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خدا را شکر که چراغ «موزه سینما» همچنان روشه است.
سید محمد بيشتی
مصاحبو با ایسنا در آستانو روز جيانی مًزه ىا
 ۲۷اردیبهشت  ۲۹۳۲

سید محمد بهشتی که اخیرا به عنوان رئیس کمیته ملی موزههای ایران( ایکوم) انتخاا شاده معتقاد اسا  :باا تماام
شرایطی که در موزه «سینما» وجود دارد باید خدا را شکر کنیم که در این وضعی عرصاه فرهنا ،چارا ایان ماوزه
همچنان روشن اس .
وی در گف وگویی با خبرنگار سینمایی ایسنا درباره وضعی موزه «سینما» بیان کرد :در دنیا کشورهای زیادی نیساتند
که بتوانند موزه «سینما» داشته باشند یعنی در بسیاری از کشورها سابقه فعالی سینمایی یا خیلی طاوننی نیسا یاا
اصال تداوم نداشته اس  .در حالی که ایران پس از فاصلهی کوتاهی از زمان اختراع سینما فعالی خود را در این زمیناه
آغاز کرده و تقریبا به شکل مستمر ادامه داده اس .
او با بیان اینکه تمام این سابقه فعالی زمینهی نزم را فراهم میکند تا جزو معدود کشورهای دنیا باشیم که میتوانناد
موزهی «سینما» داشته باشند یادآور شد :در کنار امریکا فرانسه یکی از مهمترین کشورهایی اس که ماوزه «ساینما»
دارد؛ آن هم به اعتبار اینکه برادران فرانسوی «لومیر» سینما را اختراع کردند .بهشتی در ادامه اظهار کرد :یکی از نکات
قابل توجه درباره موزه «سینما» این اس که اشیای مرتبط با چنین موزهای که سرگذش تااریخ ساینما را مایتوانناد
روای کنند جمعآوری آوری شده اس  .برای جمعآوری این اشیا هم تالشهای زیادی ابتدا توسط «جمال امید» انجام
شد و بعدها ادامه پیدا کرد .اهالی سینما هم همکاری زیادی انجام دادند و اشیایی را که در اختیار داشتند ارائه کردند به
طوری که میتوان گف تقریبا  99درصد اشیایی که در موزهی سینما وجود دارد توسط اهالی سینما اهدا شده اس .
به گفتهی وی بسیاری از این اشیا تا پیش از جمعآوری به اعتبار وجه کارکردی خود در خانهها انبارهاا یاا اساتودیوها
نگهداری میشدند ولی پس از مدتی ممکن بود برخی از آنها که دیگر کاربری نداشتند در شرایط ناامطلو نگاهداری
شوند .بهشتی درباره حفاظ از اشیای موزه «سینما» گفا  :اصاون در موزههاا اولاین و تعطیلناپاذیرترین فعالی هاا
حفاظ از اشیا میتواند باشد .البته این حفاظ معانی مختلفی دارد و ممکن اس به معنای ایان باشاد کاه اشایا را در
مخزن نگهداری کنیم یا از زیر دس و پا نجات دهیم .همچنین حفاظ میتواند این باشد که اشایا در چاارچو یاک
مناسبات حقوقی قرار گیرند تاا از نظار مالکیا تهدیاد حقاوقیای متوجاه آنهاا نباشاد یاا اینکاه اشایا را در مقابال
فرسودگیهای شیمیایی و فیزیکی یا در مقابل سرق ها و آسیبها حفظ کنیم .وضاعی حفااظتی ماوزه «ساینما»111
درصد مطلو نیس  .این موزه برای حفاظ در برابر انواع فرسایشهای شیمیایی و فیزیکی در شرایط خیلی خوبی باه
سر نمیبرد .شاید یکی از دنیلش این باشد که خیلی از اشیایی که در موزه هساتند عمار زیاادی ندارناد و هنوزمسااله
حفاظ آنچنان که باید محسوس نشده اس
