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كافه هاي 6
سرگرم كننده

اگر عاشق قهوه نوشــيدن و بازي كردن هســتيد، به كافه هاي بازي ســر بزنيد و اين حس را تجربه كنيد. از منچ و مارپله تا 
فوتبال دستي. كافه »بُرد« يكي از مهمترين كافه ها با محور بازي هاي روميزي و بردگيم است. ميزهاي اين كافه  طوري طراحي 
شده اند كه بتوانيد فضاي الزم را براي هر بازي داشته باشيد. بيشتر بازي هاي اين كافه خارجي هستند و قيمت بااليي دارند و 
خريد آن براي همه به صرفه نيست. البته مي توان سري هم به كافه »دياموند« زد؛ كافه اي كه جمله مشهورش »همبازي براي 
فوتبال دستي وجود دارد« است. براي بازي هاي فكري هم مي توانيد از فضاي دلنشين كافه »هووم« استفاده كنيد. كافه »ايوان« 
هم در قلب قديمي ترين محله تهران يعني الله زار قرار دارد كه در آن مي توانيد شــطرنج بازي كنيد. كافه »بلوز« پاتوقي براي 

موتورسواران و راك بازهاست؛ كافه اي در خيابان ويال كه هميشه مقابل آن تعدادي موتورسيكلت كروز و  هارلي پارك است. 

متفاوت ترين كافه هاي دنيا

كافهگربه
يكي از كافه دارهای پاريس با خالقيتي كه به خرج 
داده، توانسته مشــتريان زيادي برای كافه اش جذب 
كند. در اين كافه مي توان با سفارش قهوه، نوشيدني 
و خوراكي از همنشيني با ساكنان ثابت و هميشگي 
كافه لذت برد؛ يعنــي گربه ها. اين كافــه در يكي از 
مناطق شيك پاريس ساخته شــده و 12گربه را پناه 
داده اســت كه هر روز بعد از غذا خوردن روي دسته 
مبل يا زير ميزهــا چنبره مي زنند. ايــن كافه مورد 
عالقه افرادي اســت كه نمي توانند حيوانات خانگي 
داشته باشند. تمام 12گربه اين كافه از مراكز نجات، 
گرفته شده اند و طبق ادعاي مدير كافه اولويت  اصلي، 
بهداشــت و رفاه گربه هاست و همه آنها تحت فرآيند 
بازرسي براي تعيين مهارت هاي اجتماعي و سالمت 

هستند. 

كافهبانوج
در اين كافي شــاپ نيازي به صندلي نيست، چون 
مي توان بــه راحتي روي بانوج  خوابيــد و يك  فنجان 
قهوه يا چاي را با خيال راحت نوشــيد. اين كافه مكان 
محبوب مردم توكيو است كه مي توانند به راحتي در آن 
شام بخورند يا قهوه بنوشند. خنك بودن فضاي كافه 
هم يكي از ويژگي هاي آن است، شما مي توانيد 90 تا 
120دقيقه روي اين بانوج ها دراز بكشــيد. خلوت يا 
شلوغ بودن كافه روي زمان استراحت بر روی بانوج ها 

تأثير دارند. 

كافهفاجعه
كافه »فاجعــه«، كافه ای در اسپانياســت. در اين 
كافه مي توانيد هم از هيجان غذا خوردن لذت ببريد 
و هم زلزله را تجربه كنيد. بيشــتر ما زماني كه زلزله 
اتفاق مي افتد، غذا را فراموش مي كنيم و براي نجات 
جانمان فرار را انتخاب مي كنيم، اما كافه فاجعه طوري 
طراحي شــده كه در آن مردم زلزله را احساس كنند 
و در اوج هيجان از غذا و نوشيدني شــان لذت ببرند. 
نماي بيروني كافه فاجعه هيچ نشان يا هشداري براي 
تجربه اي كه قرار است داشته باشيد،  ندارد. البته در 
اين كافه مي توانيد با يك آسانســور به زيرزمين سفر 
كنيد و از يك رستوران غارمانند لذت ببريد. رستوراني 
كه كاركنان آن كاله ايمني ســاختماني و تجهيزات 
ايمني پوشــيده اند، چون غذاهاي سنگين تر از حد 
معمول در آن جا سرو مي شود. هيجان اين كافه اين 
اســت كه نمي دانيد چه زماني زلزله اتفاق مي افتد و 
به يك باره چراغ ها روشن و خاموش مي شوند و زنان 
شروع به جيغ زدن مي كنند و صندلي ها و ميزها تكان 
مي خورند، اما برعكس زلزله طبيعي، هرگز آســيب  

جدي اي در كافه نمی بينيد. 
كافهربات

در شهر اوســاكاي ژاپن مي توان از يكي از كافه هاي 
عجيب لذت برد؛ كافه »ربــات«. در اين كافه، ربات ها 
سفارش مشتري  را چه از طرق مكالمه و چه از طريق 
انتخاب از روي صفحه لمسي دريافت مي كنند و بعد 
از مرحله آماده شدن غذا آن را سرو مي كنند. اين كافه 
دريچه اي به سوي كافه هاي آينده است. زماني كه در 
اين كافه مي نشينيد اين حس به شما دست مي دهد 
كه در ماشين زمان نشسته ايد و به آينده سفر كرده ايد. 
اگرچه عده اي از مشتري ها اين احساس را شگفت انگيز 

و گروهي آن را ترسناك مي دانند. 
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حدود۸۵درصـدازرانندگانیالیفاستایل
كهباعـثتصادفـاتمرتبطبا
خوابمیشـوند،مردهستند
آنهـا سـوم یـک حـدود و
حداكثـر۳۰سـالسـندارند.

