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يف مسرحية (انتبه قد يحدث لك هذا):

حمسن العزاوي يرشك الرواد مع
شباب الفرقة القومية للتمثيل

القاهرة :وكاالت

بغداد  /املدى

جـديــد الفـرقــة ال قــوميــة للـتمـثيل يف
دا ئ ــرة ال ـسـيـنـم ــا وا مل ـس ــرح ـه ــو نف ــسه
جـديد الفنان اخملـرج محسن العزاوي
ال ــذي يـتـمـثل مب ـس ــرحـي ــة (ا نـتـبه ق ــد
يحدث لك هذا) التي كتبها اإلماراتي
أحمــد ا ملــا جــد ويـشــارك فـي هــا ولـلمــرة
األول ــى منــذ سق ــوط النـظــام الـســابق
نخـبة مـن رواد املسـرح ال عـراقي الـذين
ـط ـ ــال غ ــي ـ ــاب هـم عـن خـ ـش ــب ـ ــة ا مل ــس ـ ــرح
وبيـنهـم :طه ســالـم وسلـي مــة خــض يــر
ومكـي ف ــارس ومـيــس كـم ــر
وغ ـيـ ـ ــره
م ..ح يـث سيلـت ئـم شمل
هــؤالء ا لــرواد والــش بــاب
خ ـ ـشـ ــب ـ ــة املـ ــس ـ ــرح
عل ـ ــى ـ
ـ
ـال ـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي يف الـع ـ ـ ـ ــرض
اجل ـ ــم ـ ـ ـ ــاه ـ ــي ـ ـ ـ ــري لـهـ ـ ـ ـ ــذه
ـس ـ ــر حـ ــي ـ ــة يف األول مــن
ـامل ـ ـ
شهر شباط املقبل.
عن هذه املسرحية يحدثنا
الع ـ ــزاوي اخمل ـ ــرج
مح ـ ـســن ـ
ـ
ال ـ ــذي س ـبـق له أن
املع ـ ــروف ـ
ـ
أخرج لهذه الفرقة العشرات
مـن األعمال املـسرح يـة التي
ـم ـ ــا زالــت مت ـثـل عالم ـ ــات
بــارزة يف امل ـسـيــرة
الـ ــن ـ ـ ــاص عـ ـ ـ ــة
لـلمـس ــرح
ال عـ ـ ــراق
ي
فيقول:

ـض ـ ــوء علـ ــى
ـس ــر ح ــي ــة الـ ـ
 ـت ــسلــط ا مل ـ ـالفــوارق اإل نـس ــانيــة ب خــاص ــة عنــدمــا
وع ـ ـ ــدم االك ــتـ ـ ـ ــراث
تـلـع ــب ـال ـ ـ ــذا ت ـ ــي ـ ـ ــة ـ
ـاآلخ ـ ـ ــري ــن دوره ـ ــم ـ ـ ــا يف أن يـفـقـ ـ ـ ــد
ـب ـ ـ ـ ـ
ـم ــا الـ ــوجه
اإل ن ـ ــس ــان إن ـ ــس ــانـيــته .بـيـن ـ
اآل خــر لــذلك هــو ن كــران الــذات الــذي
يؤكـد صيرورة وجوهر اإلنسان .فنحن
ـح ـ ـ ــان صـع ــب كـ ـيـف يــكـ ـ ـ ــرم
ـأم ـ ـ ــام امـ ـت ـ
اإل نـســان وكـيف ي هــان ومـن خالل
صلـة قري بـة بالـواقع تبرز
وه ـ ــن ـ ـ ـ ــاك كـ ـ ـ ـ ــون
ـه ـ ــن ـ ـ ـ ــا ـ
اإل نـسـان بـطل هـا سـواء
ـامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ــف ـم ـ ـ ـ ـن ــه أم
احل قـيقـي ..وش تـان مـا
بين هـما ..إذاً نحـن أمام
مسـرحيـة تقـول كلمتـها
اإلن ـ ــس ـ ـ ــان يف
احلـق ع ــن ـ
العراق أو يف غيره.
ـم ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
*ومب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ـت ـ ـ ــت ـ ـ ـ
ـ
اإلخ ــراجـيـ ــة
ـ
مع ــاجلـتـك
ـ
للمـســرح يــة عمـا سـبق هـا
من مسرحياتك؟
 ال ت خ ـتـلف عــن م ـنـهجــياإل خ ــراجـي ال ــذي م ــارسـته
وأس ـ ـ ـ ــالـ ـي ــب
من ـ ــط ـ
ع ــل ـ ـ ـ ــى ـ
وامل ــس ـ ــرح
ـدي ـ ــدة ..ـ
ـع ـ ـ ـ
ـش ـ ـ ـ ـ ــامـ ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
امل ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي
ـ
عل ــى أداء