رئیس ایکوم ایران در توضیح شرایط حفاظتی موزه «سینما» و اینکه آیا این موزه استانداردهای نزم را دارد یا خیر بیان
کرد :برای بخش قابل توجهی از ابعاد حفاظتی که ذکر شد نفس حضور اشیا در موزه «سینما» زمیناه را فاراهم کارده
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اس اما وضعی حفاظتی موزه  111درصد مطلو نیس  .موزه «سینما» برای حفاظا در برابار اناواع فرساایشهای
شیمیایی و فیزیکی در شرایط خیلی خوبی به سر نمیبرد و شاید یکی از دنیلش این باشد که خیلای از اشایایی کاه در
موزه هستند عمر زیادی از آنها نگذشته و هنوزمساله حفاظ آنچنان که باید محسوس نشده اس ؛ بهطور مثال اگار
لباسی در این موزه اس باید به گونهای حفاظ شود که تا سالهای سال باقی بماند .بهشتی با تاکید بر اینکاه بیشاتر
اشیای موزه «سینما» عمرشان به یک قرن نمیرسد و هنوز موضوع حفاظ خود را به رخ نکشیده تا همه را بسیج کند
افزود :البته مشابه این مسئله را در صحنههای دیگری از عرصه سینما هم دیدهایم؛ مثال میدانم که مسئونن «فیلمخانه
ملی ایران» بسیار نگران موجودی فیلمهایی هستند که آنجا نگهداری میشود چون همهی آنهاا در معارض اناواع و
اقسام تهدیدات شیمیایی هستند و ممکن اس اکسیده شوند ولی متاسفانه مدیری سینمایی ما به صراف ایان نیفتااده
که پولی هزینه کند و در راستای اجرای طرحهایی که فیلمخانه در جه حفاظ از نگاتیوها و پوزیتیوهاا دارد اقادامی
انجام دهد تا این آثار فرهنگی برای نسلهای آینده هم باقی بماند .او ادامه داد :نتیجهی این بیتوجهیها این شده کاه
میشنویم نگاتیو برخی فیلمها قابل استفاده نیس یا تنها کپی سالمی که از یک فیلم وجود داشته صدمه دیده اس  .به
این ترتیب یکی از مواریث فرهنگی ما در حوزه سینما به این شکل از بین میرود چون هناوز درک ماوزه و باهتبع آن
درک حفاظتی اشیای این موزه محقق نشده اس  .رئیس ایکوم ایران در ادامه با اشاره به ابعاد دیگر موزه «ساینما» کاه
باید مورد توجه باشد گف  :وجه دیگری که در موزه «سینما» وجود دارد فعالی های پژوهشای اسا  .در واقاع در هار
موزهای متناسب با آثاری که در آنجا نگهداری میشود باید راه برای پژوهشگران باز و اشیا قابل دسترس باشد .در این
راستا فکر نمیکنم کسی درهای موزه «سینما» را بسته باشد اما در عمل نمیبینیم که یک فعالی پژوهشای جادی در
همکاری با این موزه انجام شده باشد .او خاطرنشان کرد :شاید برای اهالی سینما یا دانشجویان هنوز این قضیه روشان
نشده که داخل موزه «سینما» اسنادی وجود دارد که استناد به آنها برای فعالی های پژوهشی ضروری اس .
وی اضافه کرد :البته موزه «سینما» هم فعالی چندانی در حوزهی پاژوهش نداشاته اسا در حاالی کاه مسائونن و
پژوهشگران موزههای دنیا خودشان فعالی های پژوهشی را انجام میدهند و بعد آن را در دسترس عالقاه منادان قارار
میدهند.
رئیس کمیتهی ملی موزههای ایران در ادامه معرفی و شناساندن موزه «سینما» را در سطح جامعه از موضاوعات مهام
دانس و گف  :باید میان کسی که تا کنون موزه «سینما» را ندیده با کسی که آن را دیده تفاوتی وجود داشاته باشاد.
