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روزهای 1۸ تا ۲1 اسفندماه، شهر بوشهر میزبان 
نجوم  آموزش  جهانی  شبکه  کارگاه  نخستین 
NASE وابسته به اتحادیه بین المللی ستاره شناسی 

IAU بود. این کارگاه 4 روزه که در دانشگاه خلیج 

فارس بوشهر برگزار گردید، نخستین دوره ای بود 
که از سوی این مؤسسه بین المللی در ایران و در 
خاورمیانه برگزار گردیده است. درحالی که انجمن 
پانزدهمین سال  نجوم رصدخانه مهر بوشهر در 
فعالیت علمی خود، با برگزاری ششمین جشنواره 
با حضور  آسمان  کاوشگران  دانش آموزی  بزرگ 
بیش از 1300 دانش آموز عالقه مند به ستاره شناسی 
از سراسر استان بوشهر از یکم تا 1۶ اسفند، ماه پرکار 
و شلوغی را سپری می کرد، با تالش و پیگیری اعضا 
و مدیریت انجمن و اتحادیه ستاره شناسی معلمان 
برگزاری  برای   NASE میزبان  شد  موفق  استان، 
نخستین دوره آموزشی نجوم در ایران باشد و بار 
دیگر پیشگامی خود را در ترویج علم در کشور 
به نمایش در آورد. با ورود خانم ها دکتر رزا رز و 
دکتر کورینا توما، مدرسان اسپانیولی و رومانیایی 
اتحادیه بین المللی ستاره شناسی به بوشهر، کارگاه 4 
روزه NASE با سخنرانی آقای حسن باغبانی، مدیر 
انجمن نجوم رصدخانه مهر بوشهر و رییس اتحادیه 
ستاره شناسی معلمان کشور، در صبح 1۸ اسفندماه 
در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی آغاز شد. وی ضمن 
خیر مقدم به حدود ۶0 شرکت کننده دوره - که شامل 
تعدادی از فعاالن نجوم سراسر کشور و جمعی از 
دانشجویان، معلمان و دبیران آموزش و پرورش 
بودند- با اشاره به اینکه IAU تنها مرجع ساماندهی 
فعالیت های مرتبط با ستاره شناسی در جهان بوده و 
NASE شاخه آموزشی این اتحادیه، شبکه ای است 

که مدرسان نجوم در سراسر جهان را برای ورود 
ستاره شناسی به آموزش مدارس پرورش می دهد، و 
این نخستین بار است که مدرسان NASE وارد ایران 
شده اند، خرسندی خود را از اینکه استان کوچک 
بوشهر می تواند قطب آموزش ستاره شناسی کشور 
باشد، بیان داشت. وی افزود که در پایان این دوره، ما 
بخشی ازNASEو نماینده آنها در ایران خواهیم شد و 

متعهد خواهیم بود که با کمک به انتقال این آموخته 
ها در سراسر کشور، درگسترش دانش ستاره شناسی 
سهیم باشیم.  درادامه دکتر رزا رز، رییس موسسه 

NASEهدف اصلی این موسسه را آموزش معلمان و 

مدرسان نجوم در سراسر جهان دانست. وی با بیان 
این مشکل بزرگ که در اکثر کشورها، درسی به نام 

نجوم در مدارس وجود ندارد و این رسالت ما را 
برای کمک به گسترش این دانش شکل می دهد. 
دکتر رزا ساختن گروههای کوچک محلی بومی 

