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چــون در دوره اســامی نمیشــد به عناصــر فیگوراتیو
پرداخت روی نقش مایهها بسیار کار شده و این نقش
مایههای بســیار غنی است و برندهای بسیار مطرحی
در جهــان در زمینــه پوشــاک و ...از نقــش مایههای ما
مثل اسلیمی و ...استفاده میکنند و جا دارد با خوانش
دوبــاره از آنهــا اســتفاده کنیــم .آجــرکاری ایــران دارد
نفسهای آخرش را میکشــد و من در نظر داشــتم با
این کار دوباره توجهها سمت این هنر برگردد».
همتی معتقد است با وجود اینکه ما از فرهنگ و هنر
ایرانی زیاد دم میزنیم اما در عرصه عمل نتوانستهایم
مطابق سلیقه و تفکر جهانی پیش برویم و هنرهایمان
را به شیوه ای نو احیا کنیم و هنوز بر همان سبک سنتی
و صنایع دستی اصرار داریم« .همه جای دنیا چیزهای
سنتی شان را احیا و ارائه میکنند .من کارهایی دارم با
ســیاه قلم و میناکاری .میناکاری تا زمانی که به همان
شکل خودش ارائه شود ،دیده نمیشود چرا که تکراری
و از جذابیتش کاســته شــده .پاما وقتی بــا فرم جدید و
در یــک جواهر آن را به کار میبــری دوباره به آن توجه
میشــود .آویزی هم که از آثار من که در جشنواره فجر
برگزیده شــد فرمش خوانش امروزی ارســی اســت که
میناکاری را به آن اضافه کردهام.
نوساناتزنمعاصر
البتــه «فاصله» وتوجه به در و پنجرهها و دیوارها دلیل
نهفته دیگری هم در ناخودآگاه بنفشه دارد که بعدها
به آن پی برد .مادر؛ از دســت دادن مادر آن اتفاقی
بــود کــه زندگــی بنفشــه را به قبــل و بعــد خودش
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«فاصله» وتوجه به
در و پنجرهها و
دیوارها دلیل نهفته دیگری
هم در ناخودآگاه بنفشه
دارد که بعدها به آن پی
برد .مادر؛ از دست دادن
مادر آن اتفاقی بود که
زندگی بنفشه را به قبل و
بعد خودش تقسیم کرد و
همه این در و پنجرههای
کوچکی که باز هستند
تالش دوباره او برای
دیدار مادر است

تقســیم کرد و همه این در و پنجرههای کوچکی که باز
هســتند تالش دوباره او بــرای دیدار مادر اســت« .این
حس خیلی شــخصی اســت که شــاید این درهــا برای
کم کردن فاصله اســت کــه از اینها بگــذرم و به مادرم
نزدیک شــوم» نوســاناتی کــه از دســت دادن مــادر در
زندگی بنفشــه ایجاد کرد البتــه در مجموعههای دیگر
هــم رخ نمایاند .مجموعه «نوســان» که ســلف پرتره
(چهره خود شــخص) اســت و طراحــی آن در کنار کار
روانکاوی شکل گرفت .روانکاوی هم از آن اتفاقاتی بود
که زندگی بنفشه را دستخوش تغییرات جدی و اساسی
کرد« .در این پروسه روانکاوی بود که از المان معماری
به کار جدید رسیدم و عناصر فیگوراتیو و غیر فیگوراتیو
را تلفیق کردم و این کار مفهومی خلق شد .نوسان زنی
اســت که همه جا حضور دارد و از تفکر هر روزه فاصله
گرفتــه و روح زن در مــکان و زمانهای مختلف حاضر
میشــود و من خودم روی همه اینها تکرار می شــوم.
طراحی چهرهها انتزاعی و بســیار خالص است که این
هم شــاید تصویر ناخودآگاه من روزهای پایانی زندگی
مادر باشــد که به دلیل شــیمی درمانی موهایــش را از
دست داده بود».
