هاآن

 «.دارم نیاز کمک به»: داد پیام بعد اندکی

 «اند؟گشوده آتش مردم روی بر یا است هوایی هاشلیک آیا» :بود پرسیده فاطمه از پیام در الکس

 .نیامد پاسخی

 فاطمه



 فریاد فرودگاه دیوارهای روی از سربازان بودند و رنگ خاکستری و بلند فرودگاه شرقی ورودی هایدروازه

 گفتم وقتی و خیر یا دارم اسناد که پرسید من از مرد یک. شودنمی باز دروازه نروند، عقب مردم تا که زدندمی

 حل مشکل پاسپورت با دارد. پاسپورت هرکس جااین»: گفت و داد تکان را خود سر او دارم، خود با را پاسپورتم

 «.باشی داشته سند یک باید تو. شودنمی

 جاهمان که گفت من به الکس. آیندمی دروازه سمت این به اوکراینی نیروهای تنها که رسیدمی نظربه دور از

 . شوم وصل بتوانم ات دادممی تغییر را جایم باید من و بود ضعیف انترنت کند. پیدا مرا بتواند ایوان تا بمانم

 «کند؟ کمک مرا تواندمی ام. خواهشاً کسیرسیده خارجی نیروهای به تقریباً من»: نوشتم پیام در

 به» گفت که کردم دریافت ایوان جانب از تماسی ناگهان. دادم تغییر دوباره را موقعیتم نبود. سیگنال از خبری

 «.برو شمالی یدروازه سمت

 فکر همچنین. کجاست فرودگاه شمالی یدروازه که دانستمنمی شد. قطع تماس م،بگوی چیزی کهآن از پیش

 جوییجنگ بازرسی ایست از کنم؛ عبور طالبان جویجنگ دو آن بازرسی ایست از دوباره مجبورم که کردمنمی

 . است رفته هدر به رسیدمی نظر به حاال شرقی یدروازه به رسیدن برای تالشم. خواستمی مرا یمرده که

 او به و رفتم بودم، شده رد آن از قبل ایلحظه که بازرسی ایست در طالبان عصبانی و الغر جویجنگ سمت به

 فرار خواهیمی خودت تو»: گفت و گویممی دروغ که دانستمی او. برگردم باید و نبود جاآن برادرم که گفتم

 «.برگردی نداری اجازه دیگر نداری. شرم هیچ کنی.

 «.زنمتمی مرمی با بگویی دیگر یکلمه یک»: گفت و رفت نشانه من سمت را گشتفن او

 



 
 

 

 پس بگیرم. را هایماشک جلوی توانستمنمی که بود حدی در امبیچارگی و ناامیدی احساس بودم. مانده گیر

 . برگشتم

 «شوم؟ خارج ونهچگ جااز این کجاست؟ شمالی یدروازه کجاست؟ شمالی یدروازه»: پرسیدممی مردم از

 جرأت اما بودم تشنه حد از بیش من. بودند کرده سپری غذا و آب بدون را روزشبانه چند جاآن در مردم

 داشت، فرودگاه هایدروازه پشت انتظار روز چند از حکایت که خاکی و گرد. بخواهم آب کسی از کردمنمی

 رها که شدمی دیده چمدان زیادی تعداد سوترآن. ندگریستمی که دیدممی را مادران. بود پوشانده را هاصورت

 که گفت نفر یک. شدندمی دیده هاچمدان داخل اشیای وجویجست حال در ،طالبان جویانجنگ. بودند شده

 بودند، شده زخمی زیادی افراد. شدند پا زیر دروازه سمت به هجوم هنگام مردم شد، باز فرودگاه هایدروازه وقتی

 اند.مانده زنده هاآن از تعداد چه داندمی خدا و بودند شده پا زیر کاناز کود بسیاری



 اوکراینی هواپیمای بود شده گفته من به کردم.می ترک را جاآن باید. دهم ادامه مردم با صحبت به توانستمنمی

 و کیم به صوتی پیام در. بود گذشته ظهر از بعد 12: 30 از ساعت. کندمی ترک را فرودگاه بعدازظهر یک ساعت

  «.بمانند منتظرم[ اوکراینی نیروهای] هاآن امیدوارم»: امشده شمالی یدروازه راهی من که گفتم همکارانش