برای آموزش صحیح و فراگیر نجوم را از اهداف 
اصلی این موسسه بیان کرد. وی همچنین اشاره  کرد 
که موسسه NASE به عنوان شاخه ای از اتحادیه 
بین المللی IAU از سال ۲00۸با تنظیم سند راهنمای 
ده ساله ۲010-۲0۲0 فعالیتهای آموزشی نجومی 
خود را با برگزای دوره های متعدد در کشورهای 
مختلف نظیر اکوادور، کلمبیا، نیکاراگوا، آرژانتین، 
پاراگوئه، بولیوی، برزیل، چین، گواتماال، هندوراس، 
مکزیک، رومانی، تونس، شیلی، پاناما، ایندونزی، 
پرو، اسپانیا، السالوادور مجموعا تاکنون131دوره و 
NASE دوره حاضر 13۲مین دوره بین المللی موسسه
است که برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه بر 
می گردد.  وی با اشاره به اینکه این موسسه کتابی 
به نام چهارده قدم برای شناخت جهان تهیه کرده 
که در هر کشوری این دوره برگزار شده، کتاب 
به زبان رسمی آن کشور ترجمه شده و در وب 
سایت قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که با 
ترجمه این کتاب به فارسی توسط دوستان ایرانی 
ما، بتوانیم شاهد گسترش این دانش در کشور ایران 
باشیم. در ادامه نیز دکتر  کرینا توما، دیگر مدرس 
با  کنفرانس خود  رسمی موسسه NASEنخستین 
عنوان تکامل ستاره ای :تولد، زندگی و مرگ ستاره، 
را ارائه داد. وی که خود دکترای فیزیک از رومانی و 
دارای سابقه فعالیت در مرکز پرتاب موشک سازمان 
فضایی اروپا بود، ورودش به NASEرا تحقق رویای 
قدیمی خود را ادغام فیزیک و نجوم عنوان کرد 
و بیان داشت که ستاره شناسی جهان بینی شما را 
تغییر خواهد داد در ادامه فاصله، اختالف منظر، قدر 
و دمای ستاره، ستاره های متغیر، دوگانه، ساختار 
خورشید، عمر ستاره و چرخه های متفاوت زندگی 
برای ستارگان خورشیدمانند و پرجرم، فرازهایی 
از محورهای مختلف صحبت های دکتر توما در 
اولیه،  سخنرانی های  از  پس  بود.  خود  کنفرانس 
با انتقال شرکت کنندگان به ساختمان کالس های 
پردیس بین الملل و تفکیک ایشان به دو گروه A و 
B، دوره های کارگاهی که در واقع اجرای همان 14 
قدم مطرح شده در کتاب مؤسسه NASE )شامل 10 

کارگاه و چند بخش جنبی دیگر( آغاز گردید که در 
برگزاری این کارگاه ها -که شیوه های نوین و کاربردی 
برای آموزش مفاهیم ستاره شناسی به دانش آموزان را 
نشان می داد- با همکاری تعدادی از فعاالن و مدرسان 
خضری،  باغبانی،  آقایان  بوشهر،  استان  در  نجوم 
لشکری، بحرینی، رکنی، محمدی، نعیم، محبی و 
بانوان هاشمی نسب، جمالی و جعفری، همکاری 
اجرایی داشتند. مختصات محلی و ساعت آفتابی، 
درک انبساط جهان، فازهای ماه، خورشیدگرفتگی 
و ماهگرفتگی، طیف ها و لکه های خورشید، زندگی 
ستارگان و کیف منجم جوان: لوازم یک شب رصدی، 
برخی از کارگاه های عملی ارائه شده توسط ایشان 
میدانی  دوره، رصد  نخست  روز  پایان بخش  بود. 
صور فلکی در پارک لیان بوشهر بود و در پایان روز 
سوم نیز شرکت کنندگان در رصدخانه مهر بوشهر 
)تأسیس 13۸4( حاضر شده و به رصد علمی آسمان 
پرداختند. در ابتدای این برنامه، فاطمه هاشمی نسب، 
دبیر انجمن نجوم بوشهر، با توضیح این مطلب که 
نوری  تلسکوپ  یک  دارای  رصدخانه  این  گنبد 
اشمیت کاسگرین 1۶ اینچ -که از این حیث رده سوم 
تلسکوپ های کشور را داراست- و نیز یک تلسکوپ 
خورشیدی آلفا لونت 100 -که تنها یک نمونه مشابه 
دیگر در کشور دارد- ابراز امیدواری کرد که به زودی 
شاهد روزی باشیم که هرشهر ایران، یک رصدخانه و 
هر مدرسه ایران، یک تلسکوپ داشته باشد. رصد ماه، 
خوشه پروین، کهکشان آندرومدا و سحابی جبار از 
قسمت های جذاب شب رصدی در رصدخانه بود. 
همچنین شرکت کنندگان با حضور در آسمان نمای 
دیجیتال رصدخانه، لحظاتی را مهمان دنیای ستارگان 
بودند. نخستین دوره بین المللی ستاره شناسی NASE در 
ایران، بعد از ظهر سه شنبه ۲1 اسفندماه، با برگزاری 
آخرین کارگاه ها و سخنرانی دکتر رزا، رییس مؤسسه 
در مراسم اختتامیه -که شامل دعوت وی از تمامی 
شرکت کنندگان برای ادامه همکاری با این مؤسسه 
به  فعالیت های خود  گزارش  و  تصاویر  ارسال  و 
سایت NASE بود- با اهدای گواهینامه  رسمی اتحادیه 

