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Konni və Lennoks

– Salam, – Konni sakit səslə, ona ürkək baxışlarla baxan balaca tüklü yumağı
qorxutmamağa səy göstərdi. – Adın nədir?
– Mən... mən bilmirəm, – balaca tüklü yumaq cavab verdi.
– Yaxşı, – Konni söylədi, – bəs bura necə düşmüsən?
– Mən..., mən bilmirəm, – vaşaq balası təkrar etdi.
Konni səbirsizcəsinə bir pəncəsindən digərinə keçirdi.
– Sənin anan hardadı? – o, soruşdu.
– Mən bilmirəm, – Lennoks ücüncü dəfə təkrarladı və hönkür-hönkür ağladı.
– Yaxşı balaca, – Konni yumşaq şəkildə dedi, – bəs nə bilirsən?
– Mən... mən çox qorxduğumu və tənha olduğumu bilirəm. Və həqiqətən də kabus və
qaranlı yer olan bütün dünyada artıq heç kəsə güvənə bilməyəcəyəm. – Balaca vaşaqın
hıçqırığı yenidən ağlamağa çevrildi. Böyük və heybətli Koliforniya kondoru balacanı
nəhəng qanadları ilə qucaqladı. O, bu hissləri bilirdi.

Balaca Lennoks gözlərini qaldıraraq şübhə ilə yeni dostuna baxdı. Kondor olduqca
qorxuducu görünürdü: inanılmaz nəhəng qanadları qara lələklərlə örtülü idi, keçəl, sarı
başı qırışlı idi, iri dimdiyi fil sümüyü rəngindəydi. Və buna baxmayaraq, onun baxışlarında
nəsə mehribanlıq və hətta yumşaqlıq vardı. Konni müdrik və nəcib görünürdü və
Lennoksa bir məqam elə gəldi ki, ona güvənmək istəyir. Lakin o, dərhal özünü çəkərək:
heç vaxt və heç kimə inanmaq olmaz! Buna görə də vaşaq balası kondora bir daha əsəbi
və şübhə dolu baxışlarla baxdı.

Konni dərindən düşündü. Bəli, vaşaq balasının hiss etdikləri ona tanış idi. Quşları
ovlayanlar onu tutan gün ona da elə gəlirdi ki, dünya iyrənc və qaranlıq yerdir. O, təkcə
onu deyil, bütün quşları tutduqlarını anlayanda – hər şey daha da pis oldu. Bütün
kondorları. Dünyadakı son iyirmi iki kondorları. O, bütün baş verənləri dərk edə bilmirdi.
O, insanların onsuz da tükənməz üzrə olan bu quş növünü nəyə görə etdiklərini anlaya
bilmirdi. Fermerlər kondorları güllələyirdi, ovçular zəhərləyirdi, quş kolleksiyaçıları onları
yaşayış yerlərindən götürürdülər, indi isə həyatda qalan son bir neçə kondor tutularaq
zooparka göndərildi. Hətta indi, uzun illərdən sonra bunu xatırlayan Konni kədərləndi və
alnı qızardı. Konni heç vaxt emosiyalarını gizlədə bilmirdi. Və bu sarı keçəl baş hər dəfə
nəyəsə əsəbiləşəndə və ya kədərlənəndə dərhal qırmızı-çəhrayi rəng alırdı. İnsanlar ona
AS9 adını vermişdi. Ahh, o bu ada, bu insanlara və bütün zoopark həyatına necə nifrət
edirdi...

Lakin elə oradaca, zooparkda, onların yaşadıqları xüsusi “kondorxanalarda” Konni
tədricən dərk etdi ki, ətraf aləm elə də qaranlıq və kabus deyil. İnsanlar kondorlara qulluq
edir, onların nəslinin artmasına kömək edir, gənc quşların sağlamlığına diqqət edirdilər ki,
onlar sağlam və möhkəm böyüsünlər.

Konni əvvəlki kimi, ona verilən axmaq ada və bütün zoopark həyatına nifrət edirdi, lakin
günbəgün insanların onları niyə tutduqlarını dərk etməyə başlayırdı. Dünyada son
Koliforniya kondorlarını növünün tükənməməsi üçün zooparka gətirdilər. Bu, nadir
quşların xilas edilməsi üçün xüsusi proqram idi. Həqiqi quşlar öz balalarını yemləsin deyə
hətta insanlar oyuncaq kondorlar düzəltmişdilər.



Və nəhayət, kondorların sayı artdıqda, gözlənilən gün gəldi çatdı: quşlar vəhşi təbiətə
qayıtmağa hazır idilər. Bu, Konni üçün inanılmaz əhəmiyyətli gün idi. Ona görə yox ki, o
artıq azad idi, ona görə ki, o, çox vacib bir məqamı anlamışdı. Konni anlamışdı ki, bəzən
hər şey göründüyü kimi deyil, ətrafda baş verənlər – dərk etdiyindən də artıq
əhəmiyyətlidir.