 با سپس و کنم تعقیب بود، جاری فرودگاه دیوار بیرون سمت در که را فاضالبی کانال که گفت من به مردی

 به مرد آن را چهآن تأمل بدون من. بروم داشت، فاصله هرا ساعت نیم حدود که شمالی یدروازه سمت به تاکسی

 خوردم،می تکان که بار هر خاطر این به و بود بسته کمرم دور محکم را درایو هارد مادرم. دادم انجام گفت من

 از کردممی تالش که زمانهم. گذاشتم امپشتیکوله درون و کرده باز را کمرم دور چادرِ . شدمی اذیت کمرم

 مسلحی یدسته میان در را خودم آوردم، باال را سرم وقتی. دادم پیام شوهرخواهرم و برادر به شوم، خارج اجآن

 حتا یا و کنند را بررسی مبایلم و متوقف مرا داشت امکان. یافتم بودند، زده زل من به که طالبان جویانجنگ از

 سمت به. کنم توجه جزئیات به دادنمی هاجاز حدم از بیش خستگی اما. کنند وکوبلت مرگ سرحد تا مرا

 . بگیرم تاکسی کند کمکم گفتم جاآن در ایمغازه صاحب به و کردم حرکت شلوغ ینقطه

 شنویحرف دختر اگر اما امکرده کار هاخارجی با من داندمی که گفت او «.اتخانه برو برگرد»: گفت دارمغازه

 .فهمید نخواهند چیزی لبانطا بپوشم، برقع و بمانم خانه در و باشم

 و گریستم بلند صدای با ناگهان. کنم تحمل را او هایحرف توانستمنمی دیگر و بودم نپوشیده برقع هرگز من

 .خزیدند پس مردم که بود بلند حدی در هایمزجه صدای

 یدروازه یجلو را تاکسی او. هستند خویشاوندانش طالبان گفتمی مدام آن یراننده که شدم تاکسی سوار

 کشید پایین را اشتاکسی یشیشه راننده. کرد متوقف بودند، نشسته طالبان جویانجنگ از گروهی که مسجدی

 فقط آیا کرد. را آن کار راننده چرا دانستمنمی. کردندمی نگاه من به عصبانیت با طالبان داد؛ سالم هاآن به و

 بترساند؟ مرا خواستمی

 



 
 

 خواست من از راننده. رسیدیم اصلی خیابان به خم، و پیچ پر و تنگ هایکوچه در زدنپرسه دقیقه بیست از بعد

 .رودمی «خارج» به من با و رها کرده را اشتاکسی که گفتمی او. ببرم فرودگاه داخل خودم با را او تا

 ختم فرودگاه به سیرم این کردم فکر خودم با «.آمدید خوش بگرام به»: گفتمی که دیدم را تابلویی ناگهان

 .امشده اختطاف حتماً شود؛نمی

 نبود قرار. کند زندگی ترس در دایم و دهد تن طالب جویجنگ یک با اجباری ازدواج به که نبودم کسی من

 بدی اتفاق اگر تا گشتم چیزی دنبال به تاکسی داخل. داشت ارجحیت آن بر مرگ. شوم طالب جنسی یبرده

 مجبور اگر کردم فکر خودم با. نیامد دَم دستم چیزی ولی بزنم را خود دست رگ آن با نمبتوا بیفتد، باشد قرار

 برفراز افغانستان و ترکیه هایپرچم سمت به راننده و ایستاد تاکسی ناگهان. کنم استفاده سنگ از توانممی شوم،

 .بود صلهفا پیاده دقیقه ده دروازه تا جااین از. کرد اشاره فرودگاه شمالی یدروازه

 . شدممی رد طالبان بازرسی هایایست از دیگر یکی از دوباره باید من و بود گذشته یک از ساعت

 کیم



 که دادمی نشان را مسلح تا به دندان اوکراینیِ یویژه نیروهای سرباز چندین که فرستاد را ویدیویی کلیپ الکس

 شده جمع فرودگاه شمالی یدروازه نظامی سمت در و بودند پوشیده کماندویی یگلوله ضد هایجلیقه و کاله

 کندمی تالش ایوان»: گفت الکس. شوندمی بازرسی ایست سمت به حرکت یآماده رسیدمی نظربه. بودند

 «.برساند[ فاطمه] او به را خودش

 ند ودار قرار طالبان که سمتی هستم. بازرسی ایست بیرون من» :بگویید[ ایوان] او به داد که پیام فاطمه