بین المللی ستاره شناسی IAU به پایان رسید.

اینک بوشهر؛ پایتخت نجوم خاورمیانه
گزارشجامعبرگزارینخستیندورهبینالمللیستارهشناسیدربوشهر

پیام عسلویه| آئین بزرگداشت هنرمند فقید، زنده یاد همایون 
شهنواز خالق سریال های "دلیران تنگستان"، "روزهای به یاد 
ماندنی" و فیلم  "شاه خاموش" و نویسنده فیلمنامه " شب 
واقعه"  با حضور پوران درخشنده و شهرام اسدی فیلمسازان 
مطرح کشور و خانواده شهنواز در سالن پردیس سینمایی 
انقالب شهر بوشهر برگزار شد. همایون شهنواز کارگردان 
برجسته سینما و تلویزیون ایران سال گذشته در صبح گاهان 
روز چهارشنبه 1۶ اسفند درگذشت. علت مرگ وی شدت 
جراحات سوختگی و ایست قلبی اعالم شد. روز شنبه 
5 اسفند 13۹۶ حادثه آتش سوزی منزل همایون شهنواز 
سرخط خبرهای خبرگزاری های داخلی و خارجی بود. 
منزل همایون شهنواز واقع در خیابان ولیعصر، چهار راه پارک 
وی، در اثر نشت گاز انفجاری رخ داده بود. شدت انفجار به 
حدی بود که پنجره طبقه چهارم به خیابان پرت شد. شهنواز 
در خانه تنها بوده، بنابراین کمک به وی تا رسیدن نیروهای 
آتش نشانی به تأخیر افتاده بود.در نهایت زنده یاد شهنواز را  
برای درمان، به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری 
جراحات  شدت  اثر  بر  سرانجام  می کنند.شهنواز  منتقل 
سوختگی و ایست قلبی در صبح چهارشنبه 1۶ اسفند 13۹۶ 
در سن 7۹ سالگی درگذشت. دلیران تنگستان، مجموعه ای 
تلویزیونی دربارهٔ تاریخ مبارزان رئیس علی دلواری، تنگستان، 
مقابل  در  ایران  جنوب  در  بوشهر  و  دشتستان  دشتی، 
امپراتوری بریتانیا است. این سریال در 14 قسمت و در طول 
دو سال از 135۲–1350 به کارگردانی »همایون شهنواز« و 
تهیه کنندگی »ملک ساسان ویسی« ساخته شد و نخستین بار، 
در اسفندماه 1353 از تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد 
و پخش آن تا بهار 1354 ادامه داشت. مجموعه تلویزیونی 
دلیران تنگستان برداشت آزادی از کتاب »دلیران تنگستانی« 
»محمدحسین رکن زاده آدمیت« بود. این سریال دو بخش 
تاریخی را تحت پوشش قرارمی دهد؛ ابتدا به دوره کوتاه 
مبارزات »احمد تنگستانی« و چند سال بعد، به ادامه دهنده راه 
او، »رئیس علی دلواری« می پردازد.مرحوم محمود جوهری 
در این سریال نقش رییسعلی دلواری را برعهده داشت، 
شهروز رامتین، مرحوم اسماعیل داورفر، عنایت اهلل شفیعی، 
مرحوم نعمت اهلل گرجی، ولی شیراندامی و حسین محجوب 
دیگر نقش آفرینان این سریال بودند. همایون شهنواز در 
۲0 اسفند 13۹۶ در خانه رئیسعلی دلواری در شهر دلوار 
به خاک سپرده شد. پیوند ناگسستنی همایون عاشق و سردار 
مبارز جنوب رئیسعلی دلواری در دل خاک بوشهر زمینه 
برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد شهنواز 
را بوجود آورده است. این مراسم دوشنبه شب ۲0 اسفندماه 
در پردیس سینمایی انقالب بوشهر با مشارکت سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر و انجمن 
سینمای جوانان بوشهر برگزار شد که مورد استقبال هنرمندان 
و اهالی فرهنگ و هنر شهر بوشهر قرار گرفت. در ابتدای 

