


Տեղադրեց ՝ Աննա Վոլդ
Պատկեր. Իրինա Գոլինա-Սագաթելյան

Հեքիաթը թարգմանեց: ՄԻՔԱՅԵԼ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Քոնին և Լենոքսը

- Ողջույն, - հանգիստ ասաց Քոնին ՝ փորձելով չվախեցնել փոքրիկ փափկամազիկին,
որը նրան նայում էր մեծ կանաչ աչքերով: - Ի՞նչ է քո անունը:
«Ես .... չգիտեմ», - պատասխանեց փոքրիկ փափկամազիկը:
- Լավ, - ասաց Քոնին, - ինչպե՞ս ես այստեղ հայտնվել:
«Ես ... չգիտեմ», - կրկնեց փոքրիկ լուսանը:
Քոնին անհամբերությամբ մի թաթից մյուսին էր անցնում:
- Որտե՞ղ է քո մայրիկը: Հարցրեց նա:
«Ես չգիտեմ», - երրորդ անգամ կրկնեց Լենոքսը երրորդ անգամ և դառորեն լաց եղավ:
- Լավ, փոքրիկ, - մեղմ ասաց Քոնին, - իսկ ի՞նչ գիտես:
«Ես ... ես գիտեմ միայն, որ շատ սարսափած եմ և միայնակ»: Եվ որ ես ուրիշ ոչ մեկին
չեմ կարող վստահել ամբողջ աշխարհում, որն իրականում սարսափելի և մութ վայր
է: - Փոքրիկ լուսանի հեկեկոցը կրկին վերածվեցին լացի: Կալիֆորնիայի մեծ և հին
պահապանը՝ Քոնին գրկեց երեխային իր հսկայական թևերով: Նա գիտեր ի՞նչ
զգացողություն է դա:

Փոքրիկ Լենոքսը բարձրացրեց աչքերը և կասկածանքով նայեց իր նոր
ընկերոջը: Կոնդորը բավականին սարսափելի տեսք ուներ. Աներևակայելի մեծ թևեր
սև փետուրներով, ճաղատ, կնճռոտ դեղին գլուխ ՝ ուժեղ փղոսկրյա կտուցով: Եվ
այնուամենայնիվ, նրա կերպարում մի տեսակ բարի և նույնիսկ նուրբ բան կար: Քոնին
թվում էր իմաստուն և ազնիվ, և մի պահ Լենոքսը ցանկացավ վստահել նրան: Բայց
նա արագորեն սթափեցրեց ինքն իրեն. այլևս երբեք ոչ մեկի չպետք է
վստահել: Հետևաբար, փոքրիկ լուսանը ևս մեկ զայրացած և կասկածելի հայացք
նետեց դեպի կոնդորը:

Քոնին խորը մտածեց: Այո, նրան ծանոթ էր, այն ինչ է զգում փոքրիկ լուսանը: Այն
օրը, երբ նրան բռնել էին թռչունների որսորդները, աշխարհը նրան նույնպես գարշելի և
մութ վայր էր թվացել: Հետո ամեն ինչ ավելի վատացավ, երբ նա հասկացավ, որ
նրանք բռնել են ոչ միայն իրեն, այլև բոլորին: Բոլոր կոնդորներին. Քսաներկու
կոնդոր, վերջիններն աշխարհում: Այդ ամենը Ուղղակի նրա գլխում չէր
տեղավորվում: Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու են մարդիկ դա անում,
կարծես բավարար չէր, որ առանց այդ տեսակը գրեթե ամբողջովին անհետացավ է:
Կոնդորներին ֆերմերները կրակում էի, որսորդները թունավորվում էին, թռչուններ
կոլեկցիոնները հեռացնում էին նրանց բնօրրանից, իսկ այժմ վերջին վերապրածներին
բռնել են և ուղարկել կենդանաբանական այգին: Նույնիսկ հիմա, տարիներ անց, այդ
մասին հիշողությունները տխրեցնում էին Քոնին, և նրա ճակատը անմիջապես
կարմրերում էր: Քոնին երբեք չի կարողացել թաքցնել հույզերը, և ամեն անգամ նրա
ճաղատ դեղին գլուխը միանգամից դառնում էր կարմրա-վարդագույն, երբ նա
զայրացած էր կամ նեղված: Մարդիկ նրան տվեցին անուն ՝ AC9: Օ,, ինչպես էր նա
ատում այդ անունը, այս մարդիկ և ամբողջ կենդանաբանական այգու կյանքը ...