 پیام او آن دنبالبه. بود شده ختم گریه ایموجی دو با فاطمه پیام «.کنندمی شلیک هاآن شوم. رد توانمنمی

 . شود شنیده حرفش گذاشتنمی مرمی شلیک صدای اما فرستاد صوتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاطمه

 که بودند داده دارهش طالبان. بودند نشسته زمین روی مردم فرودگاه شمالی یدروازه بازرسی ایست پشت

 را جمعیت هم من. رفتندمی پیش آهسته و نشسته یکجا مردان و زنان. زنندمی گلوله با شود ایستاد هرکس

 . کردممی تمرکز باید دادم.می ادامه حرکت به طورهمان باید. خزیدممی جلو به آهسته آهسته و دنبال کرده

 استخوان رسیدمی نظر به. شدندمی رد دستش روی از مردم و شدمی کشیده زمین روی دستش که دیدم را زنی

 دود. آمد فرود پایم جلوی درست آوراشک گاز ناگهان که کردممی نگاه او به داشتم. دباش رفته در بازویش

 جاری چشمانم از اختیاربی اشک کردند. یکدیگر دادن هل و دویدن به شروع مردم شد. چشمانم وارد مستقیم

 . کردمی سنگینی سرم بود و شده

 کسیچه دانستمنمی و بود خشمگین بسیار خانواده زنِ  بودم. افتاده گیر ُپرجمعیت یخانواده یک اعضای بین در

 که حالی در آهسته تا کردممی تالش من اما داد هل عقب به مرا او. نیست کسیچه و هست خانواده این عضو

 به که را کسانی هاآن. کردندمی شلیک طالبان زیرا بایستم متوانستنمی. کنم حرکت جلو به بودم، کرده قوز
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Fatema is able to use a taxi 
 گیردفاطمه تاکسی می

Sign appears which mentions Bagram 
 شودتابلوی بگرام دیده می

Taxi drops off Fatema 
 شودفاطمه از تاکسی پیاده می

https://bit.ly/3esXmQ2


 به شروع و داده دست از را خود کنترل مردم آوراشک گاز پرتاب با اما. زدندمی شالق شدندمی نزدیک دروازه

 . کردند دویدن

 جلو به تمتوانسنمی من. گرفت محکم پایم دو بین از دستش با و شد نزدیک من به مردی شدم، ایستاد وقتی

 طالبان هایگلوله زیرا بمانم ایستاده توانستمنمی همچنین. بود پاهایم بین او دست زیرا بنشینم یا کنم حرکت

 را من بر او تعرض اشخانواده. کنم رها او دست از را خودم توانستمنمی. کردندمی عبور سرم باالی از صفیرکشان

 «زنند.می مرمی با را تو بنشین! »: گفت و کرد اشاره من به پشت از زنی حال، همان در. کردندمی تماشا

 «.نیست شکنجه از ترکم هم رفتن گونهاین اما مرگ یعنی جااین در ماندن» کردم فکر خودم با

 «!بروم خواهممی»: زدم فریاد و کردم راست قد

. شدم کَر. کرد خالی هوا در شمگو کنار از را تفنگش خشاب بود، ایستاده من از فاصله سانتی چند با که طالبی

 جویجنگ. نداشتم را او به کردن نگاه جرأت من اما بود کرده اصابت امکناری زن به طالب یگلوله هایپوکه

 چشمانم. شدم پرت به بیرون میان جمعیت از خیزان و افتان من و داد هل عقب به مرا خود زور تمام با طالب

 . رفت سیاهی

 

 
 

 اما «است شور آب»: گفت او. دادمی آب من به داشت جوانی مرد و بودم افتاده جاده کنار دم،آم حال به وقتی

 .نوشیدم راآن کل من



 «.ببر خانه به مرا و بیاور آب برایم»: گفتم او به. بود خط پشت برادرم از روی تصادف کردم. چک را موبایلم

 .است من کار پایان این کردممی فکر

 کیم

 «.کنندمی پرتاب آوراشک گاز و... کنند شلیک می هاآن... میرم می جااین. توانمنمی من»: بود دهدا پیام فاطمه

 فکر داری دوست که چیزهایی به و کن مکث لطفاً »: داد پیام فاطمه به الکس کابل، از دورتر مایل هزار هشت