چالشــی که همتی در ســالهای اولیه بــا آن مواجه بود
معرفــی طراحی جواهر به عنوان یک هنــر بود« .ما در
هنــر معاصر مــرز قدرتمندی بین هنر کاربــردی و هنر
محــض نداریم .امروز هنردســتورزانه مثل یک پتوی
چهل تکه دست دوز زنی در روستایی در آفریقا در موزه
قرار میگیرد .در تفکر معاصر تو آزادی که دغدغه ات را
با هر مدیایی اجرا کنی و من از نخستین کسانی بودم که
در گالری هنری ،نمایشگاه انفرادی جواهر داشتم .االن
این اتفاق زیاد میافتد اما آن زمان گالریها در پذیرفتن
این ،گارد داشتند و میگفتند هنرکاربردی ارزش این را
ندارد که در نمایشگاه هنری به نمایش گذاشته شود .اما
هنر کاربردی یک بحث جامعه شناسی با اهمیت دارد.
شما به واسطه هنر کاربردی میتوانید اندیشه و زیبایی

را با هم و به راحتی وارد زندگی روزمره کنی ».ورود هنر
و اندیشــه به زندگــی روزمــره ،بویژه زندگــی روزمره زن
معاصر و امروزی دغدغه اخیر همتی اســت .او که حاال
دانشــجوی دکترای فلسفه هنر اســت با دیدی فلسفی
و پرسشــگرایانه هســتی را نگاه میکنــد و در فکر تألیف
کتب نظری در زمینه طراحی جواهر نیز هست ،از نگاه
گذشتهاش به جواهر به عنوان یک تزئین و ارائه صرف
فاصلــه گرفتــه در مجموعــه لــوال حرفهــای تازهتری
دارد« .هــدف من در آخریــن مجموعه طراحی جواهر
معاصر برای زن معاصر است .زن معاصر دغدغههای
متفاوتتــری دارد و از جواهر صرفــاً به عنوان یک ارائه
و تزئین نمیخواهد استفاده کند .جواهر در طول تاریخ
کاربــردی جــز ارائه نداشــته و البته از جنبــه اقتصادی و
سرمایه هم به آن نگاه میشده و معموالً همسر یا فرد
دیگری آن را به زن هدیه میداده .من در این مجموعه
ســعی کردم از اشیای زندگی هر روزه استفاده کنم و آن
را در جایی قرار دهم که قرار نیست آنجا باشند و از این
اشــیا بــرای انتقال مفاهیــم و دغدغهها کمــک بگیرم.
این لوال را از حســن آباد خریدم جنســش برنج است و
هیچگونــه ارزش مــادی نــدارد ،اما وقتی ایــن کاربرد را
میپذیرد و روی دســت زن قرار میگیرد .دو نوع ارتباط
ایجاد میکند؛ اول برای کسی که آن را استفاده می کند
احساس قدرت و صالبتی را به وجود میآورد .دوم نگاه
بیننده است.کســی که آن را میبیند متوجه میشود با
زن متفــاوت تــری روبه روســت که دغدغــهاش زندگی
هرروزه نیســت و این فرمهای خشــن و در تضاد با فرم
زن و در کنــار بــدن زن اســت که این مفاهیــم را منتقل
میکند .این جواهر معاصر است که برای همه پرسش
دارد».
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دغدغههایبسیاریاززنانجدینیست
وقتــی گفتوگو به زنــان و دغدغههای زن معاصر می
رســد از چالشهای او در این مســیر میپرســم و اینکه
آیــا بابــت زن بودنــش دچــار مشــکل و مســألهای در
فعالیتهــای حرفهای اش شــده «مــن در خانوادهای
بزرگ شــدم کــه در آن بــه هیچ عنوان نگاه جنســیتی
وجــود نــدارد .بــرای همین اعتمــاد به نفس داشــتم
و توانســتم جایــگاه خــودم را در جامعــه تثبیت کنم و
نحوه حضورم در جامعــه و ارائه خودم به گونهای بود
که این مسائل برایم وجود نداشت ،اما درک میکنیم
که همه مثل من بزرگ نشــدند و بسیاری از خانمها با
یک خودسانسوری همیشگی زندگی میکنند .بخشی
از شــخصیت مــا تــا  15، 14ســالگی شــکل میگیــرد و
رفتارهایمان از آن ناشی میشود و اگر اشتباهی هست
بایــد ایــن را گردن پدر و مادر یا شــرایط انداخت اما در
بسیاری از مواقع ما خودمان نمیخواهیم کاری کنیم.
