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خانه ردیفى، نزدیک دماچییاناگى، کیوتو، ژاپن
TERRACE HOUSE NEAR DEMACHIYANAGI, KYOTO JAPAN

این پروژه واقع در حومه هاى ساکت شمال شهر کیوتو، شامل بازسازى وسیع، و 
توسعه یک خانه ردیفى مرسوم در دوره پس از جنگ ژاپن است. خانه در اصل در 
دهه 1950 به عنوان بخشى از یک بلوك خانه هاى هم شکل ساخته شد و مدت ها 
محل سکونت یک خانواده بود، تا سرانجام تخلیه شد و بیش از یک دهه به حالت 
ویرانه باقى ماند. طى این مدت، اصالحات کوچکى در خانه انجام شد، مثل نصب 
درها و پنجره هاى آلومینیومى، الحاق یک بخش کوچک به پشت خانه، و اضافه 
کردن لوله کشى داخلى، اما شخصیت سنتى خانه همیشه از وراى این الیه هاى 
جدید کامًال مشهود بود. بنابراین رویکرد انتخابى در نوسازى، پیراستن خانه و 

بازگرداندن آن به شکل اصلى و ابتدایى، و ایجاد تغییراتى دقیق، به نحوى بود که 
بخش هاى نو و قدیمى کامًال متمایز باشند.

داخل خانه همه پوشش ها و روکش ها برداشته شدند و اسکلت چوبى برهنه 
باقى ماند. این روند پوسته بردارى تیرهاى چوبى بزرگ سقف را که بیش از نیم قرن 
پوشانده شده بودند آشکار کرد. این فضاى داخلى پاالیش شده که کل آن به رنگ 
سیاه درآمد، یک فضاى خالى به وجود  آورد که خانه جدید درون آن شکل گرفته 
است. بخش هاى سایه دار عمیق، گشادگى بیشترى به این سازه در غیر این صورت 
کوچک، مى بخشند. پشت خانه، یک جعبه چوبى جدید در این فضا گنجانده شده 

که سبکى و گرما به آن مى آورد. درها و جداره هاى کشویى چوبى امکانى فراهم 
مى کنند که به ندرت در بافت حومه اى ژاپن دیده مى شود: ارتباط جسورانه با 

فضاهاى بیرون و خیابان، از طریق یک باغچه اختصاصى کوچک. روبه روى آن، یک 
جعبه چوبى دوم، فضایى است براى جا دادن تسهیالت خانه: یک حمام جدید، 

آشپزخانه و رخت شوى خانه. میان این دو جعبه، و زیر فضاى خالى سیاه رنگ 
ساختمان قدیمى، دیوارهاى جدید و کفى از مالط سیماِن دست مال، یک فضاى 

واسطه را مشخص مى کنند. یک نردبان چوبى دسترسى به باالى جعبه حمام 
را فراهم مى کند که فضایى براى خواب در زیرشیروانى است که با زیراندازهاى 

حصیرى ژاپنى پوشیده شده. 
نماى جلویى خانه با استفاده از روش ها و مصالح سنتى کامًال بازسازى شده. 

عناصر شاخص، مثل موشیکومادو1 - نوعى پنجره براى تهویه فضاى زیر سقف 
قدیمى - به دقت بازسازى شده اند تا در عین حفظ شخصیت سنتى شان، به 

نیازهاى فعلى براى عایق بودن در برابر هوا، پاسخ دهند. در مقابل، نماى پشتى 
جدید با قاب پیرامونى فوالدى و جداره هاى توفال چوبى اش، آشکارا غیر سنتى 

است. در سراسر خانه مجموعه اى ساده و آراسته از مصالح به کار گرفته شده. 
چوب ها همه از منطقه معروف یوشینو2 در نارا3 فراهم شده. این چوب سدر 
فوق العاده تطبیق پذیر، نقش هاى زیادى به عهده دارد، از سازه تا نازك کارى، 

قفسه بندى، روکوبى و روکش کارى بیرونى. کف ها و دیوارهاى سیمانى همه رنگ 
خاکسترى طبیعى دارند، با طرح هاى ویژه که تجلیلى است از تکنیک هاى پرداخِت 

دستى. تزئینات برنجى و چراغ هاى مرسوم محلى درخششى طالیى به درون 
سایه ها مى آورند. 
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