واملع ــاجلـ ــات
ـ
ـوغ ـ ــرايف
املـمــثل والـ ـسـي ــن ـ ـ
إل ـ ــى وضـ ـ ــوح
وال ـ ــس عــي ـ
واالج ــتهـ ـ ــادات ـ
أتع ــامـل مع
ـاص ــة وأنـنــي ـ
بخ ـ ـ
األف ــك ــار ـ
ممــثلـني ـط ـ ــال غ ــي ـ ــابهـم عـن خـ ـشـب ـ ــة
ـويل ـ ــة و جـلهــم مــن
ط ــ ـ
ـامل ـ ــس ـ ــرح س ـنــني ـ
الــرواد وهنــا ت كـمن ص عـوبــة ال تـطـبيق
علــى مـنهج يــس عــى إلــى احلــدا ثــة مع
ـال ـ ــواقع ال ـتـقلــي ـ ــدي
ـأخ ـ ــذ ـب ـ ـ ـ
أدوات ـت ـ ـ ـ
لتطبيق منهجها..
ال ـ ــرواد .م ـ ــاذا
ذك ـ ــر امل ـم ــث لــني ـ
*عل ـ ــى ـ
ـ
عنهم ..وملاذا هم دون غيرهم.؟
ـدم ـ ــا ا خـ ــت ـ ــرت ـه ـ ــؤالء ال ـ ــرواد ال
 عـ ــن ـ ـ ـي عـني هــذا إال وض عـهم أمــام املـشــاهــد
ك قـدرات كان ل هـا تا ثـير هـا ف يـما مـضى
علـى واجهة املسـرح العراقي وبروزه يف
ال سـاحتني ال عـراق يـة وال عـربيـة ..وهذا
ميــثل وا ج ــب ـ ـاً أخالقـيـ ـاً و ت ــرب ــويـ ـاً مـن
نــا حـيــة ثــانـي ــة مع علـمـي وإميــانـي أن
ال عـمليـة ليـست بـا لـسهلـة و هـي اللعب
بع ــض هــم الـعقـ ـ ــد
جت ـ ـ ــاوز ـ
مع شـ ــي ـ ــوخ ـ
ال سـادس من عمـره ..وأنـا اعت بـر عـودة
ه ــؤالء إ ل ــى خ ـشـب ــة امل ـس ــرح انـتـص ــاراً
ومت ـ ــاســكهــم
بح ـ ـ ــرص هــم ـ
ـراف ـ ـ ـاً ـ
وا عـ ــت ـ ـ ـ
ليـؤكــدوا أن الفنــان ال يت قـاعــد وإنهم
سيظلون ينبوع اإلبداع.
*وأخير اً
جت ــاوزي إلخـ ــراج
عل ــى ـال ــر غـم مـن ـ
 ــس ـ ــرح ــي ـ ـاً ..ـف ـ ــإنـنـي ال
سـتـني عــم الً م ـ ـ
أعـرف إلـى أي مـدى ستـستفـز و جـدان
اآلخ ـ ــريــن ال س ـيـ ــم ـ ــا و ه ــم ي عـ ــي ـ ــشـ ـ ــون
ـ
ويتعايشون مع كوارث زلزالية مرعبة.