 «.کن

 فاطمه

 از اتاقی در بودن تنها شوم، خودبی خود از که طوری لندب صدای با خواندن آواز اتاقم، در بالیوود ساز با رقصیدن

 بام، پشت صبحگاهی سکوت در مراقبه نرگس، گل ظریف هایشکن و چین ترش، کیِوی زدن گاز خودم، آنِ

 بحث بخشد،می من به خانه از رفتن بیرون هنگام صبح هر دلخواهم ظاهر که یاروحیه مبینا، یخنده صدای

 حال در که خودم از اینسخه دیدن خالی، هایخیابان در خانه تا رویپیاده و شب تاریکی ات رستورانت در کردن

 توفانی ابرهای ها،چهارشنبه انار، کردن دانه زمینی، بادام یکره کارم، محل در قهوه دادن جوش هستم، ساختش

 انگشتان زیر کیبورد یکریتم صدای شود،می بخار خنده به سادگی به که قهرش یلحظه در مبینا صورت روی

 تماشای برای قوریغ کوه به رفتن مادرم، سبزیآش یابد،می شکل خود به چشمانم یجلو که داستانی و دستم

 : آزادی کتاب از امعالقه مورد یقطعه باران، از پس نمناکِ خاک بوی آفتاب، طلوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیم

 جلوی توانمنمی است. رفته هایمچشم داخل گاز»: ددا پیام باالخره فاطمه ارتباط، قطعی ساعت یک از پس

 «.کنندمی شلیک مدام هاآن بگیرم. را هایماشک

 کردن خطر یآماده که مردمانی باشند، نبودن محبوب یآماده که هستند مردمانی داریم، یازن ما چهآن»

 کار این اند،کرده و توانندمی شجاع نگارانروزنامه را کار این باشند. حقیقت گفتن یآماده که مردمانی باشند و

 باهوش سازانفیلم و هانقاش دانان،قیموسی شعرا، نویسندگان، هنرمندان، اند.کرده و توانندمی شجاع وکالی را

 جهانی و داریم پیش در کاری ما و داریم خود با راآن یهمه است، حُسن این. اندکرده و توانندمی شجاع و

 «.آوردن دستبه برای

 



 نفس روی ندوی. جایی سمت بستهچشم کن سعی بریزد. هایتاشک بگذار ندارد، اشکالی»: داد پاسخ الکس

 «.کن تمرکز کشیدنت

 دوران استرس از بیشتر مراتب به ام،تهداش امشب که استرسی» که نوشت من به شخصی پیام در الکس سپس

 «.بوده است افغانستان در ماموریتم

 نجات ماموریت یاجازه که اوکراینی یرتبهعالی جنرال ـ یفکی در ایرینا مافوق که داد توضیح همچنین الکس

 جویانجنگ بازرسی ایست از فاطمه عبور سر بر مذاکره برای طالبان با مستقیماً حاال ـ بود کرده صادر را فاطمه

 عنوانبه را خود کاری دوران بیشتر که ـ «بودانف. او کریلو» جنرال که رسیدمی نظر به. کندمی مذاکره طالب

 . بپردازد پول طالبان به شود الزم اگر تا است آماده ـ بود کرده سپری دشمن خطوط پشت مخفی اطالعاتی مامور

 که دادمی نشان ویدیوها این از یکی. فرستاد را فرودگاه یهدرواز اطراف تصاویر حاوی ویدیوهایی الکس

 را غیرنظامیانی دیگر ناموزون تصاویر خوابند.می زمین روی ترس از گلوله، رگبار صدای برخاستن با هاخانواده

 را ایبچه پسر دیگر ویدیوی. کنندمی پنهان را خودشان دیوارها کنار حفاظ، یافتن تقالی در که دادمی نشان

 که سربازی او، قدمی یک یفاصله در. است نشسته مردی هایشانه روی گریستن حال در داد کهمی نشان

 با دیگرش دست زود خیلی اما دهدمی تسلی را او ایلحظه کودک یچانه لمس با داشت دست در کالشینکف

 . بنددمی رگبار به را آسمان کالشینکف

 هاآن از لطفاً. کنندمی استفاده آوراشک گاز از و شلیک مدام خارجی نسربازا»: نوشت ما به پیام در فاطمه

