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 وبه ایتالیا رفته  تحصیلی سال پیش برا شانزده اوست. شمسی  9531ماه متولد آذرشمیرانی علی شاکری 

ی در کارنامه .است گذرانده 1می ر  زوتساپیندر دانشگاه را  با گرایش معماری داخلیلیسانس معماری  یدوره
و  های سبزساختمان طراحیحول مباحث  تخصصیهای مختلف ساعت دوره 0222بیش از آموزشی او، 

در صنعت  های جدیدمصالح و تکنولوژی و استفاده از اینماهای شیشهطراحی و اجرای  ،مصرفکم
دیده اند برگزار شده 3کلیماشرکت کازا  و 2اروپا یجامعهکه همگی به صورت بورسیه از طرف  ساختمان

 شدهمنعکس  "4بدون فونداسیون یدیوار"عنوان  با کتاب ناتمامیدر  رویکرد انتقادی او به دانشگاه شود.می
شت د ی درویالیو کار خود را با طراحی و ساخت  گشتهسال پیش به ایران باز هفتحدود  علی شاکری .است
، خودشبنا به اظهار و  استاروپا از نظر مصرف انرژی در ایران   Aاولین بنای کالسکه  کردهشروع مشاء 

کارهای دیگر او، جمله کند. از انرژی مصرف میمشابه  هایساختمانکمتر از دهم پنجم تا یک یک  بین
با ضایعات  شهر کتاب شهید مدنیطراحی داخلی منزل مسکونی در خیابان فرشته،  بازسازی از توانمی

مسکونی سامان،  یپارتمانی در مجموعه، بازسازی آداخلی سام استور در شهرک غرب طراحی، یساختمان
 جذاب یاجرا نشده یا در حال اجراچندین طرح همچنین  وبنیاد پژمان  مرمت ساختمان آرتیست رزیدنسی  

 نو با رویکردی که ست "آرگو"سازی ی آبجوکارخانه سازیی وی مرمت و مقاومآخرین پروژه .یاد کرددیگر 
 ایم. داشته یی کوتاه با اوگفتگو ،به همین بهانه شده. انجاممتفاوت برای بنیاد پژمان و 
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لطفًا  ؛دهیدهای خود را شخصًا انجام میپروژه ینظارت و اجرا، شما از جمله معمارانی هستید که طراحیمعمارنت: 
 .های خود توضیح دهیددر مورد انتخاب پروژه کمی

و  زیهای بازساپروژه مورد در دارد.تفاوت  هاسایر پروژه بامرمت  های بازسازی وشکل قبول کردن پروژه طبیعتا   علی شاکری:
های شتر بستگی به خواستهبی هاپروژه دیگر اما این امر در ؛ای برخوردار استاز اهمیت ویژه هوای پروژهوالحها وصهمرمت ق

حضور مستمری و کنمیک طراحی و اجرا میبهم را یکاهایپروژه عموما  من  دارد.پروژه ها و موقعیت مکانی کارفرما، کاربری
 دارم. ساعت در کارگاه  پانزدهتا  هشتبین روزانه 

 بگویید.ی آرگو سازی کارخانهی مرمت و مقاومدر پروژهلطفًا کمی از فرآیند انجام کار نت: معمار 

  .که مراحل خرید ملک از طرف بنیاد به سرانجام رسید آرتیست رزیدنسی بنیاد پژمان بود یهروزهای پایانی پروژ علی شاکری:
هایی روژهترین پم که شاید یکی از جذاباحساس کرد ،ها و حس جاری در بنادلیل قصهبه  ،گذاشتم آرگو وقتی برای بار اول پا به

 بنیاد پژمان برایاز فردای روزی که با  ،های اجراییمورد روند کار در .انجام خواهم داد تا پایان عمر به عنوان یک معمار باشد که
  روعبود شبرق و گاز های شهری از قبیل آب، ا در کارگاهی که فاقد زیرساختر مانهایفعالیت ،انجام پروژه به توافق رسیدم

ط و فاکتورهای مربو لیبل ؛کردیمه جمع مینخال .بودیم خاکبیرون آوردن  مشغول ،در آرگو ماه اول تا دو چهل و پنج روزو کردیم
 .کردیمبررسی میبنا را ای، ایمنی و دسترسی شرایط سازه وکردیم ها را تفکیک میآجر ؛آوردیمدرمی آوارهارا از زیر به کارخانه 