بســیاری از خانمها هســتند که نما و ظاهــری امروزی
دارنــد امــا کمــی دغدغــه جــدی در ذهنشــان ندارند.
اگــر فعالیــت اجتماعــی شــکل نمیگیــرد ،خودتــان
نمیخواهیــد ،اگر بدانید چه میخواهید راهش را پیدا
میکنیــد .خیلی از مســائل را نمی توان گردن شــوهر،
پــدر ،مادر یا شــرایط انداخت .من بســیار دیــده ام که
خانمــی زیــاد آرایش میکنــد و شــوهرش مخالف آن
اســت امــا چــون آن آرایش کــردن برایش مهم اســت
بــه هر حــال آن را انجــام میدهد و نمیگذارد ســرش
گفتوگو شود .برای آن خانم آرایش کردن از کار کردن
و فعالیت اجتماعی مهمتر اســت وگرنه میتوانست
این را هم به دست بیاورد» .
همتی این مخالفت را ریشــه ای تــر میبیند و معتقد
اســت اگر شوهرتان مانع این اســت که شما کاری را که
دغدغــه جدیتان اســت انجام دهیــد از ابتدا انتخاب
مناســبی نداشــتهاید «.وقتــی مــن خــودم را یــک آدم
مستقلببینمانتخابیخواهمداشتکهدرآنهمسرم
هم من را این طور ببیند .خیلیها میگویند همسرمان
نمیگــذارد و نمیشــود .اما من میگویم هر کســی اگر
بخواهــد میتواند به دغدغههای اساســی زندگی اش
بپردازد و این دغدغهها آنقدر درونی هســتند که کسی
ازبیــرون نتوانــد تأثیر چندانــی روی پرداختــن به آنها
بگذارد .شفاف به دغدغهها نگاه کنیم و تواناییهایمان
را باور کنیم و گسترش بدهیم .ما انرژی محدود داریم
باید انتخاب کنیم براساس توانایی و خواسته هایمان ،
انرژیمان را در آن مســیر مشخص صرف کنیم ،از این
شــاخه به آن شــاخه نرویم و خودمان و انرژیمان را به
در و دیوار نزنیم .خیلیها هم میروند خارج که موفق
شوند .شــما اگر بخواهی کاری بکنی همینجا هم می
توانی .مگر خیلیها نتوانست ه اند؟ به نظر من تغییر جا
آنقدری تأثیر ندارد که خود «شخص »همتی فرصت
را مغتنــم میشــمارد و حــاال کــه صحبت از همســر و
نقــش همســر در فعالیتهــای حرفــهای یــک زن به
میان آمده با اینکه مصر اســت که بگوید اصالً دوست
ندارد حرف کلیشــهای بزنــد در کلیشــهایترین قالب
برای پایان گفتوگو و در حالی که خودش از گفتن این
حرف خنــدهاش گرفته از همســرش که ســیزدهمین
ســال زندگــی مشترکشــان را بــا هــم میگذراننــد هم
تشــکر میکند« .دوســت ندارم حرف کلیشــهای بزنم
امــا همســرم واقعاً مــن را حمایــت کرده کــه کاری که
حالــم در آن خــوب اســت انجــام دهــم .خیلی مهم
است که آدمی کنارت باشد که همانقدر که خودت به
دغدغههایت اهمیت میدهی او هم به دغدغههایت
اهمیت دهد ما همیشــه همدیگر را حمایت کردیم و
بعد از پدر و مادر او نزدیکترین فرد زندگی ام اســت.
همیشــه تشــویقم کرده و اینکه چیزهایی که برای من
خوشحالکننده است او را هم خوشحال میکند .بسیار
خوب اســت ».با این حال خوب و شوخیهایی که این
چنــد دقیقه خنــده را روی لب نشــانده در و پنجرهها و
لوالها را از روی میز جمع میکند و با دقت در ویترینها
ســر جــای خودشــان قــرار میدهــد و منتظــر هیجــان
انگیزترین بخش کارش میماند یعنی آمدن سفارش
دهنــدهای که قرار اســت خود را برای بنفشــه توصیف
کند و او طرحی مطابق با شــخصیتش بزند؛ جواهری
انحصاری که در هیچ مجموعهای نمیگنجد.