Բայց հետո հենց այնտեղ, կենդանաբանական այգում, որտեղ նրանք ապրում էին
հատուկ «կոնդորյումներում», Քոնին աստիճանաբար սկսեց գիտակցել, որ նրան
շրջապատող աշխարհը այդքան էլ մութ և սարսափելի չէր: Մարդիկ խնամում էին
Կոնդորներին, օգնում նրանց սերունդ տալ, հետևոմ էին, որ երիտասարդ թռչունները
առողջ լինեն, մծանան ամուր և ուժեղ:



Քոնին դեռևս ատում էր իր նոր հիմար անունն ու կենդանաբանական այգու կյանքը,
բայց ամեն օր նա սկսում էր ավելի ու ավելի հասկանալ, թե ինչու են մարդիկ բռնել
նրանց: Վերջին կալիֆոռնիական կոնդորներին բերվել են կենդանաբանական այգի ՝
որպեսզի օգնեն նրանց տեդակը օահպանել, դա հավագյուտ կենդանատեսակները
փրկելուն ուղղված հատուկ ծրագրի մի մաս էր: Մարդիկ նույնիսկ խաղալիքային
կոնդորներ պատրաստեցին, որպեսզի օգնեն իսկական կոնդորներին խնամել իրենց
ձագերին:

Եվ երբ կոմդորների քանակը կրկնապատկվեց, վերջապես եկավ երկար սպասված
օրը. Թռչունները պատրաստ էին վերադառնալ վայրի բնություն: Քոնիի համար դա
աներևակայելի կարևոր օր էր: Ոչ միայն այն պատճառով, որ նա կրկին ազատ էր, այլ
նաև այն պատճառով, որ նա հասկացավ շատ կարևոր մի բան: Քոնին պարզեց, որ
երբեմն իրերը իրականում այն չեն, ինչ թվում են, բայց այն, ինչ կատարվում է մեր
շուրջը, շատ ավելին է, քան տեսնում ես:

... Նրա գլուխը կրկին դեղինացավ: Նա նայեց ներքև Լենոքսին: Փոքրիկ պիրենյան
լուսանը հոգնել էր լաց լինելուց և քնել ՝ ապաստանելով կոնդորի մեծ թևերի ներքո:
«Պետք է պարզենք, թե ինչ է պատահեց այդ փոքրիկի հետ», - մտածեց Քոնին, և մեկ
րոպե անց նա արդեն ճախրում էր բարձր երկնքում նայելով ներքևում լողացող
անտառներին: Նա հասկացավ, որ ինչ-որ բան է պատահել Լենոքսի ընտանիքի հետ,
բայց դեռևս չգիտեր, թե ինչ: Նա ինչ-որ զգացողություն ուներ, որ մարդիկ ինչ-որ կերպ
խառնված են դրանում: Բայց նա դեռ հույս ուներ, որ նրանք ավելի լավ մտադրություն
ունեին, քան պարզապես վնասել գեղեցիկ, հազվադեպ և լիովին ոնչնչավման
վտանգված տակ գտնվող լուսաններին:

Բնազդը չդավաճանեց կոնդորին: Մի քանի տասնյակ կիլոմետր թռչելուց հետո նա
տեսավ կենդանաբանական այգու բեռնատարը, որից դուրս էին բերում Լենոքսի
մայրիկին և նրա երկու քույրերին: Նրանց շրջակայքում ձգվում էին արգելոցի
հսկայական հողերը, որտեղ շատ ուտելիք կար, և նրանք կարող էին անվտանգ
ապրել: Նրա սիրտը երգեց: Բայց ինչպե՞ս նա կորող է օգնել Լենոքսին
վերամիավորվել իր ընտանիքի հետ: Այն վայրը, որտեղ ազատ էին արձակվել նրա
հարազատներին, շատ հեռու էր կենդանաբանական այգուց - դա շատ երկար և
վտանգավոր ճանապարհորդություն կլիներ այդ երեխայի համար ...