 ضایف مخروبه بهنیمه آرگو را در همان ساختار تازمان داشتیم  ،دیگر روز   چهل و پنجحدود س از این مرحله تا زمان افتتاحیه، پ
ور حضکارگاه کنار من در در  زمانهم آهنگرهشت کار بسیار فشرده بود.  کوتاه، در این مدت .تبدیل کنیمنمایشی و گالری 

دیده  مانیهاتمام طراحی رویکردی که در. کردیممیو اجرا  طراحیزمان در کارگاه هم و یکبهرا یکها طرحتمامی  .داشتند
 .تاسبر آرگو گذشته مان انانگاری ما و پدرناخوشایندی که از سهل های عموما  قصه ؛های آرگو بودشود مبنی بر حفظ قصهمی

مر به ین اگرفت که اش شکل میاهایی آرگو با موضوعیت خود بنا و قصهآل این بود که بازگشایی بنابرای من ایده به همین دلیل
  .شدد پژمان میسر نهای قبلی بنیاریزیبرنامه خاطر

 انجامگو هم ر در آ کارآیا این کنید؛ استفاده میضایعات حاصل از کارگاه  از معمولً تان هایدر پروژهشما نت: معمار 
 ؟شد

که  مآهن بستیا و بازشوها را با ورق هتمام پنجره ،داشتفضای گالری نیاز به نور مصنوعی  جایی که به عنوان مثال از آن ؛بله
توان یم این رویکرد را برای دیگر  ینمونه چیدیم.کردیم و کنار هم میقطعه از ضایعات پروژه انتخاب میها را قطعهآنبخشی از 

 ی دیگری برای ایننمونه .است پروژه ساخته شده یشدهآوریجمع های قدیمی  که از آجردید دیوار جنوبی بنا  گهبان  ن یدر سازه



انجام  همهای حیاط آرگو در گلدان کاراین  است.ساخت گلدان از ضایعات پروژه وجود دارد  مایهاکه در تمام پروژه رویکرد
باشد  "َبک فضای"جا شبیه آنکه از ابتدا قرار بود  .این اتفاق افتاد نیز آرگو ساخته شده یای که در مجموعهدر مورد سام کافه. شد

ش بخ ،فته شددر آن مکان گر ایتصمیم به ساخت کافه ،به بازگشاییمانده  یک هفته چون اما ؛بدهد ها سرویسهمانو به م
های کافه نیز چراغ به دست آمد. ساختمانهای دیگر های اجرایی در بخشاز ضایعات کار مورد نیاز آالت  از آهنای توجهقابل
  هستند.ام ، دفتر معماری"شیار استودیو"های غچرا

 نیمه مخروبه حیاط مرکزیدیوار برای نگهداری که توضیح بدهید ای کمی هم در مورد سازه اگر ممکن استرنت: معما
  .ایدطراحی کرده

ولی  ؛زش نگهداری نداشتآن دیوار ار ،همکارانی که حین بازسازی از پروژه بازدید داشتند دوستان و اکثر از نظرعلی شاکری: 
در م اهایاولویتیکی  از مهمترین در وضعیتی که به دست من رسیده بود های آرگو نگهداری تمام قصه حفظ واز آنجا که 
این اقدام مورد توجه همه قرار گرفت و  .ی و اجرا کنمطراح کمر خمیده برای این دیوار   "بندیقوز" تصمیم گرفتم ،طراحی بود

های ریختگی .دنو با آن دیالوگ برقرار کرد دنکه پا به آرگو گذاشت شدهایی آرتیستاصلی  اینستالیشن  تبدیل به یکی از فضاهای 
. اندتهنقش گرف "او" یبه دست ما بر سینه هایی حکایت کنند کهاند تا همچنان از زخمپر شده "آجرهای فلزی"بخشی از دیوار با 

به  داماق ،فتیمها را یابینیم که در همان حالتی که آنیتخریب شده م هایی از سه سقف  نشانه ،گر به پشت این دیوار برویما
های ها در سالبینیم که یکی از آنمیرا ولی در سقف دوم سه تیرآهنی  ،. از سقف سوم خبری نیستایمکردهشان سازیمقاوم
بی افتاده یروی تیربر اثر تخریب،  ،اخیر را در همان نقطه  ما آن اما ه؛کردرا سپری می خود های مقاومتاست که آخرین ماه چو

 .ایمنگه داشته ،جدیدمان یسازه به یآویز به صورتکامیون،  شاسی   رپی  ک  با کمک 

 ین بنااقدیمی  هایکاربریبرخوردتان با  اید؛نگه داشتهنخورده دستحد امکان  شما کالبد قدیمی آرگو را تانت: معمار 
 چگونه بوده؟