سيكـون يـوم الـسـبت 11
فبــرايــر اجلــاري عالمــة
ممـ ــيـ ـ ـ ـ ــزة يف حـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــر
الـسينـما املـصريـة حيث
س ـيـك ـ ــون يـ ـ ــوم الع ـ ــرض
الع ـ ــاملــي األول لـلف ــيلــم
األضــخـ ـ ــم يف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريــخ
الـ ـسـيـنـمـ ــا امل ـصـ ــريـ ــة "
عمـارة يعقـوبيـان" داخل
بانورامـا مهرجان برلني
الـ ـ ـس ـي ـنــمـ ـ ــائــي رقــم 56
وال ــذي يعــد واحــداً مـن
بــني أك ـب ـ ــر وأهــم ثالث ـ ــة
مهرجانات عاملية كبرى،
ليس هذا فحسب بل أن
عمارة يعقوبيان سيكون
الفــيلــم امل ـص ـ ــري األول
الـذي يعـرضه املهـرجـان
ال ــرفـيـع بع ــد  27ع ــام ــا
مـن الغـي ــاب مـن ــذ فـيلـم
يــوسف شــاهـني "إسكـنــدريــة لـيه " والــذي كــان عــام  1979نهــايــة سلــسلــة مـن
األفالم املصـريـة الـتي تــدخل تلك املهـرجـانـات بـشجـاعــة قبل مـرحلـة اعتـزال
طويلة انشغل السيـنمائيون املصريـون فيها بأمور كثيـرة عاقت الوصول حللم
العـامليـة مجددا رغـم مشـاركات مـتفرقـة بني احلني واآلخـر لكـنها كـانت تـأخذ
دائمـا صفـة احملـاوالت الفـرديــة خصـوصــا ليـوسف شـاهـني بعكـس مـا يحـدث
اآلن يف "عـمارة يعقـوبيان " الـذي أكدت الـشركـة املنتجـة له "جود نيـوز جروب"
أنهـا تنوى من البـداية تقدمي انـتاج يرفع أسهم الـسينما املصـرية يف العواصم
العـامليـة وأن الفيـلم سيتـم عرضـه يف معظم دول العـالم بجـانب املهـرجان كـما
سـيصل إلـى مهـرجـان كـان مع الفـيلم الـضخم اآلخـر الـذي أنتجـته الشـركـة "
حلـيــم ..حك ــايـ ــة شعــب" وذلك ضـمـن ب ــرن ــامـج لل ـسـيـنـم ــا امل ـص ــريـ ــة يج ــري
التخطيط له حالياً .
وقـال عادل أديـب العضـو املنتـدب جلود نـيوز جـروب أن أسرة الـفيلم سـتسـافر
إلـى بـرلـني حلضـور العـرض األول له يـوم الـسبـت  11فبـرايـر والعـرض الثـاني
يـوم  18فبـراير ،وكـانت الـشركـة قد دعـت ملؤمتـر صحفي كبـير األربـعاء حـضره
الـنجم عـادل إمـام ويـسـرا وإسعـاد يـونـس والـسـينـارسـت وحيـد حـامـد وخـالـد
صـالح وخـالـد الصـاوي وبــاسم سمـرة  ،وأجـمع احلضـور علــى أهميـة اخلطـوة
الـتي قــامت بهـا الـشـركـة املـنتجـة نحــو دفع االنتـاج الـسيـنمـائـي املصـري إلـى
العــاملـيــة ورغـم أن الفـيلـم ال ي ـشــارك يف امل ـس ــابقــة الــرسـمـيــة إال أن احلـضــور
أعتبروا التـواجد أمراً مهـماً يف حد ذاته خصـوصا وأن مسـابقة البانـوراما هى
ثاني أهم برامج املهرجان اخلمسة كما أن يعقوبيان مت اختياره من بني 1000
فيلم تقدمت للمهرجان .
واملع ـ ــروف أن الفــيلـم مـ ــأخـ ــوذ عـن روايـ ــة حتـمـل نف ــس األســم لألديــب عالء
األسواني وتـعد األكثر انتـشارا يف السوق األدبـي منذ سنوات طـويلة وأصبحت
حـالة خـاصة يف األدب املصـري مؤخـرا ،وقال الفنـان الكبيـر عادل إمـام أنه قرأ
الـراويـة بنـصيحـة من وحيـد حـامـد وجعل كل األسـرة تقـرأهـا لكنه تـردد عنـد
التفكـير يف قـبول دور "زكـي الدسـوقي" فهـو علـى حد قـوله لم يقـدم شخصـية
ابن الباشـا من قبل لكنه عاد ووافق بعـد جلسة عمل مع اخملـرج الشاب مروان
حامد الذي يعد الفيلم هو األول له رغم أن عمره ال يزيد على  28عاما .

