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تتطلب تقاليد ا�ستعرا�ض الكتب العلمية والدرا�سية االنتقاد .يف نهاية الأمر ،يف �أغلب املطالعات ،ف�إن واجب امل�ستعر�ضني هو �إعالم القراء املحتملني
ملاذا ينبغي �أن ي�شرتوا هذا الكتاب بدال عن الكتب املناف�سة .لي�س هذا هو احلال بالن�سبة لهذا الكتاب� .إنه كتاب فريد .وبينما غطى كتاب خاميه �سامور
الرائع «طب الطيور»  Avian Medicinدجاج احلبارى ،لكنها تجُ اهلت �إىل حد كبري يف الن�صو�ص الأخرى ،حيث �أن �أغلب ممار�سي الطب البيطري يف
الواليات املتحدة و�أوربا (مناطق الت�سويق الرئي�سة للنا�شرين!) لن يتعاملوا معها قط.
�إذ ًا ،هذا كتاب لي�س مناف�سني ،وعلى من ي�ستعر�ضه �أن يو�صي به حتى لو كان �سيئا .لكن من ح�سن احلظ �أن هذا اال�ستعرا�ض ال تواجهه مثل هذه املع�ضلة!
�إنه كتاب رائع ويحتوي على كمية هائلة من املعارف حول هذه الأنواع.
كان هناك يف اعتقادي �أ�سباب لل�شكوى� .إن جمال اهتمامي الرئي�س هو احلبارى الكبرية  Great Bustardولي�س طري احلبارى ،كان لدي و�أنا �أقر�أ
�صفحات الكتاب �شعور متزايد ب�أن هذا لي�س كتابا عن احلبارى بل عن احلبارى .نعم ،ولكني قر�أت عنوان الكتاب بعد ذلك! ي�صف عنوان الكتاب
املحتويات ب�شكل جميل لكن ،ورغم �أن الغالبية العظمى للكتاب خم�ص�صة للحبارى� ،إال �أن هناك كمية كبرية من املعلومات للعاملني مع �أنواع �أخرى من
دجاج احلبارى.
ومع ذلك ،ف�إنه ال يزال من املحزن قليال �أن الف�صول املتعلقة بالإدارة والإكثار يف الأ�سر مل تت�ضمن املزيد عن برنامج «كوري» للإكثار يف الواليات املتحدة،
�أو احلبارى ال�صغرية يف فرن�سا� .إنه عتب �صغري لأن الكتاب كبري مبا فيه الكفاية وفيه الكثري من املراجع عن العديد من هذه املعلومات.
�إن الأق�سام البيطرية هي فعال كاملة ،وحتتوي الكثري من املعرفة املتعمقة عن امل�شاكل الطبية لهذه الأنواع ف�ضال عن �أ�ساليب الت�شخي�ص والتخدير
واجلراحة .ترتاوح املعلومات بني الأ�سا�سي واملتقدم جدا .كنت �أتوقع كتابا ي�ساعد طبيب الطيور املتمر�س عندما يبا�شر التعامل مع �أنواع غري م�ألوفة،
لكن هذا الكتاب يفعل ذلك وهو يف نف�س الوقت منا�سب لأولئك من ذوي القليل من اخلربة العامة يف الطيور وال يتاح لهم الو�صول الي�سري �إىل م�صادر
�أخرى للمعلومات – �أي �أنه �سيكون مثاليا لال�ستخدام يف احلقل (رغم �أن ذلك يحتاج حلقيبة كبرية حلمله).
جودة ال�صور جيدة جدا وهناك الكثري منها� .أنا مت�أكد من �أنني لو بذلت جهدا �أكرب لتك�شف يل الكثري من االنتقادات الب�سيطة �أو بع�ض احلقائق التي
اختلف معها (وهذا يف الواقع غري املحتمل – لأن امل�ؤلفني قد �ض ّمنوا الكثري من ما ن�شر عن احلبارى ب�شكل مل يرتك �سوى القليل من نقط اخلالف دون
�أن تغطيتها ب�شكل جيد!) ومع ذلك  ،فال �أرى �ضرورة لذلك – �إنه عمل قائم على احلب ،و�إن ت�صيد الأخطاء يف ن�ص ميثل كميات هائلة من اجلهد من
جانب جميع امل�ؤلفني يبدو بب�ساطة �أمرا غري عادل.
هذا كتاب ممتاز و�سيكون ال غنى عنه للبيطريني وكذلك لعلماء الأحياء وجميع العاملني يف �إدارة و�صون ودرا�سات امليدان لهذا وغريه من �أنواع
احلباري.
على الرغم من �أنه قد �صيغ ب�أ�سلوب جيد ومثري لالهتمام ف�إن من ال�صعب �أن تو�صي به لأولئك الذين ال يعملون ب�شكل مبا�شر مع �أنواع احلبارى فالكتاب،
ولكن �صادقني  ،يغطي �أ�سا�سيات املعاينة ال�سريرية والتخدير واجلراحة وتقنيات العالج ب�شكل جيد جدا  .ولذلك � ،سي�سرين �أن �أن�صح �أي طالب بيطرة
�أو بيطري قليل اخلربة بقراءته جيدا و�إن كان تركيزه الأ�سا�سي مع على �أنواع �أخرى من الطري.
تها ّ
ين لتوم وجلميع الكتاب  --هذا عمل مثري للإعجاب و�أنا �أعلم �أن �صفحات ن�سختي منه �ستلقى الكثري من التقليب واملطالعة.
ا�ستعر�ض الكتاب:
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حا�شية  :قائمة حمتويات من الكتاب متوفرة للتنزيل من موقع . WMENewتتوفر ن�سخ من كتاب
 Diseases and Medical Management of Houbara Bustards and Other Otididaeمن توم بيلي.
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