
On lar toy dan qa yı dır dı lar, səs li-küy lü, 
ta ma şa lı kənd to yun dan... De yi şən aşıq-
la rın zən gu lə lə ri, qo şa zur na nın şaq qıl tı sı 
hə lə də qu laq la rın dan get mə miş di.

On lar iki dost - Na hid və Sə fi  toy dan 
qa yı dır dı. Üs tü ya şıl ot və kol-kos la ör-
tül müş dağ yo lu ge cə ki ya ğış dan bərk 
is lan mış, or da-bur da göl mə çə lər əmə-
lə gəl miş di. Sel lə rin zir və lər dən yı ğıb 
gə tir di yi bit ki çü rün tü lə ri tor pa ğa 
qa tış mış dı. Yo lun pal çı ğı ya pış qa na 
dön müş dü. Na hid də, Sə fi  də şal-
va rı nın ba la ğı nı çır ma la mış dı, iki-
si nin də ayaq qa bı sı pal çı ğa bu-
laş mış dı. On lar əl lə ri nə ço ma ğa 
ox şar çu buq gö tür müş dü lər. Sü rü şüb 
yı xıl ma maq üçün qa lın çu bu ğu ye rə da-
yaq elə yib ad dım la yır dı lar.

Na hid de di:
- Ge cə o nə ya ğış idi?! Göy gu rul da yır, 

güc lü il dı rım ça xır dı, elə bil yüz top dan 
bir dən yay lım atə şi açır dı lar. Ya ğış nə ya-
ğış, tut ucundan gö yə çıx...

Sə fi  əs nə di, əli nin da lı nı ağ zı na tut du.
- Daş ki mi düş müş düm, heç nə dən xə-

bə rim ol ma yıb. Bu nun la be lə, ye nə də yu-
xu dan doy ma mı şam...

- Doy maz san da, ge cə ya rı ya ki mi oy na dın. 
Baş qa la rı na aman ver mir din. Bir ax şam da bir 
ilin əvə zi ni çıx dın. Ya zıq çal ğı çı la rı əl dən sal-
mış dın, özün də su yun için də idin.

- Üz dən iraq, ya sın ya ra şı ğı ağ la maq, to-
yun ku da ça lıb-oy na maq dır. Qar da şı mın 
to yu idi, ni yə də do yun ca oy na ma yay-
dım?!

Na hid lə Sə fi  köh nə dost idi lər. Bu ge cə-
dən on lar qo hum ol muş du lar. Na hi din ba-
cı sı Sə fi  nin qar da şı na ərə get miş di, On lar 
bir kənd də ana dan ol muş, bir mək təb də 
oxu muş, bir yer də Ba kı ya ins ti tu ta gir mə yə 
get miş, Sə fi  bi rin ci, Na hid üçün cü im ta han-
dan kə sil miş, da ha ge ri qa yıt ma yıb, Qa ra-
dağ mə dən lə ri nin bi rin də işə dü zəl miş di lər. 
Dör dün cü il idi ki, on lar doğ ma dağ lar dan, 
me şə li-bu laq lı kənd lə rin dən ay rıl mış dı lar. 
An caq mə zu niy yət dən-mə zu niy yə tə va li-
deyn lə ri nin ya nı na din cəl mə yə gə lir di lər.

To ya get mək üçün mə dən mü di rin dən üç 
gün ica zə al mış dı lar. Hər iki si sa bah iş də ol-
ma lı idi. Bu na gö rə də sə hə rin gö zü açı lar-
açıl maz oya nıb yo la çıx mış dı lar. Kənd lə rin 
dörd ki lo metr li yin də ki ra yon mər kə zin dən 
Ba kı ya ge dən av to bus saat on da yo la dü şür-
dü. Öz lə ri ni ona ye tir səy di lər, ax şam şə hər-
də ola caq, sa bah sə hər işə ge də cək di lər.

Ya ğış yol la rı kor la mış dı. Ye ri mək çə tin-
ləş miş di.

Na hid ad dım la rı nı ye yin lət di. On dan ge-
ri də qa lan kök bə dən li Sə fi  na ra zı lıq la de di:

- Da lın ca at lı gəl mir ki, sə ni qo vur lar, 
ha ra qa çır san?! Pal çıq dan ye ri mək ol mur, 
sən də bir yan dan tə lə sir sən. Ya vaş, hə lə 
vax tı mız çox dur. Av to bu sa ça ta ca ğıq. Nə 
yol qa lıb ki, kör pü nü ad da dıq, ra yon mər-
kə zin də yik. Tə ləs mə.

Boy ca Sə fi  dən ki çik və arıq olan Na hid 
nə ad dım la rı nı ki çilt di, nə də ona ca vab 
ver di. O, uçu ru mun qı ra ğı na gəl di. Hey-
rət lə ayaq sax la dı.