هرچند به نظرمیرسد این اتفاق قطعا رخ میدهد چون اگرچه ممکن اس با وجود اقدامات مسائونن ماوزه «ساینما»
استانداردهای خیلی خوبی در آنجا وجود نداشته باشد اما تاکنون کسی را ندیدهام که بعد از دیدن موزه «ساینما» هماان
حال قبل از دیدن موزه را داشته باشد .وی تاکید کرد :این اتفاق هم به این دلیل اس که سینما باا روایا و خااطرهی
میان مدت و کوتاه مدت مردم سروکار دارد و اینجا قدرت «سینما» اس که به میدان میآید .بهشتی در این باره توضیح
داد :ما موزههایی داریم که اگر کسی راهنمایی خاصای را نساب باه اشایایی کاه در آنجاسا ارائاه نکناد دیادن و
ندیدناشان هیچ تفاوتی نمیکند اما موزه «سینما» در برقراری ارتباط به تنهایی الکن نیس و احتیاج به معرفی شادن
توسط شخص خاصی ندارد؛ یعنی همین که در آن قدم بزنید حال و هوایتان تغییر میکند چون خوشبختانه موضاوع در
موزه سینما «سینما» اس  .وی موزه «سینما» را یک موزه تخصصی معرفی کرد و گف  :مطابق با برنامه پنج ساالهی
چهارم دستگاههای اجرایی وظیفه دارند موزههای مرتبط با کار خود را ایجاد کنند؛ پس اگر موزه «ساینما» وجاود دارد
طبعا وزارت ارشاد هم وظیفه دارد از آن پشتیبانی کند .در دورههایی که وزارت فرهن ،و ارشاد بیشاتر وزارت «ارشااد»
بوده هیچ حمایتی از موزه «سینما» صورت نگرفته اس  .او اداماه داد :البتاه وزارت ارشااد در طاول ساالهای پاس از
انقال و از زمانی که به عنوان وزارت «فرهن ،و ارشاد اسالمی» تشکیل شده سرگذشتگی داشته که وقتی آن را مرور
میکنم احساس میکنم این وزارتخانه بین وزارت «ارشاد» و «فرهن »،در نوسان بوده اس ؛ یعنی در یاک دورههاایی
بیشتر وزارت «ارشاد» بوده و در یک دورههایی بیشتر وزارت «فرهن .»،حال اگر برسی کنید مایبینیاد کاه هار ناوع
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پشتیبانی از موزه «سینما» بیشتر در دورههایی بوده که این وزارتخانه وزارت «فرهن »،بوده اس و در دورههایی کاه
اینجا وزارت «ارشاد» بوده هیچ حمایتی صورت نگرفته اس .
بهشتی یادآور شد :البته این مساله فقط به موزه اختصاص نداشته چون در عرصهی کتاا هام چناین اتفااقی رخ داده
اس  .به طوری که هر وق وزارت «فرهن »،داشتهایم انتشارات و کتا و کتابخوانی رونق بیشتری داشته و هر وق
بیشتر وزارت «ارشاد» داشتهایم فعالی های تصنعی در زمینهی کتا گسترش بیشتری داشته اس  .ایان رویاه دربااره
سینما تئاتر و موسیقی هم وجود داشته اس  .او در پایان گف وگوی خود با خبرنگار ایسنا تصریح کرد :واقعی این اس
که موزه «سینما» خودش به تنهایی بودجه ندارد و آنچه تا کنون برای آن انجام شده کمابیش با پشاتیبانی شاهرداری
بوده و حوزه وزارت ارشاد خیلی پشتیبانی خاصی انجام نداده اس  .این در حالی اس که فعالی های موزه بسیار پرهزینه
اس و بلی فروشی حتی برای نظاف آنجا هم کافی نیس ؛ بنابراین همین که موزه ساینما بااقی اسا و هام چناان
چراغش روشن اس آن هم در این وضعی عرصه فرهن ،باید خدا را شکر کرد.
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