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�أخبار و�أحداث
نعي بيرت فيالن
ترك بيرت فيالن يف حياته الق�صرية ت�أثريا على كثري من النا�س .ق�ضى بيرت العقد الأخري من حياته يف الإمارات العربية
املتحدة ،حيث ان�ضم �إىل الفريق احلديث الإن�شاء يف مركز �إكثار احليوانات العربية املهددة حني كانت املجموعة يف مراحلها
الأوىل .وقد عمل فيها كباحث ،وقام ب�أبحاث حقلية ودرا�سة مكثفة يف �سلوك وحت ّرك قطط جوردون الوح�شية ،ثم ان�ضم بعد
ذلك �إىل دائرة الثدييات وتر�أ�س العمل يف القوار�ض و�صغار اللبونات.
�سنفتقد عفويته وحما�سه عند تعامله مع م�شروع جديد ،ورف�ضه االن�صياع للتعليقات املت�شائمة التي ال غنى عنها لرفاقه .مل
يكن هناك من م�شروع يتجاوز طاقاته لتجربته ،كما انطبق الأمر نف�سه على التعامل مع الأعمال الروتينية اململة ،التي د�أب
على �أدائها بن�شاط كبري.
لن ين�س �أ�صدقاء بيرت الأوقات الرائعة الني عا�شوها معه� ،سواء تعلق الأمر ب�إيقاد نار يف خ�شب مبلل يف جبال م�سندم
با�ستخدام كتاب خرائط وزيت الطبخ� ،أو الرك�ض يف ال�صحراء ليال للإم�ساك باجلرابيع �أو الرب�ص .ال �شك �أن مئات
الق�ص�ص التي �سريويها كل �أ�صدقائه �ستبقي ذكراه حية لوقت طويل.
وفوق كل �شيء� ،سيفتقد �أ�صدقائه وزمالئه دماثة خلقه .مل يكن هناك �أي وقت غري منا�سب لالت�صال ببيرت طلبا للم�ساعدة،
لأنه كان دائما م�ستعدا لتقدمي العون ومل ي�شتك قط .كثرية هي املرات التي �أوقظ فيها يف �ساعات ال�صباح املبكرة للم�ساعدة
يف جر �سيارة �أحدهم من رمال ال�صحراء� ،أو للم�ساعدة يف عالج حيوان مري�ض .لن تكون ملنا�سباتنا االجتماعية وحفالت
ال�شواء نف�س الروح بدون بيرت ،ولكنه ،على الأقل ،قد ترك وراءه قائمة طويلة من الأوقات ال�سعيدة ميكننا �أن نذكر بع�ضنا
البع�ض بها ،بذكريات �سعيدة ،يف تلك الأوقات التي يتوقف فيها احلديث.

ثعابني املنطقة العربية :دليل حقلي لثعابني �شبه
اجلزيرة العربية و�شواطئها.
(Snakes of Arabia: A Field Guide to the Snakes of the
Arabian Peninsula and its Shores)،
النا�شرMotivate Publishing::
ISBN 978 1 86063 239 6

�إن من الغريب �أن يكون هذا الكتاب املفيد جدا هو الأول من
نوعه للمنطقة ،وي�سد ثغرة هامة يف ال�سوق .يغطي الكتاب
الثعابني التي تعي�ش يف اململكة العربية ال�سعودية ،وعمان،
والإمارات العربية املتحدة ،واليمن ،وقطر ،والبحرين .امل�ؤلف،
دام ِيـِن �إجان ،هو خبري �إقليمي يحظى باالحرتام خلربته يف هذا
احلقل ،ويعر�ض علمه الوافر ب�أنواع الثعابني العربية ب�أ�سلوب
منطقي وي�س ُهل ا�ستخدام مراجعه .يو�صف كل ثعبان من خالل
ال�صور والر�سوم مع معلومات تكميلية تعني على التعرف عليه
من خالل عدة مقايي�س .تقدم التفا�صيل على �أ�سا�س الأ�شكال
القيا�سية للج�سم والر�أ�س والعني ،واللون ،واملواطن املف�ضلة،
والتوزيع اجلغرايف� ،إ�ضافة �إىل بع�ض املعلومات عن عدٍّ �أ�سا�سي
للحرا�شف .يبني الكتاب �أي�ضا الأنواع الأخرى التي قد ت�ؤدي �إىل
االلتبا�س معها� .إ�ضافة �إىل كونه دليل تع ّرف �سهل الفهم ،ف�إن
الكتاب يقدم معلومات عن البيئات التي توجد فيها الثعابني يف
املنطقة العربية ،وتك ّيف الثعابني مع املحيط العربي ،وكذلك
�أ�ساليب التعامل مع ع�ضات الثعابني ال�سامة� .إن الكتاب معد
ب�شكل جيد جدا ،و�سيثبت فائدته الكبرية كدليل حقلي لأ�صحاب
خميمات نهاية الأ�سبوع واملحرتفني يف جمال علم احليوان على
حد �سواء.
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