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خانۀ دوست کجاست؟
منطقۀ ۱۱، محلۀ امیریه، شش متری اول؛ مانند شخصیت احمد در فیلم کیارستمی تنها همین را می دانم. تفاوت مان 
در این است که خانه شان را باید از نشانی که به من داده است پیدا کنم و نه از اهل. وارد کوچه می شوم، بین 
صورتک های  سنگی  بی شمار، بعضی از خانه ها قدیمی و آجری باقی مانده اند )طوری که انگار آجر در این محله 
نمایندۀ بخشی از هویت باقی مانده باشد، مثل درهای چوبی در فیلم(. گفته  بود سمت راست، سومین خانه. به 
آنجا که می رسم، حجِم سفیدی می بینم که با رگه هایی از آجر پوشیده شده، بر پیشانی اش درختی روییده و با 

 پله هایی در میانش به کوچه چشم دوخته است. باالی سرم او را می بینم، صدایم می زند: بیا باال.
زردی من از تو، سبزی تو از من

داخل می شوم، خود را میان حیاطی می بینم که مقابلش همان پله های رو به کوچه است، زرد مایل به نارنجی و 
از سمت راست و چپ آن درخت هایی باال رفته است. از همان جا پارکینگ را می شود دید که آن هم در گوشه اش 
حیاطی کوچک با همان پله ها دارد. نیم طبقه باالتر می روم و دوباره به یک حیاط می رسم. یک ردیف دیگر باال 

می روم و او را در میان همان پله ها و تراس رو به کوچه پیدا می کنم.

کار یا خانه؟
وارد خانه اش می شوم. یک خوابه است و جمع وجور. بعدازاینکه نشستم از کار جدیدی می گوید که می خواهد راه 
بیندازد؛ یک دفتر کوچک به اندازۀ همان خانه ای که داخلش است؛ اما پول اجارۀ یک جای جدید را ندارد. البته 
آن طور که تعریف کرد، خانه اش این امکان را می دهد که دیوار اتاق را جمع و به نشیمن اضافه کند. می گفت شاید 

برای شروع همان جا را دفتر کارش کند.

مهمان مامان!
این بنا را با چند نفر از نزدیکان شان ساخته اند. می گفت پدربزرگم همیشه تعریف می کرد که وقتی بچه بود در 
محله ای زندگی می کردند که خانه شان کنار چند خانۀ دیگر از آشناهایشان بود و ورودی هایشان رو به یک کوچۀ 
خصوصی باز می شد. به  خاطر دارم که اسمش را گفت؛ »دربند«. یاد فیلم مهماِن مامان افتادم، با وجود تمام 

 قصه های پیش آمده، سرانجام چند خانواده سر یک سفره نشستند، گفتند و خندیدند.
میان پل ها

پرسیدم حاال چرا ُپل خانه؟ چرا اسم آپارتمان این شده؟ به خاطر پله ها و پل هایش؟ گفت: نه به طور حتم! اینجا 
طوری ساخته شده است که حال و آینده به هم متصل باشند، یعنی بشود واحدها را تغییر و گسترش داد. بعضی 
واحدهای دوخوابه می توانند یک خوابه بشوند یا بعضی از دوخوابه ها، سه خوابه. حتی می شود چند تا از این 
حجم ها را کنار هم قرار داد و یک مجموعه ساخت. انگار درون ساختار کلی این آپارتمان چیزهایی است که روی 

مرز قطعی شدن/نشدن مانده است!

بمان!
می خواستم برگردم و بروم که گفت بیا پشت بام را هم نشانت دهم. سقف هایش نیمه کاره و درختی از میانش 
بیرون زده بود. گویا اینجا هم حیاط دیگری بود. گفت اینجایی که ایستادی می شود دیوار کشید و یک واحد 
دیگر از آن ساخت. آن طرف می تواند به واحد پایینش اضافه شود. خالصه که خداحافظی با این آپارتمان آسان 
نیست! هنگام خروج از دِر ورودی، به این فکر می کردم که انگار هر خانه ای غیر از جسمش، روحی دارد که با تو 

حرف می زند. این خانه می گفت بمان! 