 «.ببرند مرا و بیایند زود بخواهید

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 فاطمه

 مرا طالبان گشتم،برمی اگر. برگردم آن به که بود نمانده ایخانه اما کنم تالش خانه به بازگشت برای توانستممی

. بسازم نو از بود، شده نابود را چهآن توانستمنمی. شدندمی تصاحب مرا یا و کشتندمی مرا یا کردند،می وکوبلت

 در جاری فساد و زنان حقوق برابری فرهنگ اما بودند زنان حقوق پیشبرد وقف که داشتیم هاییسازمان ما

Fatema Hosseini: the foreign troops keep firing and using tear gas. Please ask them to come and get 
me soon 

 ها بخواهید تا زود بیایند و مرا ببرند.د. لطفاً از آننکنآور استفاده میفاطمه حسینی: سربازان خارجی مدام شلیک و از گاز اشک



 تمام با وزهن من همچون زنانی. بود شده واقعی پیشرفت مانع که بودند یکدیگر با تضاد در حدی در افغانستان

 . ترکید که بود حبابی نبود؛ واقعی ما پیشرفت. هستند مواجه تهدیدها

 دروازه نزدیک مرا بود گرفته مسئولیت که کنم پیدا را مردی گفت من به بود. خط پشت ایوان خورد. زنگ مبایلم

 اوکراینی یخانواده چندین آن در که برد اینقطه به مرا کردم. پیدا را او وجو،جست دقیقه چند از پس. ببرد

 است وقتش» گفتم: هاخانواده به .شد بلند خارجی سربازان توسط که دیدم را اوکراین پرچم. بودند عبور منتظر

 .کردم حرکت جلو به «کنیم. حرکت که

 مهاجم یحمله نگران ناتو سربازان کهجاییآن از. بود شده کشیده خاردارسیم فقط و نبود بتونی دیوار جاآن در

 هوایی شلیک به شروع خارجی نیروهای هم و طالبان هم شدیم، نزدیک خاردارسیم به ما وقتی بودند، انتحاری

 خاردارسیم به شدن ترنزدیک. بودند رفته بقیه دیدم. را خانواده یک فقط کردم، نگاه را سرم پشت وقتی. کردند

 مشکی چشمان با مردی کردم، نگاه او به وقتی اند.ر عقب مرا هاآن از یکی. بود طالبان به شدن نزدیک معنای به

: شد خارج دهانم از اختیاربی کلمات و بگیرم را زبانم جلوی نتوانستم لحظه آن در. بود خودم سال و سن هم و

 کنی و وکوبلت را هاآدم نیست الزم هستی. وحشی چقدر تو! خدایا اما باشیم سال و سن هم تو و من شاید»

 «.هستند ما مردم هااین بکشی. را هاآن نیستی مجبور

 

 

 

 

 

 

 

 ترسم یهمه دیگر اما زد پس مرا او. شدمی ترعصبانی داشت واقع در اما شنودمی را هایمحرف رسیدمی نظر به

. دارند نظر زیر را تو و هستند منتظرم هاآن بینی؟می سمت آن در را خارجی سربازان آن»: گفتم او به. بود پریده

 «.آمد خواهند سراغت هاآن بزنی، رام اگر

 تمام با که حالی و در بردم هوا به را دستانم ایستادم، خاردارسیم پشت شوم؛ نزدیک خاردارسیم به داد اجازه او

 «!هستم فاطمه! هستم فاطمه! ایوان! ایوان»: زدم فریاد بیاستم، قدتمام کردممی تالش توان

 مرا تا فرستاد سمت این به را نیروهایش از یکی و بود ایستاده خاردارسیم سمت آن در من رویروبه درست ایوان

 برای داندمی خدا و کشید خود دنبال مرا راه دیگرِ نصف کرد، حمل دستانش روی مرا راه نصف سرباز این. ببرد

 . شدند پایم زیر نفر چند فرودگاه یدروازه از عبور

We might be the same age, but God, you are so violent. You don’t need to beat people up; you 
don’t need to kill them. These are our people… 

 را هاآن نیستی مجبور کنی و وکوبلت را هاآدم نیست الزم هستی. وحشی چقدر تو! خدایا اما باشیم سال و سن هم تو و من شاید»
 «.هستند ما مردم هااین بکشی.