مراسم صادق سعیدی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و 
ورزشی شهرداری بندر بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره مرحوم همایون شهنواز و خیر مقدم به خانواده ایشان 
به خاطر حضور در بوشهر به مناسبت سالروز درگذشت این 
هنرمند برجسته، گفت: در این نشست جمع شدیم تا یاد 
هنرمند بزرگی را گرامی بداریم که با هنر خود نقش ارزنده و 
بزرگی در روایت تاریخ شهر و استان بوشهر دارد. شهنواز با 
هنر تاریخ این سررزمین را روایت کرده و حماسه ای عظیم 
را زنده نگهداشته است. افتخار می کنیم که زنده یاد همایون 
شهنواز شهروند افتخاری هستند و یاد با شکوه ایشان را 
گرامی می داریم. شهنواز با ساخت سریال"دلیران تنگستان" نه 
تنها کاربزرگی را برای مردم بوشهر انجام داد بلکه برگ زرینی 
از تاریخ مقاومت مردم این سرزمین را در برابر زیاده خواهی 
بیگانگان روایت کرد و این کرا بزرگی برای ایران زمین است. 

در ادامه عبدالرحمن برزگر ضمن گرامیداشت یاد همایون 
شهنواز به ضرورت پیوند فرهنگ و هنر و اقتصاد اشاره کرد 
و گفت: زنده یاد همایون شهنواز تنها شهروند بوشهر نیست 
بلکه فرزند خاک ایران عزیز است. وی با اشاره به نامگذاری 
سالروز در گذشت مانایاد همایون شهنواز در تقویم ایران به 
نام روز کارگردان به پیشنهاد کانون کارگردانان سینمای ایران و 
خیابانی در تهران به نام ایشان، گفت: امیدوارم در شهر بوشهر 
نیز نام های بزرگان بر تارک خیابان ها و اماکن مهم بدرخشد 
تا یاد شریف آنها همیشه در یاد و خاطره مردم جاری باشد. 
سپس شهرام اسدی کارگردان برجسته سینمای ایران دقایقی 
در خصوص زندگی و آثار همایون شهنواز به ایراد سخنرانی 
پرداخت. شهرام اسدی کارگردان مجموعه های تلویزیونی 
"جالل الدین" و "شیخ بهایی" و فیلم های "شب واقعه"، "به 

من نگاه کن" ، "روز واقعه" و "اوینار" است. فیلم " آن همایون 

هنر" آخرین ساخته شهرام اسدی درباره زندگی و آثار زنده 
یاد همایون شهنواز است. اسدی با اشاره به اینکه همایون 
شهنواز اثرش را با دلش و تمام وجودش می  ساخت گفت: 
همایون فیلمسازی بود که در کنار آب فقط پاهای خود را 
خیس نمی کرد بلکه بی محابا به آب می زد و در آب شنا 
می کرد و در دریای اثر خودش را غرق می کرد. اسدی اثری 
را ماندگار دانست که با دل ساخته شود و همایون شهنواز را 
هنرمندی برشمرد که اثر هنری خود را از دل خود سیراب 
می ساخت که باعث ماندگاری آثارش شده است. اسدی 
مردم بوشهر را مدمی قدرشناس دانست و گفت برای این 
قدردانی از مردم بوشهر تشکر می کنم. در ادامه برنامه شاهناز 
شهنواز خواهر زنده یاد همایون شهنواز از عشق وی به ایران 
گفت. وی با اشاره به اینکه "دلیران تنگستان" سند تاریخی این 
ملت است، گفت: همایون عاشق مردم ایران و ساختن تاریخ 