- Bu nə dir?.. Gör bir nə olub?!
Sə fi  so ruş du:
- Nə olub ki?
O gə lib Na hi din ya nın da da yan dı. Uçu-

ru ma ba xın ca yu xu tö kü lən göz lə ri bir an-
da ge niş açıl dı.

- Ba lam, bu nə hən ga mə dir... Elə bil 
bom ba qo yub part la dıb lar.

Qə dim dən uçu ru mun üs tün dən tax ta 
kör pü sa lın mış dı. Kör pü çox köh nə idi. 
İn di o, ye rin də yox idi. Gö rü nür, ge cə ki 
güc lü ya ğış di rək lə ri qa ya lar dan qo par-
mış, kör pü nü uçur muş du.

Uçu ru mun di bin dən daş-kə sə yi yu-
yub özü ilə apa ran sa rı çay, sü rət lə axır-
dı. Sa rı çay, de mək olar ki, yay da ta-
ma mi lə qu ru yur du. Bu gün o, ya man ca 
coş muş du.

Dağ la rın ba şı nı qa lın bu lud lay la rı al-
mış dı. On lar zir və lə rə sür tü nüb ke çir di-
lər. Yan la rın dan işıq sü zü lən boz bu lud lar 
san ki sə hər gü nə şi hür kü düb mür gü dən 
ayılt mış dı.

Na hid de di:
- Ge cə ya rı göy o sa yaq gu rul da yıb ya-

ğış tö kən də fi k ri mə gəl di ki, bu, xə tər siz 
ol ma ya caq.

- Yax şı ki, kör pü uçan da üs tün də adam 
ol ma yıb.

Sə fi  Na hi də tə rəf dö nüb ümid siz lik lə so-
ruş du:

- Bəs in di biz ney lə yək?
Na hid aşa ğı, uçu ru mun di bi nə ba xa-ba-

xa de di:
- Elə mən də o ba rə də dü şü nü rəm.
- Dü şün mə yə dəy məz, ge ri qa yıt maq-

dan baş qa əla cı mız yox dur.
- Gə rək uçu ru ma dü şək. Or da bir cı ğır 

ol ma lı dır. Uşaq lıq dan ya dım da qa lıb.
- Na hid, sən də li ol mu san-nə dir? Gör-

mür sən?! Sa rı çay ne cə sü rət lə axır...
- Bax ora dan, daş la rın üs tün dən keç mək 

olar.
- Sən al lah, za ra fa tı boş la. Kör pü uçub, bi-

zim təq si ri miz nə dir, Na hid. Sö zü mə qu laq 
as say dın, ba sa-ba sa bu qə dər yo lu gə lib in-
di ge ri qa yıt maz dıq. Dü nən sə nə yal va rıb-
ya xa rıb de dim, qoy bir gün də ar tıq qa laq, 
dün ya da ğıl maz. De din ki, ayıb dır, ge dək. 
İnad elə din. İşə tə ləs din. Elə bil iş biz dən 
qa çır. Bir gün də ka bab ye yib kef elə yər dik. 
Gö rür sən, tə biət də se nin əley hi nə dir...

Na hid uçu ru ma en mək is tə yən də aya-
ğı yaş gi lin üs tün də sü rüş dü, az qal dı ki, 
də rə yə en sin. O, mü va zi nə ti ni dü zəl dən-
də ço maq əlin dən çı xıb də rə nin di bi nə yu-
var lan dı. Sə fi  cəld özü nü ye ti rib Na hi din 
əlin dən ya pı şa raq onu ge ri çək di.

- Doğ ru dan, sən lap ağ lı nı itir mi sən, Na-
hid. Uçu ru ma düş müş dün ki... Ni yə inad 

gös tə rir sən? Biz ki, bir ci na yət elə mi rik. 
Kənd so ve tin dən bir ka ğız ala rıq ki, 

kör pü uçub. Ney lə yək, tə bii ha di sə-
dir də... Mə dən mü di ri ara yı şı gö-
rüb sə si ni kə sər. Əgər inan mır sa, 
qoy özü gə lib bax sın.

Sə fi  nin de dik lə ri özü nə gü lünc 
gəl di. O qı mış dı.

Na hid uçu ru mun qı ra ğı ilə köh-
nə cı ğı rı ax tar dı.

- Gəl ge ri qa yı daq. Kənd so ve tin-
dən ka ğız al maq mə nim boy nu ma, 

onun fi k ri ni çək mə.
Na hid hirs lə de di:

- Ka ğız apar ma saq da, ni yə yu ban-
ma ğı mı zın sə bə bi ni mə dən mü di ri nə de-

sək, ina nar. Mə ni na ra hat elə yən o de yil.
- Bəs nə dir?
- Ayaz.
Sə fi  ayaq qa bı sı nın da ba nın da kı pal çı ğı 

əlin də ki çu bu ğun ucu ilə si yi rib ye rə tök-
dü.