*** 

 کودک یک یرویاها نظامی، اورکُت: آگوست بیستم

 کیم

 «[.امانم در و] شدم رد من» :داد پیام فاطمه

 اتباع تا بودند تالش در اوکراینی یویژه نیروهای زیرا ماند کابل در روز دو اوکراین هوایی نیروی هواپیمای

 از هواپیما پرواز منتظر ما که حالی در. دهند نجات بودند، کمک نیازمند که را افرادی سایر و بیشتر اوکراینی

  «.نیست گرسنه و است امان در زند،می لبخند[ فاطمه] او»: فرستاد جدیدی پیام ایرینا بودیم، کابل فرودگاه

 . بود ایستاده اوکراین هوایی نیروی هواپیمای کنار در کابل فرودگاه در که فرستاد را فاطمه از عکسی ادامه در او

 . دادمی نشان صورت بر رضایت لبخند با جین اکتج و ساپورت، سبز، پیراهن در روسری بدون را فاطمه عکس،

 فاطمه

 نیایم کمربند اما داشت قرار دو طرف در آن هایصندلی که غارمانند هواپیمای شدیم؛ نظامی هواپیمای سوار ما

 . بود نساخته هابعضی مزاج با اما بود دارمزه من برای که شد توزیع نظامی غذای هایبسته ما به. نداشت

 پتوی و جا و بود بیشتر تعدادمان دوم شب اما. خوابیدیم راحت و گرم مانهایصندلی روی نشسته لاو شب

 آن با را خودم خواب موقع تا داد قرض من به را خود اورکُت اوکراینی سرباز یک. نداشتیم خواب برای کافی

 . داشت نیاز را آن حتماً صاحبش و بود سرد بیرون هوای. نبود کُت از خبری شدم، بیدار وقتی. بپوشانم

 حمل خود با را شان یرفتهدست از رویاهای و اندوه و غم فرسودگی، و خستگی هواپیما مسافران از هریک

 . کردمی صدق من مورد در چیز عین. کردندمی

 



 هایسال آخرین که بوده این حتماً دمآن تا آرزویش تنها که دیدم را خسته چشمان با سالخورده زنِ هواپیما، در

 ندارد، ایخاطره آن در که سرزمینی در تواندمی چگونه او پرسیدم خودم از. کند سپری خانه در را اشزندگی

 حال در کشور در را اشبچه تا بوده امیدوار احتماالً که دیدم را باردار ماهه شش زنِ. کند آغاز نو از را زندگی

 . بیاورد دنیابه کنند،می تالش تغییر وردنآ برای ترجوان هاینسل آن در که جایی توسعه،

 از را شانهایخاطره اولین، مادری سرزمین سقوط کابوس است ممکن که دیدم را کودکانی من سرانجام و

 نکن گریه»: گفتمی خود ترکوچک برادر به نداشت، بیشتر سال پنج احتماالً که ایپسربچه. دهد شکل زندگی

 «.آمد خواهند طالبان وگرنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 «بده من به را بیشتری هاینام»: آگوست ودومبیست

 کیم

 خارج یفکی «بوریسپیل المللیبین فرودگاه» ترمینال از زنانپلک فاطمه شنبهیک روز آفتابی صبح 9:30 ساعت

 . دارند لب بر آرامش از حاکی و پهن لبخندهای دو هر آن در که فرستاد را فاطمه و خود سلفی عکس ایرینا. شد

 . برد خوابش رسیدن محض به فاطمه و رفتند ایرینا آپارتمان به فرودگاه از هاآن

 رودمی کابل به اوکراینی یویژه نیروهای جدید ماموریت از بخشی عنوانبه خودش دیگر روز دو تا که گفت ایرینا

 . بماند ایرینا رتمانآپا در توانستمی فعالً برای فاطمه. کنند تخلیه را بیشتری هایافغان تا

 «.بیاوریم جااین به را هاآن کنیم تالش ما بده تا من بیشتری به هاینام»: گفت ایرینا

Kabul 
 کابل

Islamabad 
 آباداسالم

Departs Kabul August 19 
 نوزده آگوست، خروج از کابل

Arrives in Kiev on August 22 
 رسدیف میودوم آگوست، فاطمه به کیبیست

 



 پدر شامل فهرست این البته و فرستاد ایرینا به را شانهایخانواده و همکار نگار،هفده روزنامه نام تودی اییواس