فهیم فاریایب، امیرعیل عالیئ
Selected work in the Second Round of the 
KOOCHE Magazine Design Competition
Fahim Faryabi, Amirali Alaei

1. بافــت مســکونی ســنتی حیــاط دار )گــذر از مســیری در میــان ســاباط ها( ۲. میــل ســاختار شــهری بــه افزایــش تراکــم )مســیرها و حیاط هــای عمودی 
روی هــم( ۳. ایجــاد فشــار عرضــی بــه ســاختار  بــرای هم خوانــی بــا قطعــات شــهری ۴. فراخوانــدن ســاباط  بــه عنــوان دریچــه ای بــرای مســیرهای 
انباشته شــده ۵. افزایــش مقیــاس ســاباط در هماهنگــی بــا مســیرها ۶. تبدیــل سیســتم قــوس بــه گریــد ســازه ای ۷. تشــکیل مســیر ارتباطــی میــان 

پل هــا و پله هــا ۸. ورودی مســکونی  بــا گــذر از  یــک ســاباط بــزرگ

ــرای  ــوب ب ــمال و جن ــور ش ــان ن ــودن هم زم ــار ب در اختی
تمامــی واحدهــا | ایجــاد کــوران، تهویــۀ طبیعــی و 
کاهــش مصــرف انــرژی بــه دلیــل وجــود حیــاط میانــی 
ــری  ــوذ پذی ــی | نف ــودۀ حجم ــود در ت ــای موج و حفره ه
بصــری مجموعــه نســبت بــه اتفاقــات جــاری در کوچــه و 

حیاط هــا

۱. مواجهــه بــا ســایت   ۲. قوانیــن فعلــی )تــوده و فضــا(   ۳. کاهــش حــد مجــاز ســاخت بــه نفــع فضــای 
ــاز   ۴. تقســیم تــوده و فضــا   ۵. قرارگیــری تــوده و فضــا میــان هــم  ۶. کاهــش تراکــم و افزایــش  ب
ســرانۀ ســبز    ۷. قرارگیــری شــفت ارتباطــی    ۸.  اختــالف ارتفــاع نیم طبقــه میــان دو توده    ۹. توســعۀ ســاختار 

به عنــوان الگــو در ســطح منطقــه

پالن  ترازهای مسکونی

۱. نیم طبقه های ورودی و پارکینگ
۲. نیم طبقه های حیاط و مسکونی

۳. نیم طبقه های دوم مسکونی
۴. نیم طبقه های سوم مسکونی
۵. نیم طبقه های بام مسکونی
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واحد یک خوابه/دوخوابه جنوبی
واحد یک خوابه/سه خوابه شمالی

واحد یک خوابه/کار شمالی

جایگیری تیپ های مسکونی تبدیل شونده در مجموعه

پیشــنهادی بــرای توســعه و تکــرار به عنــوان یــک الگــو 
در ســطح منطقــۀ  ۱۱ شــهرداری تهــران

تبدیل به واحد یک خابۀ شمالی
)ازدواج و تشکیل خانواده | سال 1415

واحد یک خوابه شمالی )سوییت
 اداری(  | شروع دوره | سال ۱۴۰۰

تبدیل به واحد سه خوابه 
شمالی | تراز پایین | سال ۱۴۲۵

تبدیل به واحد سه خوابه 
شمالی | تراز باال | سال ۱۴۲۵

تبدیل به واحد یک خوابه بعد از
مستقل شدن فرزند | بعد از دوره ۵۰ساله

واحد یک خوابه شمالی | تراز 
پایین | سال ۱۴۱۵

واحد یک خوابه شمالی | تراز
 باال )تراس نیمه باز( | سال ۱۴۱۵

واحد دوخوابه جنوبی | سال ۱۴۵۰