- Aya zın bu na nə dəx li? O da sə nin ki mi 
ope ra tor dur. Əsas mü dir dir. O, bi zi ge cik-
di yi mi zə gö rə dan la ma sın, da lı asan dır.

- Ni yə ya dın dan çı xıb. Axı, Ayaz dan xa-
hiş elə mi şəm bu üç gü nü mə nim ye-

ri mə iş lə sin. De mi şəm, cü mə ax-
şa mı mə dən də yəm. Və di mə 

ya lan çı çıx maq is tə mi rəm.
- Bir gün gec - cü mə gü-

nü işə çıx san Aya za heç nə 
ol maz.

- Düz dür, heç nə ol maz. Ayaz 
elə oğ lan dır ki, xa hiş elə səm, mə nim 
ye ri mə üç gün nə dir, lap üç həf tə də 

iş lə yər. Bu na bax ma ya raq, mən müt ləq 
sa bah or da ol ma lı yam. Özün bi lir sən ki, 
Aya zın So çi yə put yov ka sı var. Bi rin ci gün 
yo la düş mə li dir. Təy ya rə bi le ti də alıb. O, 
mə nə ar xa yın dır ki, sa bah sə hər iş də ola-
ca ğam.

- Əgər Ayaz get sə, bri qa da da onu əvəz 
elə yən bir adam ta pı lar. Heç na ra hat ol ma. 
Bir gün nə dir ki... Na hid, gəl ge ri qa yı daq.

Na hid cib bı ça ğı nı çı xa rıb, yo lun qı ra-
ğın da bit miş cır fi n dıq ağa cın dan uzun 
bir çu buq kəs di, yar paq la rı nı qo pa rıb ye rə 
tök dü.

- Sə fi , is tə yir sən sən qal. Bir gün mə nim 
əvə zi mə də kef elə. Çə tin ol sa da, mən də-
rə yə enib, o ta ya qal xa ram.

- Tərs lik elə mə, Na hid, ya ğış dan son ra 
ça yın su yu gör ne cə ar tıb. Döv rə yə düş sən 
bir xa ta çı xar, peş man çı lıq olar.

- Ni ga ran qal ma, bir tə hər ke çə rəm. Sağ-
lıq la qal, mən get dim.

Sə fi  uçu ru mun qı ra ğın da du rub ba xır dı.
Na hid çu bu ğu nu ye rə da yaq elə yə-elə-

yə də rə yə en di. Eni şi ye ni cə cü cər miş göy 
ot lar ört müş dü. Hər yer yam ya şıl idi. O, 
yo lun or ta sı na ça tan da aya ğı sü rüş dü. Bir 
ne çə metr mü va zi nət siz aşa ğı yu var lan dı. 
Yax şı ki, cı ğı rın qa ba ğın da kol-kos bit miş-
di. Na hid on la ra ili şib da yan dı. Bu nu gö-
rən Sə fi  nin ürə yi ye rin dən düş dü. O, var 
gü cü ilə çı ğır dı:

- Na hid, sə nə bir şey ol ma dı ki? Na hid...
- Sa la mat lıq dır... Na ra hat ol ma...
Də rə on la rın sə si ni əks elə di.
Na hid ya vaş-ya vaş aya ğa qalx dı və tə-

ləs mə dən də rə nin di bi nə en di. Ça yın qı ra-
ğı na ça tın ca ayaq qa bı la rı nı və şal va rı nı so-
yun du, qa yı şı ilə bağ la yıb əli nə gö tür dü. 
Son ra Sa rı su yun için dən gö rü nən iri, yas-
tı da şın üs tü nə hop pan dı, büd rə di, an caq 
yı xıl ma dı. O, bir-bi rin dən ara lı ça ya sa lın-
mış ikin ci və üçün cü da şın da üs tü nə be lə 
tul lan dı. Na hid yax şı ca bi lir di ki, Sa rı ça-
yın bu ye ri də rin de yil. O, su ya gir di. Çay 
di zin dən idi. Dü yün çə ni ba şı nın üs tü nə 
qal dı rıb qar şı da kı sa hi lə sa rı irə li lə di. Su 
sü rət lə axır dı. Na hid az qal dı ki, yı xıl sın. 
O, axı nın ək si nə doğ ru yö nə lə rək daş lı, 
çın qıl lı sa hi lə çıx dı. Ra hat lıq la ge ri dön dü. 
Sə fi  nin dur du ğu ye rə bax dı ki, yol da şı na 
əl elə yib get sin. Sə fi  uçu ru mun qı ra ğın da 
yox idi. O, Na hi din gəl di yi cı ğır la kol-kos-
dan tu ta-tu ta eh ti yat la də rə yə enir di.
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On lar toy dan qa yı dır dı lar, səs li-küy lü, 

Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də 
eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, 
onun nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə. 
Gər di şin əli hər yer dən üzü lən də dün ya, qə-

lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za-
man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə-
yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu 
gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan xaotik bir söz 
bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve-
rən oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi 
mü hit də ya şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə-
sin dən, is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı-
ğa  alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər-
lə ri mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta ri xin do-
lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha 
üz tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, 
də yər li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə yi 
plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can ədə biy ya-
tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi Hü seyn Ab bas za də nin 
(1922-2007) “Uçu rum dan ke çən yol” he ka yə si ilə 
mis si ya mı zı davam etdiririk.

On lar toy dan qa yı dır dı lar, səs li-küy lü, 
ta ma şa lı kənd to yun dan... De yi şən aşıq-
la rın zən gu lə lə ri, qo şa zur na nın şaq qıl tı sı 
hə lə də qu laq la rın dan get mə miş di.

On lar iki dost - Na hid və Sə fi  toy dan 
qa yı dır dı. Üs tü ya şıl ot və kol-kos la ör-
tül müş dağ yo lu ge cə ki ya ğış dan bərk 
is lan mış, or da-bur da göl mə çə lər əmə-
lə gəl miş di. Sel lə rin zir və lər dən yı ğıb 
gə tir di yi bit ki çü rün tü lə ri tor pa ğa 
qa tış mış dı. Yo lun pal çı ğı ya pış qa na 
dön müş dü. Na hid də, Sə fi  də şal-
va rı nın ba la ğı nı çır ma la mış dı, iki-
si nin də ayaq qa bı sı pal çı ğa bu-
laş mış dı. On lar əl lə ri nə ço ma ğa 
ox şar çu buq gö tür müş dü lər. Sü rü şüb 
yı xıl ma maq üçün qa lın çu bu ğu ye rə da-

- Ge cə o nə ya ğış idi?! Göy gu rul da yır, 

- Doğ ru dan, sən lap ağ lı nı itir mi sən, Na-
hid. Uçu ru ma düş müş dün ki... Ni yə inad 

gös tə rir sən? Biz ki, bir ci na yət elə mi rik. 
Kənd so ve tin dən bir ka ğız ala rıq ki, 

kör pü uçub. Ney lə yək, tə bii ha di sə-
dir də... Mə dən mü di ri ara yı şı gö-
rüb sə si ni kə sər. Əgər inan mır sa, 
qoy özü gə lib bax sın.

Sə fi  nin de dik lə ri özü nə gü lünc 
gəl di. O qı mış dı.

Na hid uçu ru mun qı ra ğı ilə köh-
nə cı ğı rı ax tar dı.

- Gəl ge ri qa yı daq. Kənd so ve tin-
dən ka ğız al maq mə nim boy nu ma, 

onun fi k ri ni çək mə.
Na hid hirs lə de di:

- Ka ğız apar ma saq da, ni yə yu ban-
ma ğı mı zın sə bə bi ni mə dən mü di ri nə de-

sək, ina nar. Mə ni na ra hat elə yən o de yil.
- Bəs nə dir?
- Ayaz.
Sə fi  ayaq qa bı sı nın da ba nın da kı pal çı ğı 

əlin də ki çu bu ğun ucu ilə si yi rib ye rə tök-
dü.

- Aya zın bu na nə dəx li? O da sə nin ki mi 
ope ra tor dur. Əsas mü dir dir. O, bi zi ge cik-
di yi mi zə gö rə dan la ma sın, da lı asan dır.

- Ni yə ya dın dan çı xıb. Axı, Ayaz dan xa-
hiş elə mi şəm bu üç gü nü mə nim ye-

ri mə iş lə sin. De mi şəm, cü mə ax-
şa mı mə dən də yəm. Və di mə 

ol maz.
- Düz dür, heç nə ol maz. Ayaz 

elə oğ lan dır ki, xa hiş elə səm, mə nim 
ye ri mə üç gün nə dir, lap üç həf tə də 

iş lə yər. Bu na bax ma ya raq, mən müt ləq 
sa bah or da ol ma lı yam. Özün bi lir sən ki, 
Aya zın So çi yə put yov ka sı var. Bi rin ci gün 
yo la düş mə li dir. Təy ya rə bi le ti də alıb. O, 
mə nə ar xa yın dır ki, sa bah sə hər iş də ola-
ca ğam.

- Əgər Ayaz get sə, bri qa da da onu əvəz 
elə yən bir adam ta pı lar. Heç na ra hat ol ma. 
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nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər-
lə ri mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta ri xin do-
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üz tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, 
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tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi Hü seyn Ab bas za də nin 
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