رگو های آیقی نسبت به فضاها و کاربریشناخت دق هنوز ،انجام کار که با توجه به زمان محدود واقعیت امر این بود علی شاکری:
که  اژگانیوها با گذاری بعضی از گالریتنها به نام، این پروژهدر  ذشته و امروزیهای گارتباط کاربریدر نتیجه  ؛ایمپیدا نکرده

 طرح نهایی در کهیم اهموکول به زمانی کردرا ها تر کاربریدقیق یمطالعه و شدهمحدود  ،سازی مرسوم بودههای آبجودر کارخانه
 .های مشابه در دیگر نقاط جهان داشته باشیمبی برای مطالعه و بررسی کارخانهمناس فرصتو  ه باشدگو اجرا شدآر

ید؟ یکمکهم شان هایاز مردم محل و قصه در مرمت آرگوکه معمارنت: آیا فکر کردید   بگیر



 در این خصوصمطلب زیادی ، مانهایرغم تالشعلی که چنین کاری بکنیم؛ اما خیلی هم دوست داشتیم و شاکری: بله علی
وشک متر جلوتر در خیابان ک پنجاهای حدود که در کوچه بود ّناهم  تیمسار  یقصه ،ای که پیدا کردیم. تنها قصهدستگیرمان نشد

 ،های ناشی از کارخانهبه دلیل آلودگی ،پنجاه سال پیشدر روزگاری حدود  واست  هدکرزندگی میشده  نامگذاری ویکه به نام 
دوران انقالب اسالمی در ایران  یپرهیاهو و  و ناخواسته موجب در امان ماندن این بنا در َج  دهددستور توقف فعالیت آن را می

 شود.می

 مرمت آرگو توضیح بدهید.ی های خودتان در پروژهی ایدهلطفًا کمی دربارهمعمارنت: 

 ینبانتخاب من از  .است زبا امروآن  یگذشتههای قصه بندزنی   ،مانند آرگو یبنای بخش مهم مرمت دربرای من  شاکری:علی 
 ی دیگری قدیمی  شکستهیک کوزه و ،کنند مرمتمثل روز اول اند آن را سعی کردهکه  شکسته قدیمی   ییک کوزه ،نو ییک کوزه

فرضا   راگ. کندو بهتر هم ارتباط برقرار می ددهئه میاشفاف اررا  خودش هایقصهچون ؛ ستسومیی کوزه، بندزنی شده فقطکه 
 ،دنود دارخاص خ انگربه مرمتنیاز که  ییاتجزئ ینات وحضور تزئ یواسطهبه کنم کهدرک می ،کار کاخ گلستان را به من بدهند

 و بین امروزنسل گذشته و نسل بین ها به کمک آنگردم که می یهایقصهدنبال باز هم جا در آنمن  اما ؛شودمیکار متفاوت 
 زنی انجام بدهم.دبن نوعی بنا اتفاقات دیروز و امروز  

 ای اهالی آن قامت راست کرده بودند تا بناهاییکه در دوره بودهگر شهری وایترگو برای من شبیه پیرمردی ست که سالیان سال رآ
امروز .اندثال آرگو و برای این شهر رقم زدهاست که این وضعیت تلخ را برای ام کنند و در روزگاری کسانی را دیدهچون آرگو را برپا 
ین در اقتی وکه  بود حال و روزمان دلیلبه به نظرم رگو آ توجهی بهاین بی .ایم تا چراغ آرگوها را دوباره روشن کنیمما اینجا ایستاده

 .بیاید شانسراغ هآینده بتا  اندمنتظر صرفا  که  هاییدمآشبیه  ؛را "مانحال"نه و یم وردآجا مین را بهمایم نه گذشتهدزشهر قدم می
 .خواستمی نهم چنین چیزی از م آرگو کنم فکر نمی .کنمبوارش نَ ۔نوو  بزنم بوتاکس یام نخواستم این پیرمرد را لیفتینگ کنمی
اید بکه  فهمیدمکردم نمیفکر می هر چه آن را مرمت کردم ــآخرین جایی بود که  ــ که شایدباالی کافه  یدر مورد پنجرهمثال  
سر  ار هاآن ،کنندههای ترمیممالت یقتزربا نستم توامیو را داشتم اش ی مورد نیاز برای بازسازیجرهاآ یهمه .کنمبکارش چه 
 یتیر .مبست "لآت  "ش ایبرا پس  .شوددیده  باالی پنجره ی"بازوی شکسته"این  م مهم بود کهایا براام ؛سازی کنممقاوم شانیجا