Քոնին այդ մասին մտածում էր վերադարձի ամբողջ ճանապարհին՝ մտածկոտ
հիանալով իր հսկայական ստվերով ավազաբլուրների և ծառերի գագաթների վրա:
Երբ նա հասավ կենդանաբանական այգի, փոքրիկ լուսանը դեռևս քնած էր: Երբ
Լենոքսը արթնացավ, Քոնին արդեն գործողությունների ծրագիր ուներ պատրաստ:

Հաջորդող երեք օրերի ընթացքում անտառի բոլոր կենդանիները և թռչունները հեևում
էին զարմանալի տեսարանի: Մի մութ կետ արագորեն շարժվում էր գետնի վրա, և
ուղիղ այդ կետի կենտրոնում ՝ իր բոլոր փափկամազ թաթիկներով, առանց կանգ
առնելու, առանց շուրջը նայելու կամ առանց կասկածելու, վազում էր մի փոքրիկ
պիրենական լուսան:

Այո, նա վախեցած էր, բայց ամեն անգամ, երբ վախը սպառնում էր գլխով ծածկել
նրան, նա նայում վերևում թռչող կոնդորին և հիշում նրա խոսքերը. «Քեզ համար
սարսափելի կլինի, շատ սարսափելի, բայց դու պետք է շարունակես վազել»: Եվ
Լենոքսը վազեց, որովհետև քաջ լինելը չի նշանակում «չվախենալ»: Այլ նշանակում է,
որ անկախ նրանից, թե որքան սարսափեի է քեզ համար, միևնույնն է դու պետք է
շարունակես վազել:

Ճանապարհորդությունը երկար էր, բայց մինչ Լենոքսը վազում էր Քոնիի հսկայական
թևերի ստվերի ներքո, ոչ ոք չէր կարող նրան վնասել:

Այն բանից հետո, երբ նրանք հասան Լենոքսի ընտանիքին, բոլոր ուրախ ցատկերից
ու ուրախ բղավոցներից հետո, նրա մայրը ասաց, որ այժմ նրանք շատ ավելի շատ
նապաստակներ ունեն, քան նախկինում: Նույնիսկ ավելին քան նրանք կարող էին
երազել, և, հետևաբար, նրանք երբեք ստիպված չեն լինի սոված մնալ, և Լենոքսը և
նրա քույրերը այժմ կարող են ապահով կերպով գնալ այնտեղ, որտեղ կցանկանան:
Դա շատ երջանիկ հանդիպում էր, և Քոնիի ճաղատ գլուխը երկար ժամանակով
դարձավ բաց դեղնավուն:

Ավելի ուշ ՝ գիշերը, երբ աստղերը մթութ երկնքում, Լենոքսը մոտեցավ Քոնիի, նստեց
նրա կողքին և ասաց. «Ես չեմ կարող քեզ նման բարձր թռչել, բայց ես կարծում եմ, որ
ես նույնպես սկսեցի հասկանալ, ինչ-որ բան, որ կատարվում է շրջակայքում: «Իրերը
միշտ չէ, որ թվում են այնպիիսն, ինչպիսին որ կան և, գիտես, աշխարհն իսկապես
այդքան էլ վատը չէ ...»:
Քոնին ժպտաց: Նա գիտեր ինչ զգացողություն է դա:



Երբ վայրի բնության մեջ մնաց ընդհամենը 22 
կալիֆորնիական կոնդրոներ, Սան Դիեգոյի և Լոս Անջելեսի

կենդանաբանական այգիները թույլտվություն ստացան
սկսել առաջին բուծման ծրագիրը ՝ այս տեսակը

պահպանելու և վերականգնելու համար:  Այժմ երկրի վրա
ապրում են ավելի քան 425 կալիֆոռնիական կոնդորներ:  

Դրանցից մոտ 220-ը ապրում է վայրի բնության մեջ:

Պիրենեյան լուսանները ոչնչացման եզրին էին հայտնվել ՝
սննդի պակասի, մեքենաների տակ ընկնելու, բնօրրանի
կրճատման և որսագողության պատճառով: Չնայած

պիրենեյան լուսանների պահպանմանն ուղղված բոլոր
ջանքերին, նրանց ապագան դեռևս կասկածի տակ է:

Հեղինակ՝ Միքայել Գևորգյան

Նախագիծը մեկնարկել է «Գազպրոմ» 
միջազգային մանկապատանեկան
սոցիալական ծրագրի «Ֆուտբոլ հանուն
բարեկամության» էկոլոգիական
նախաձեռնության շրջանակներում

Դուք կարող եք ավելին իմանալ վտանգված
կենդանիների և նրանց աջակցության

եղանակների մասին կայքերում
բնապահպանական կազմակերպությունների և

պահուստների.

«Ամուր վագրերի կենտրոն»

Կենդանիների բարեկեցության միջազգային հիմնադրամ
(IFAW)

Սայանո-Շուշենսկայա պետական արգելոց

Կովկասի բնության արգելոց

Բայկալսկու բնության կենսոլորտային արգելոց

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