عدوية الهاللي
وصلـته رس ــالـ ــة ته ــدي ــد صـ ــريحـ ــة بقـتـله أو قـتل ابـنه أو
شقيقه "لـيحرقوا قلبه" إن لم يتمكـنوا من قتله شخصياً
فهــو محــاط بـبعـض أف ــراد احلمــايــة ال ــذين يــسهلــون له
التـنقل من مكـان إلى آخـر ملمـارسة مهـامه كضـابط كبـير
يف الدولة..
لم يـتمـكنــوا من قـتله "فحـرقــوا قلـبه" بقـتل أحــد أبنــائه
وإصـابة اآلخـر ..انتقل مـن منطقـة سكـناه نهـائيـاً بعد أن
كـان يراوغ يف الـوصول إلـيها واملـبيت مع عـائلته بني فـترة
وأخرى ..بـدأ بجمع املعـلومـات عن قتلـة ابنه لـكنه افتـقر
إل ــى دلـيـل دافع لإلم ـس ــاك بهـم ..بع ــد أي ــام ،قــتل ثالث ــة
أشقـاء يف املـنطقـة نـفسهـا التي كـان يسـكن فيهـا وتنـاهت
إلـى سمعه أنبـاء عن أوصـاف السيـارة التـي الحقت ابنه..
إنهـا األوصاف ذاتهـا ،وإذاً فهي عـصابـة متـخصصـة بخلق
الفـتـن ــة مـن خالل قـتل أصـن ــاف مخــتلف ــة مـن ال ــسك ــان
وألغـراض مـتنـوعـة ..بـدأ األمـر يـتخــذ سمـة اجلـديـة يف
الـبحـث عن أدل ــة من ج ــانبـه ومن جــانـب أهل الـضحــايــا
الـثالث أيضـاً .يف النهـايـة ،مت العثـور علـى أفــراد من تلك
العصـابة وأدت اعتـرافاتهم إلـى اإلمسـاك بآخـرين ومتكن
الضـابـط بهــذه الطـريقـة مـن التـوصل إلـى معـرفــة قتلـة
ابنه كل مـا جـرى لـم يكن غـريبـاً أو غيـر مـألــوف يف زمننـا
احل ــالــي لكــن الغ ــريـب ه ــو أن ت ـضــم الع ـص ــاب ــة مـن بـني
أفــرادهــا أحــد أبنــاء جيــرانه والـســائق الــذي كــان يتـكفل
بإيصال األوالد إلى مدارسهم بسيارته مقابل أجر شهري
والكـثيـر مـن املعـونـات الـعيـنيـة ..مـا الــذي يحـدث؟ دارت
األرض بــال ــرجل فهـل تكفـي املبــالغ الـنقــديــة والــسهــرات
احلـم ــر والـكح ــول وكل اإلغ ــراءات األخ ــرى لـبـيع ال ــذمم
والضمائر وبيع أبناء البلد قبل ذلك؟!..
متـن ــى ال ــرجل بع ــد مع ــرف ــة اخلـي ــوط الـتـي حت ــرك ه ــذه
العـصــابــة الـتي تـنتـمي إلــى عـصــابــة أكبــر مـنهــا وتـنتـمي
األكـبـ ــر إلـ ــى أكـبـ ــر حـتـ ــى تـنــتهـي بـ ـشـبـكـ ــة مت ـ ــد أذرعهـ ــا
األخـطـب ــوطـي ــة لـتقـتـنـص أف ــراداً ج ــدداً مـن الـي ــائ ـسـني
واحملتاجـني من قساة الـقلوب والضمـائر ليكـونوا من بني
أفــرادهــا ويـنفــذوا بــأيــديـهم أبــشع اجلــرائـم لقـتل القـيم
الرائع يف اجملتمع العراقي بقتل أفراد من طوائف وأديان
مخــتلف ــة لإلط ــاح ــة ب ــال ــوئ ــام الع ــراق ومت ــزيق ن ـســيجه
املتماسك ،..متنى أن يجري إعدامهم أمامه.
نحـتاج هنـا ،ويف مثل هـذه احلاالت ،إلـى ردع حقيـقي وقد
نـصبح  -نـحن من يـدعـو إلـى الـسالم واحلـريـة بعــد حكم
دكتاتوري –أول من يدعو إلـى تنفيذ أحكـام عرفية بحق
تلك الشبكات قبـل أن تشتري ذمماً أخرى ..لكن املؤلم يف
األمــر ،أن األحكـام العــرفيـة ال جتــد أيضـاً أرضـاً صـاحلـة
لتنفيذهـا ما دام كل يقوم بها علـى طريقته ،نحن نحتاج
اآلن إلــى األحكـام العــرفيـة بقـدر مــا نحتـاج إلـى األمـان،
ولكـن مـن ســيحقـق للع ــراقـيـني أم ــانهـم احلقـيقـي ..هل
سـتكــون األحكــام الع ــرفيــة أم األحكــام القـض ــائيــة؟ لقــد
جــربنـا األحكـام العــرفيـة الــدكتـاتـوريـة طـوال سـنني عـدة
ولـكننـا نـريـدهـا اآلن لصـاحلنـا مبـا يـشبه عـمليـة تـطهيـر
من العناصر امللوثة لفضائـنا املتخم بالرعب ..ال نريدها
دائمـة فـنحن يف زمن تـطبيق الـدميقـراطيـة ،ونـريـدهـا أن
تـنـتهـي ب ــانـته ــاء املـ ــرحل ــة االنـتق ــالـي ــة وب ــدء الـت ـطـبـيق
احلقــيقــي للـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة ،إال إذا كـ ــانـت انــتخـ ــابـ ــاتـنـ ــا
الدميقراطية "عرفية" هي األخرى!!