ین ا عمل کردم. طورهم همین که ریخته بود هانرده های چوبی  قسمتدر مورد  .بستم مفتولبا آن را گذاشتم و  آن باالی فلزی
آن اه به همین خاطر در کارگ د؛نشوبحفظ  اهمیت داشتم ایکه برااند های ناخوشایند این بنا بودههز قصنیز بخشی اها ریختگی

تر یشپای که هر تکهدر واقع  .گذاشتیم انو سر جای خودش ساختیمدوباره با چدن ها را آن ،گیری کردیمقالبگچ  ها را باقسمت
دست خود را از  ،هاتن از پلهدر حین باال رف ،دهم اگر به آرگو رفتیدپیشنهاد می .چدنی ست در حال حاضر، خراب شده بود

بی این رویکرد . خواهید کرد"لمس"بهتر های گذشته و حال را قصهاین بار که م امطمئن .ها برنداریدنرده یده نیز ددر سالن جنو



 یوسیلههجا بدر آن  .فلزی استفاده شده ی"پایهشش"آن از یک ی ریختهو نیمه خمیده سقف داشتن   برای نگهجا در آنکه شود می
 "نیپالتی" . این رویه درایمکردهسقف را در همان کدهای ارتفاعی حفظ  گی  هرمف  و د   انحنا ،ایمیی که بر روی آن سوار کردههاکَج 
بیغربی  یدر بدنه که بیند میرا  ساختمانی که سک هر .شودنیز دیده می ها استفاده شدهیکی از ستون سازی  برای مقاوم سالن جنو
جا آن حاال .است بودهروی داده  هابرای آنیا اتفاق ناخوشایندی  ،انددهوریخته ب هاقسمت اینکه فهمد می ،کندلمس میآن را و 

 یدهشتل بستهآدر مورد  تواندب اید یک عکاسشمثال   .شوددیده میهزاران قصه هنوز  ،سازیقاومن مدر دل آ لیوسازی شده مقاوم
عین  در ،آن مبه احتراشوند و کهنه میبا بنا در طول زمان  همراه هاچون این آهنکند. بعکاسی سالیان سال  ،کافهی پنجرهباالی 

و  شوندبنا میتن  جذب  "لت  آ"و  "بندوزق"به این ترتیب  .شوندای میخودشان هم قصهپس  ؛دنشومی آن جذب   ،بنانگهداری 
به  آرگومان در کالبد های گذشته و حالقصه ،مرمت یکه با این شیوهکنم احساس می .د شدنهای آرگو خواهبرگی از قصه ،خود

د در رویکردشان آورند که شایجا میای را بههای فراموش شدهچیز ،ر این فضابا حضور دنیز اطبین آن و مخاند خورده هم بند
 مثبتی همراه داشته باشد. ثیرنسبت به شهرمان تأ

 کردن فضاهایی به بنا ست؛ اگر اضافهدارد که شامل هم آرگو فاز دومی  یدرست متوجه شده باشم پروژه اگرمعمارنت: 
 ممکن است در این مورد توضیحاتی بفرمایید.

 .همدترجیح میرا قدیمی بنا  کنار بخشدر مدرن و مینیمال  ، طراحی و افزودن احجامدر مورد بناهایی مانند آرگوعلی شاکری: 
در واقع  .ها ساخته شوندروی آنبر الحاقی های تا بخش بودم بینی کردههایی را پیشستونام ن دلیل در طرح پیشنهادیبه همی

پیوند  شهایقصه هنقشی جدید را ب و دبخشنمیرا قوام  آن ،خورندگره میقدیمی بخش  هایتارهایی هستند که به پود هااین ستون
ن م نیست. خوشایند امرایشخصه ببه امر های آن و ایندخل و تصرف در بنا، یعنی دخل و تصرف در قصه از نظر من .دنزنمی

همین ترکیب فضاها را های مربوط به فاز دوم پروژه هم احیبینم و حتی در طرباز میای از فضاهای باز و نیمهمجموعهآرگو  را 
احجامی که  ها وام. در آن طرح، کافه همچنان سقف نخواهد داشت و ستوننخورده نگه داشتهدستهای جدید در کنار حجم