 .بود مبینا کوچکش خواهر و لفضلابوا برادرش ،(معصومه امین و سید) فاطمه مادر و

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 «!دادم دست از را امخانواده کردم فکر»: آگوست وششمبیست

 فاطمه

 وسایل از پر چمدانی مادرم. کنند سبک را شانهایچمدان بار و باشند آماده کامالً تا گفتم مادرم و پدر به

 من وقتی« !بیانداز دور را چیزها کل»: گفتم مادرم هب. داشت دارویی گیاهان از پر دیگر چمدانی و آشپزخانه

Fatema Hosseini, right, with Col. Iryna Andrukh, a colonel in Ukraine’s military, who helped her 
escape and met her at the airport in Kyiv. 

PHOTO Courtesy of Iryna Andrukh 
یف با ایرینا اندروخ، مقام نظامی اوکراین که به خروج فاطمه از کابل کمک و او را در فرودگاه کی فاطمه حسینی، سمت راست عکس،

 مالقات کرد.
 عکس از ایرینا اندروخ



 پیام مدام. برسند اتوبوس به تا دارند وقت دقیقه سی فقط که گفتم خوردند.می شام داشتند هاآن گرفتم تماس

 «دهید.می دست از را اتوبوس... شودمی دیر دارد» که دادممی

 روابط طریق از الکس. کردمی حمل را سرنشین نفر 45 باید شب آن اما بود شده ساخته نفر 25 برای اتوبوس

 به بردارد، را نفری 45 گروه خود اتوبوس با بود مایل که بود کرده پیدا کابل در را ایراننده آلمان ارتش در خود

 در. بماند منتظر فرودگاه اطراف در اوکراینی نیروهای با ایرینا ارتباط شدن برقرار زمان تا و بیاید فرودگاه سمت

 سرنشینانش و اتوبوس .شوند خارج کابل از پرواز همان با تا داشتند اجازه اشخانواده و اتوبوس یراننده عوض،

 و بودند فرودگاه اطراف در زنیگشت حال در طالبان نظامیانشبه. ماندند منتظر فرودگاه بیرون در را شب تمام

 دیگر یک روی مردم بکشد. نفس تواندنمی مادر»: داد پیام برادرم. کردندمی صادر گوناگونی اخطارهای

 «.کندمی تابیبی و گریدمی مبینا اند.نشسته

 وقتی دانستیممی ما. کردمی پیگیری واتساپ طریق از را امخانواده خروج او. آمد اوکراین به دیدنم برای کیم

 نفر هاده و بود کرده منفجر را ودخ واسکت انتحاری مهاجم یک بودند، رسیده فرودگاه یدروازه به امخانواده

 عبور دود یمیانه از فرودگاه باند روی هواپیماها که دادمی نشان کابل فرودگاه از تصاویر. بودند شده کشته

 کیم. امداده دست از را هاآن کردم فکر ایلحظه برای نگرفتم. پاسخی اما دادم پیام امخانواده به. کنندمی

 «است؟ گرفته صورت پرواز آیا»: داد پیام الکس به سراسیمه

 و گیسراسیمه. آمدنمی بر دستم از کاری هیچ لحظه آن در بگذارم و از طرفی زمین را موبایلم توانستمنمی

 . بود گرفته فرا را ما شدید پریشانی

 .است گرفته صورت پرواز «بله» که نوشت کیم به پاسخ در سرانجام الکس

 همه کهآن از بعد و مبینا بوسیدن از پس و مادرم کشیدن آغوش به از پس اوکراین، هب امخانواده رسیدن از پس

 . بود مانده جا که کردیم صحبت چیزهایی یدرباره من و مادرم خوابیدند،

 بودم نتواسته که هاییلباس پشت دلم من. کند رها را کرکی هایدَمپایی و دارویی گیاهان بود شده مجبور او

 یدفترچه از شد.نمی باورم. است آورده خودش با مرا هایلباس که گفت مادرم اما. بود هشد تنگ بیاورم

 «.امآورده هم راآن»: گفت. بسوزاند راآن بودم گفته مادرم به که آوردم خاطربه و کردم یاد خاطراتم

 یدفترچه اما بود گذاشته جا ار برادرم هایزیرجامه او بود. داده نجات بود، توانسته را چهآن دیگر. است من مادر

 .بود داده نجات ـ بودم یافته را صدایم آن در من کهخاطراتی ـ مرا خاطرات یساده

 