كوكب جديد حيدث انقالبا يف علم الفلك!
باريس –وكاالت

عارضة ازياء
ترتدي زياً من
تصميم
االيطالي
ايتوري بيلوتا
يف قاعة
الشرف يف غارديا دي
فينانزا يف روما

كم عـدد الكـواكب يف الـنظـام الـشمـسي؟
سؤال كانت اجابته حتـى السنة املاضية
تـسعـة .لكـن اكتـشـاف جـسم جـديـد يف
متوز/يـوليو  2005يعـرف باسم "2003
ي ــو بـي  "313اث ــار ج ــدال بـني علـم ــاء
الفلك الذين بـاتوا يختلفـون بشأن
تع ــريـف الك ــواكـب نف ــسه ــا .فـبع ــد
عـطــارد والــزهــرة واالرض وامل ــريخ
وامل ـ ـ ـ ـشـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــري وزحـل واوران ـ ـ ـ ـ ــوس
ـ
ونـبتــون وبلـوتـون ،رمبـا يـفتـرض
التعـود علـى فكـرة وجـود عـشـرة
كواكب سابحة حول الشمس.
ويـب ــدو ان اجل ـسـم اجل ــدي ــد
اكـب ــر مـن ك ــوكـب بل ــوت ــون
وان ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اخلــالف ال
ي ـ ـ ـ ـ ــزال دائ ـ ـ ـ ـ ــرا ح ـ ـ ـ ـ ــول
حجمه.
ويق ـ ــول ع ـ ــالــم الـفلـك
مـ ـ ـ ــايــك بـ ـ ـ ــراون ،احـ ـ ـ ــد
مـ ـكـ ـ ــت ـ ـ ـ ـشـفـ ــي اجلـ ـ ـ ـ ـسـ ــم
اجلـديـد ،ان خطـورة اعتمـاد
معيــار احلجم وحـده قــد يجعل الهـامـش
واسع ــا .فــمجـم ــوعـ ــة الك ــواكـب الـتـ ــابع ــة
للـنظام الـشمسي قـد تتسـع بصورة كـبيرة
خالل ال ـسـن ــوات املقـبل ــة .ورمب ــا ك ــان مـن
اخلـطــأ يف االصل اعـتبــار بلــوتــون واحــدا
من الكواكب.
والكــواكـب االربعــة االقــرب الــى الـشـمـس
ـس ـ ـ ــام صـخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ذات احـجـ ـ ـ ــام
ه ــي اجـ ـ ـ ـ
متــوسـطــة .واالربع ــة التـي تلـيهــا اجـســام

غـ ــازي ـ ــة ضخـمـ ــة وتـ ـســبح كـلهـ ــا يف مـ ــدار
دائ ـ ــري ح ـ ــول ال ـ ـش ـمـ ــس .امـ ـ ــا بل ـ ــوت ـ ــون
واجل ـ ـســم اجلـ ـ ــديـ ـ ــد " 2003يـ ـ ــو بــي "313
فمختلفان عنهـا متاما :فهمـا يتالفان يف
قــسم كـبيــر منـهمــا من اجلـليــد ويتـبعــان
مــدارا غــريـبــا حــول ال ـشـمــس .فـبلــوتــون
يقـترب احيـانا حتـى  4.4مليـارا كيلـومتر
ويـبـتعــد ال ــى  7.4ملـيــارا كـيلــومـتــر .امــا
الثاني فيقترب حتى  5.7مليارا كيلومتر
ويبـتعــد حتــى  14.5مـليــار كـيلــومتــر من
ال ـشـمــس .وبلغ ــة علـم ــاء الفـلك ،يـنـتـمـي
اجلــسمــان الــى حــزام كــويبــر الــذي يـضم