... Onun başı yenə də sarı rəngdə oldu. O, Lennoksa nəzər saldı. Balaca Pireney vaşaqı
kondorun iri qanadları arasında ağlamaqdan yorulub yatmışdı.
“Bu balacanın başına gələnləri aydınlaşdırmaq lazımdı”, – düşünən Konni bir dəqiqə
sonra altında üzən meşələrə baxaraq göylərə qanad çaldı. O, anlayırdı ki, Lennoksun
ailəsində nəsə baş vermişdi, lakin nəyin baş verdiyini bilmirdi. O, hiss edirdi ki, bunda
insanın əli var. Lakin yenə də ümid edirdi ki, insanların ağlında gözəl, nadir və nəsli
kəsilmək üzrə olan vaşaq növünə zərər verməkdən daha yaxşı fikirlər var.
Kondorun hissləri onu yanıltmadı. Bir neçə kilometr uçduqdan sonra o, zooparka
məxsus yük maşınından Lennoksun anası və iki bacısının düşürüldüyünü gördü. Onların
ətrafında qoruğun ucsuz-bucaqsız torpaqları uzanırdı, burada onların təhlükəsiz
yaşamaları üçün kifayət qədər qida vardı. Onun qəlbi fərəhləndi. Lakin kondor Lennoksu
ailəsilə qovuşması üçün necə kömək edə bilərdi? Lennoksun yaxınlarının buraxıldığı yer
zooparkdan çox uzaqda idi – bu, balaca üçün çox uzun və təhlükəli səyahət olacaq...
Konni yolboyu qum təpələrində və ağacların başında nəhəng kölgəsinə heyranlıqla
baxaraq hər şeyi düşündü. O, zooparka qayıdanda vaşaq balası hələ də yatırdı.
Lennoks oyananda Konninin artıq hazır fəaliyyət planı vardı.

Sonrakı üç gün ərzində bütün heyvanlar və quşlar qəribə mənzərənin şahidi oldu. Yerdə
sürətlə qara ləkə hərəkət edirdi və həmin ləkənin mərkəzində tüklü pəncələri ilə
dayanmadan, ətrafa boylanmadan və tərəddüd etmədən balaca Pireney vaşaqı qaçırdı.
Əlbəttə o, qorxurdu, lakin hər dəfə qorxu ona güc gələndə başı üzərində uçan kondora
baxaraq Konninin sözlərini xatırlayırdı: “Sənə qorxulu olacaq, çox qorxacaqsan, lakin
sən qaçmağa davam etməlisən”. Lennoks da qaçırdı, çünki cəsur olmaq – “heç nədən
qorxmamaq” anlamına gəlmir. Bu, o deməkdir ki, nə qədər qorxmağına baxmayaraq
qaçmağa davam etməlisən.

Səyahət uzun idi, lakin Lennoks Konninin nəhəng qanadlarının kölgəsi altında uçarkən
heç kəs ona zərər verə bilməzdi.

Onlar Lennoksun ailəsinin yanına çatdıqdan, xoşbəxtlik atılıb-düşmələri və sevinc
qiyyələrindən sonra anası onların əvvəlkindən də artıq yemək üçün daha çox dovşanları
olduqlarını söylədi. Onlar bunu xəyal belə edə bilməzdilər. Buna görə də onlar heç vaxt
ac qalmayacaq, Lennoks və bacıları artıq istədikləri yerdə gəzə biləcəklər. Bu, çox
xoşbəxt görüş oldu və Konninin keçəl başı uzun müddət xoşbəxt-sarı rəngdə oldu.

Gecə, qaranlıq səmada ulduzlar parlayan zaman Lennoks Konniyə yaxınlaşaraq onun
yanında əyləşdi və dedi: “Mən sənin kimi yüksək səmalara uça bilmərəm Konni, lakin
düşünürəm ki, mən də nələrisə anlamağa başladım. Ərafda nəsə baş verir – əslində
mənim görə biləcəklərimdən də daha çox. Hər şey göründüyü kimi deyil. Və bilirsən,
dünya elə də qorxunc yer deyil...”

Konni gülümsədi. Bu hisslər ona tanış idi.



Vəhşi təbiətdə sadəcə 22 Koliforniya kondoru qaldıqda, San-
Dieqo və Los-Anceles zooparkları bu növün qorunması və 

bərpası üzrə ilk seleksiya proqramının başlanması icazəsini 
aldı. Hazırda 425-dən çox Koliforniya kondoru var. Onlardan 

220 ədəddən çoxu vəhşi təbiətdə yaşayır. 

Pireney vaşaqı qida çatışmazlığı, avtomobilin altında 
qalmaqdan, yaşayış yerlərinin azalması və brakonyerlik 

səbəbindən tükənməyin astanasında idi. Bu növün 
saxlanılması istiqamətində göstərilən səylərə baxmayaraq, 

Pireney vaşaqının gələcəyi əvvəlki kimi sual altındadır. 
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