 "یم آرگونس"این و  جریان خواهد داشتی دیوارها و لبه احجام میان دریعنی هوا همچنان د. نبندفضا را نمی ،ندآن هستباالی 
این بینند که در گذشته وجود داشته؛ طوری میهمچنان همانشوند، آرگوی امروزی را وقتی مردم داخل این مجموعه می. ست

لکه با ب ،بزنند کدام ساز خودشان را که هرنه این ؛ندخوردمیضع به آن پیوند اکنار بنا با تو ند همان آتل و قوزبند دراحجام مان
 کنند.میروایت را ای مشترک قصه ،زبانی متفاوت

 نداشتید؟ ین مشکلکارفرمای خودتا بایی اههایدچنین در مورد نت: معمار 



ال را باید از کارفرما هم پرسید ولی با توجه به محدودیت زمان و فشردگی البته شاید این سؤ ؛مشکل خاصی نبودنه علی شاکری: 
باز م یهاجا هم دست من را برای اجرای ایدهها وجود نداشت و اینبرای مطرح شدن تفاوت سلیقه مانیشاید ز ،کارهای پروژه

 اشتند.گذ

 ؟استرسیدهثبت میراث به آیا بنا  :معمارنت

کنم ر میفکو  شروع شده بوداز طرف خود آقای پژمان ثبت بنا مربوط به اقدامات  ،زمانی که ما شروع به کار کردیمعلی شاکری: 
 .استثبت شده  االن

 معمارنت: کل کار در چه مدت انجام شد؟

 بان  آ لاوآرگو را در . طول کشید سه ماه و نیمچیزی حدود  ،تا اتمام کار در آرگو را به من دادندشنهاد کار آقای پژمان پی وقتیاز 
 بهمن افتتاحیه داشتیم. اوایلشروع کردم و  13

 داشت؟ حضور یاز طرف سازمانناظری  آیابود؟  چطوررسمی  نهادهایشما با  یرابطه معمارنت:

 تر سعادتیدک آقای باتر انجام داده بودم، که آن را هم با بنیاد پژمان پیش ،یرزیدنسمرمت بنای آرتیست از زمان من علی شاکری: 
گاه و محترمکه آشنا شدم  [90 یشهردار منطقهم مقام قائ] نیاز به  چنین افرادی در شهرداری ما بسیار محسوس و  دهستن انسانی آ

یگر و دن از طرف ایشاما  .شکل گرفتین ما بای دوستانه یرابطه ،بعدموقع به و از آن  ددیدن ایشان آمدند و رویکرد ما را .است
 از میراث فرهنگی. شدیم و با شهرداری مشکلی نداشتیممیحمایت  9ی ناحیه خصوصبه و 90 یهمکاران در شهرداری منطقه

ز ا و مهندس مرباغی طباطبایی قای محیطآهشتی، مهندس بآقای دکتر مختاری،  بزرگانی چوننیز  معماریو انجمن مفاخر 
 استقبال کردند. کارشیوه بازدید کردند که خوشبختانه از  آرتیست رزیدنسی و آرگوهای ساختمان

 ؟دنت: آیا این کار بازگشت اقتصادی دار معمار 

 تنها یکد و دی چندانی نداشته باشگاه بازگشت اقتصابه تنهایی بررسی کنیم شاید هیچدر کوتاه مدت و اگر آرگو را علی شاکری: 
ظر من ولی از ن ؛ال را نیز بهتر باشد از آقای پژمان بپرسیمجواب این سؤ شاید هرچند .همراه بیاوردرا اجتماعی  ارزشمند اعتبار

 .د داشتنتری از زندگی اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهسالم یچرخه و در طوالنی مدت ها در بستر شهرین فعالیتای

یمعمارنت: چه احساسی به   ؟دآرگو دار

 ام یزندگ هایآنچه با قصه هربه  دانم وخودم را عاشقی می یپیشه ،خودم را معماری بدانم یشهمن قبل از اینکه پی علی شاکری:
 نیست. از این پیوند مستثنی بندم. آرگو همدل میخورد پیوند می



 ؟بینیدرا چطور میی این دو کنید. رابطهشما از بندزنی حال و گذشته صحبت مینت: معمار 

های مختلف حال و روز متفاوتی داریم. در دوره شان هستند و این ما هستیم کهجای های تاریخ که همیشه سرقصهعلی شاکری: 
 و در کنیممی انشفراموش ،به دلیل حال و روز بدمان ،هاییدوره کنیم و در یکیاد می هاکنیم یا از آنمی انشگاهی اوقات درک