عـش ــرات اآلالف من االجـســام اجلـليــديــة
الـتــي تعـتـب ـ ــر بقـ ــاي ـ ــا مخـلفـ ــات تـ ـشـكــيل
النظام الشمسي.
ويف مق ـ ــال ن ـ ـشـ ـ ــرته مـجل ـ ــة "ن ـ ــاي ـت ـ ـش ـ ــر"
العلـمـي ــة الـب ــريـط ــانـي ــة اخلـمـيــس يق ــدر
علمـاء فلك املـان برئـاسة فـران برتـولدي
من جامعة بـون قطر اجلسـم اجلديد "يو
بـي  "313بــنح ـ ــو ثالثـ ــة االف كــيلـ ــومـتـ ــر
مقــابل  2300كـيلــومتــر لـبلــوتــون .ويقــول
بــرتــولــدي" ،مبــا ان يــو بـي  313اكـبــر مـن
بلـوتون ،يصبـح من الصعب تبريـر تسمية
بلوتون كوكبا ،اذا لم تطلق التسمية على

ال ـث ـ ــانــي" .وك ـ ــان ب ـ ــراون الـ ـ ــذي يعــمل يف
معهـد كـاليفـورنيـا للـتكنـولـوجيـا قـد قـدر
حجــم اجل ـ ـســم لـ ـ ــدى اك ـت ـ ـشـ ـ ــافه مبـ ـ ــرة
ونـصف اكبــر من بلـوتـون .لـكن حـسـابـات
جـديدة اسـتنادا الـى صور جـديدة ،دفعته
اخـيرا للقـول ان اجلسم اجلـديد ال يـزيد
حجما عن بلوتون سوى واحد يف املئة.
لكن لن يكـون من السهل حـرمان بلـوتون
مـن وضعـه ككــوكـب ،فــالــواليــات املـتحــدة
مـتعلقـة به كــونه الكــوكب الــوحيـد الـذي
اكتـشفه فلـكي اميـركي هـو كاليـد تـومبـاو
ســنـ ـ ـ ــة  1930.ويقـ ـ ــول بـ ـ ــراون ان اجلـ ـ ــدل
مي ـك ــن ان يـح ـ ـ ـس ــم ان مت الـ ـتـعـ ـ ـ ــامـل مـع
الكـوكب بـاعتبـاره مفهـوما ثـقافـيا ولـيس
علـمـيـ ــا .فحـتـ ــى بل ــوت ــون ،ك ــانـت هـن ــاك
كـواكب .امـا بعـده فـيفتـرض ان يـعتبـر مـا
يكتشـف اجسامـا سماويـة ،وميكن عنـدها
ع ـ ــدم اع ـت ـب ـ ــار ك ـ ــواكــب س ـ ــوى االج ـ ـس ـ ــام
الق ــريب ــة من نـبت ــون واالكبــر حـجم ــا من
بلــوتــون .ويـقتــرح اخــرون ان يـتم اعـتبــار
االجسام السماوية الكروية فقط كواكب.
فــاالجسـام االخـرى لهـا عـادة اشكـال غيـر
منتظـمة .ويقول الفلكي الفـرنسي برونو
س ـي ــك ـ ـ ــاردي امل ـتـخ ـ ـصـ ــص ب ـبـل ـ ـ ــوت ـ ـ ــون ان
"الـنقــاش وان كــان يـسـتـنف ــد الكـثـيــر مـن
الـط ــاق ــة ،ع ــدمي االهـمـي ــة مـن الـن ــاحـي ــة
العلميـة يف غياب تعريف محدد للتفريق
بــني ك ـ ــوكــب صغ ـي ـ ــر وك ـ ــويـكــب او ج ـ ـســم
سمــاوي" .ويــضيـف متـســائال "مــا الفــرق
بني حصى صغيرة وصخرة؟".