 



 
 

*** 

 آخر سخن

 فاطمه

 در غیرنظامی مقام عنوانبه او آن، از پس. کرد خارج کابل از را او الکس که بودم افغانستان از نفر اولین من

 .شد آغاز کیم تماس همان از او همکاری. دادند نجات را دیگر نفر 500 فرادا سایر و ایرینا با همکاری

 به داعش انتحاری مهاجم یحمله از قبل دقیقه چند فقط هاآن هواپیمای. برندمی سر به یفکی در امخانواده

 چهآن در کاییآمری سرباز 13 و افغانستان شهروند 170 کمدست داعش یحمله در. بود کرده پرواز کابل فرودگاه

 . شدند کشته شود،می گفتهبه این سو  2001 سال از افغانستان در آمریکایی نیروهای تلفات که بدترین

 همکاران. کردند وکوبلت را روز اطالعات همکارم در دو طالبان جویانجنگ افغانستان، از آمریکا خروج از پس

 شفاخانه در طالبان بازداشتگاه از آمدن نبیرو از پس هاآن. بودند کابل در زنان تظاهرات پوشش حال در من

 از که ویدیویی تصاویر. کردندمی زنیگشت کردم،می زندگی کابل در من که ایمحله در طالبان. شدند بستری

 نشان هاجاده روی در مردان بازداشت و زنان وکوبلت حال در را طالبان جویانجنگ آید،می بیرون کابل

 . دهدمی



 افغانستان جدید معارف وزیر کههنگامی سپتامبر، ماه اواخر. اندکرده سلب را افغانستان زنان یهاآزادی طالبان

 آموزاندانش و زن آموزگاران وضعیت به کرد، صادر مکتب به را پسر آموزاندانش و مرد معلمان بازگشت دستور

 . نیست شامل زنی هیچ طالبان جدید حکومت در. نکرد ایاشاره هیچ دختر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در «واشنگتن داالس المللیبین فرودگاه» به سپس و قطر در دوحه به یفکی از من سپتامبر، یازدهم روز

 هواپیماربایان و مسافر از پُر هواپیمای پیش، سال بیست آن از که فرودگاهی همان. کردم پرواز سیدی یحومه

 به پیش سال بیست یحمله قربانیان احترام به فرودگاه من، حامل هواپیمای فرود از پس اندکی .درآمد پرواز به

 . کرد اختیار سکوت ایلحظه برای جهانی، تجارت مرکز شمالی برج

 به هواپیما برخورد از بعد سال بیست آمریکا، متحده ایاالت در خاک ساعت همان در و روز عین در من رسیدن

 نظر به تصادف یک شاید ،2001 سال سپتامبر 11 روز صبح 8:46 ساعت در جهانی تجارت مرکز در شمالی برج

 .کنمنمی فکر طوراین من اما برسد

 در افغانستان و پاکستان در همچنان هاتروریست سایر و الدن بن اسامه پیروان و شده است سپری سال بیست

 و درد ورندمجب جوان دختران اند.شده محبوس سیاه پوشش درون زنان هستند. سربازگیری و دهیسازمان حال

 این از بخشی دارم باور من و داریم فاصله جهان این در پیروزی از هنوز ما کنند. تجربه را زایمان ریزیخون

 . دارد تعلق من به مبارزه

Kabul 
 کابل

Islamabad 
 آباداسالم

Doha 
 دوحه

Departs to Doha, Qatar September 10 
 شودفاطمه در دهم سپتامبر عازم دوحه می

Departs to Washington D.C. September 11 
 شودسی میفاطمه در یازدهم سپتامبر عازم واشنگتن دی

Arrives in Washington D.C. September 11 
 شودفاطمه در یازدهم سپتامبر وارد واشنگتن دی سی می



 
 

 

 

 

 

*** 

 وابسته بریتانیایی خبری بنگاه ، ،News Quest برای را طالبان کنترل تحت افغانستانِ تحوالت حسینی فاطمه

 . دهدمی پوشش تودی اییواس به

 

Fatema Hosseini arrives at the Dulles International Airport on Sept. 11. 
JARRAD HENDERSON/USA TODAY 

 شود.المللی داالس واشنگتن میفاطمه حسینی در یازده سپتامبر وارد فرودگاه بین
 تودیایعکس از جاراد هندرسُن، یواس