واقعی این مملکت بود. وی ضمن اظهار اینکه ملت ایران در 
تمام طول تاریخ ثابت کرده اند که عاشق عدالت و مقاومت 
در برابر زورگویی هستند، گفت: مردم ایران ثابت کرده اند 
که تن به خواری و ذلت در مقابل هیچ دشمنی نمی دهند. 
عدالت،آزادی و دفاع از حقوق انسانها جزء جدانشدنی هنر 
است. همایون شهنواز در تالش بود نسل آینده این خاک 
بالنده و پویا و پرسشگر باشد. وی از طرف همایون و 
خانواده شهنواز از قدردانی مردم بوشهر تشکر کرد. جاگرفتن 
همایون در دل این خاک در کنار سردار جنوب رئیسعلی 
دلواری نشان از عشق و قدردانی مردم نسبت به همایون 
شهنواز است. سپس پوران درخشنده فیلمساز و نویسنده 
برجسته کشور با اشاره به اینکه زنده یاد همایون شهنواز 
تمام عمر خود را وقف کرد تا تاریخ مقاومت و سربلندی 
مردم ایران را به تصویر بکشد گفت: شهنواز و رئیسعلی 
دلواری در حقیقت در یک قاب سینمایی هستند. درواقع 
در حال حاضر نیز در یک قاب در خاک بوشهر آرمیده اند. 
مردم بوشهر خصوصا جوانان باید به زندگی کردنشان در 
این خاک افتخار کنند. درخشنده با اشاره به اینکه پس از 
انقالب سریال "دلیران تنگستان" بیش از 17 بار از تلویزیون 
ملی ایران پخش شد گفت: نام شهنواز از تیتراژ این سریال 
حذف شده بود و هنرمندی که حاصل تمام عمرش و شیره 
جانش را در اثرش نهاده چرا نباید از این موضوع ناراحت 
نباشد و جوانان چگونه باید با ایشان آشنا شوند. درخشنده 
اثر مانای "دلیران تنگستان" را اثری بزرگ خواند  و گفت: 
شهنواز با نبوغ خود یک جزوه کوچک را تبدیل به یک اثر 
فاخر کرده است. هر کدام از ما اثرمان در دنیا باقی می ماند 
و چه خوب است اثرمان در ارتباط با مردم باشد. در این 
مراسم با حضور فرماندار رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی 
و ورزشی شهرداری بندر بوشهر و رئیس انجمن سینمای 
جوانان بوشهر، فرماندار دلوار، احمدآرام نویسنده و کارگردان 
بوشهری، خانواده شهنواز و هنرمندان و هنردوستان بوشهری 
از کتاب" روزگار همایون" اثر محمد ولی زاده رونمائی شد. 
نویسنده کتاب 'روزگار همایون' گفت: این کتاب شامل پنج 
بخش با عناوین : همایون شهنواز به روایت همایون شهنواز، 
گپ و گفت های دیگران با همایون شهنواز، دلیران تنگستان، 
درباره همایون شهنواز و همچنین عکس ها و اسناد منتشر 
نشده از از پشت صحنه سریال دلیران تنگستان است.  اکران 
اختصاصی فیلم ' آن همایون هنر' به کارگردانی شهرام اسدی 
نیز از دیگر برنامه های این مراسم بود.این فیلم در قالب گفت 
و گو با شخصیت های برجسته از جمله خانواده و دوستان 
همایون شهنواز از زاویه های مختلف به زندگی این هنرمند 
پرداخته است. تجلیل کارگردانان از خانواده شهنواز و ۲ 
کارگردان مطرح سینمای ایران به نام های پوران درخشنده 
و شهرام اسدی از دیگر برنامه های آیین بزرگداشت یکمین 

سالروز درگذشت همایون شهنواز در بوشهر بود.

پیوند همایون عاشق و رسدار مبارز در یک خاک