ت اجغرافیایی و اتفاق ،اقلیمی ها به دلیل موقعیتفرهنگ یهمهبه نظر من . شویمرنوشت خود دچار سردرگمی میوشتن سن
شکل ت که ساتفاقات تاریخی ای ازمجموعهجغرافیایی و  ،خاطر موقعیت اقلیمیمثال  ایرانی بودن به. اندل گرفتهشان شکتاریخی

ریشه  پیوندشان  اساس های تسبیحی هستند کهاین تغییرات به مثابه دانه اما  ،است تغییراین فرهنگ همیشه در حال لبته ا. گرفته
غییرات ت نوسانات و ،ن با صنعتی شدن جهانو همزمانی آوقایع تاریخی . در موقعیت اقلیمی، جغرافیایی و اتفات تاریخی آن دارد

ر های متفاوتی را دات واکنشسرعت و روند این تغییر .است م زدهرقدر کشور ما ی اخیر هسال و پنجاه صدصد تا  طیزیادی را 
قدر امروز آن. است شدهمسیری  روشن به سوی آینده  شدن  نهادینه  سردرگمی و عدم   های زمانی کوتاه به همراه داشته و باعث  بازه

 ایم و حال شهرمانیلی بدی کردهدانیم که کار خخواهیم راجع به تهران حرف بزنیم، فقط میایم که وقتی میخراب کاری کرده
 ،شدیمسال پیش از کنار آرگو رد میده ست. شاید اگر خوبی شروعیم خودش اهگاهی رسیدبه این خودآ کهخراب است. البته این

بی میآن را به شده و آرگوها را جور دیگری مان کمی بهتر گویی امروز حال زیم. امادیدیم که بکوبیم و بساعنوان زمین خو
 بینیم.می

و نمایش بر حفظ  سعیهای خود شما هم بود که این در صحبتمداخله است و گو کمر مرمت آاز یک منظر، معمارنت: 
یرا ،متفاوتی ست یگو تجربهر حضور در آ یتجربهاز منظر دیگر، اما اید. داشتهبنا موجود  وضع  گریر مرمتتأثنقش و  ز

 ؟چیستدر این مورد نظر شما دهد. می جلوه بسیار ُپر رنگ بنادر  را

ه تر بگرنها پرام و در جاهایی که قصههزنی کردبلکه آن را بند ؛ماهتصویر نکشیده ب طوررا همانمن چیزی که بوده علی شاکری: 
 ،یدبگردمن دنبال  اگراما شود. جا دیده میآنحضور من  طبیعتا  . ماهها خط کشیدم و زیر آناهزد "هاشور"ها را آن ،نداهآمدنظر می
بنیاد پژمان یا  همتمروزه به زنم که امیمان یگذشته ال و روز بد  و حرف از ح کنمبازگو میتان ا برایآرگو ر یهم قصه من باز
من ه کتوانم بگویم می. دندیده شو تام اهباقی گذاشتهای دیوار آرگو را به عمد زخممن  .خوردبه شکل دیگری رقم می ،آنامثال 

ش را اهمه جای کهست تا این یمتفاوترویکرد  برای بنا، بستن وزبند. قماهبرقرار کرد "دیالوگ" با آنبلکه ام آرگو را مرمت نکرده
ی تمیز دیوارمردم  ،گرداندمبه حالت اولیه بازمی اچیز ر. اگر همهش کنیارا بچینی و مرتب شایکنی و از اول آجرهابتزریق 

 ت.اس تمیز شده البد حاال و طوری بودهینمه دیوارکه گفتند با خود میهمه . مدآاش پیش نمییالی براکسی سؤ دیدند ومی
مین ه !؟ستباال این شکلی  آنچرا که کنند ال میسؤ .دگیرنمی ارجا آن یی ریختههاسراغ سقفمردم  در وضعیت فعلی،ولی 

، به قول "ریخته شده هایسقف" احیا متتغییر به سست تا کافی هستندها  سقف آن خودشان باعث ریختند ین بیااکه یادش



آرگو  یصهق گذشته و در واقع هاسقفچه بر این  فکر کنندبا دیدن بنا  مردمکه یعنی این .شودبامروزمان "تمنای"بهشتی مهندس 
بینید حاصل خوانش من از شما میچه ست که راوی این شهر است و آن هاسال "پیرمرد"این  .کنندمطالبه  ارهای خود صهقو 

 .ست روایت او

  .وقتی که در اختیار ما قرار دادید ممنون از ،آقای مهندس شاکری :معمارنت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



 