ليالمهداد|ازدركهواردميشويپيشخوانچوبي
روبهخيابانباپنجرهوچراغهايمطالعهسبزرنگدر
كنارگلدانهايپيچکوصندليهايكوتاهتصویر
دلنشينیراقابگرفتهاند.صندلیهابیاعتنا،پشت
بهكاناپهمشکیچيدهشدهاندوانگارنشستهاندبه
تماشا.صندوقهايقدیميقرمز،نقشميزهارابازي
ميكنند،كتابها،تزیينرویصندوقهاستكه
درهمسایگیدوربينهايقدیميوكاسهنوارهاي
گرامافون،خانهكردهاند.گرامافونقدیميگوشه
دنجيراازآنخودكــردهوتلویزیونكوچکيكه
پدربزرگهــاازآنخاطرهزیاددارند،گوشــهای

نشستهومشتريهارامیپاید.
»اینمکانبهدوربينمداربســتهمجهزاست.«
اینجملهراقــابگرفتهاندوگوشــهایازدیوار
چســباندهاند.اینتصویر،اماتصویرتمامكافهها
نيست،حاالكافههاییبادكوراسيونسنتيدركنار
كافههایمدرنوكالسيکبهرقابتپرداختهاند.
كافههایيكهپنجرههایيباشيشــههايرنگيرا
باپردههايحریرپوشــاندهاندتانورآفتابروي
ميزهايگردوكوچکبــارنگهایشخودنمایي
كند.سنتيهاازهرچيزقدیميايبهرهبردهاندتا
شمارابهدورانپدربزرگهاومادربزرگهاببرند.از
ليوانهايبلندگرفتهتارادیوهايقدیميوكوزههاي
آبيوسبزيكهكناراینكافههاجاخوشكردهاندو
بعضياوقاتگلدانيراهمدردلخودجايدادهاند.
درمنوياینكافهها،دركنارقهوههاونوشيدنيهاي
وارداتي،شــربتگالب،بهارنارنج،سکنجبينو
خاكشيرجاخوشكردهاندتاطعمروزگاراندوررا
بهمشتریهابچشانند.اینكافههابادكوراسيونيكه
انتخابميكنند،بهمشتريهاميگویندپشتميز

كافهمابنشينيد،نهآنیکیكافه!
چوب،حسزندهبودنميدهد

»كافهیعنيكميآرامش،فقطهمين«اینبرداشت
»حميد«ازكافهاست.حميددانشجويبرقاراك
اســتكهازهماندوراندركناردرس،كافهداري
همميكرده:»دانشــجوبودیموميخواستيمدر
كناردانشگاه،كاريهمداشتهباشيموبرايهمين
شدیمكافهدار.«كافهدارهایيكهحتيبلدنبودند
چايدمكنندوكافه»سرخه«راازدودانشجویي
كهفارغالتحصيلشــدهبودندوميخواستندبه
شهرشانبرگردند،گرفتهبودند.»مااولكافهزدیم
وبعدفوتوفنكاررایادگرفتيم،البتهكارمانخوب
گرفت.اینداستانبرايسال9۰استوحاالشریک
قبليامآنجاراادارهميكندومنهمازدنيايبرق
گذشتموكافهداريراادامهدادهاموكافهخودمرا
دارم؛كافهسانستیعنيغروبآفتاب.«كافهاي
كوچکونقليبادريچوبيكههنگامبازشــدن
بهميزهايكوچکمربعيشــکلوچوبيروسي
میرســد.ســقفودیوارهارديازچوبدارند،
پيشخوانهمازهمانجنساستوسينیهاراهمبه
ميهمانیاشدعوتكرده.ميزوصندليهايتکنفره
روبهخيابانچيدهشدهاندوپشتسرشانميزهاي
دونفرهجاخوشكردهاندودرانتهايكافهميزهاي
سهیاچهارنفرهراميشوددید.موسيقيایتاليایي
فضاينسبتاتاریکكافهراپركردهوصندليهاي
كوتاهوكوچکچوبيبهتشــکچههايرنگيكه
بارنگچوبهمخوانيدارند،مجهزشــدهاندتا

مشترياحساسراحتيبيشتريكند.
»چوبمثلیکموجودزندهاستوكافههانياز
دارندزندگيدرآنهاجریانداشتهباشدوزندهبودن
چوببهاینمسألهكمکميكند.«حميداینهارا
میگوید.مردماغلببراياستراحتومعاشرتبه
كافهميروندتادركنارصرفقهوه،نوشيدنيهاو
خوراكيهاازفضاهمبهرهببرندواینوظيفهمدیر
كافهاســتكهاینفضارافراهمكند،ازتمورنگ
گرفتهتاوسایلومبلمانيكهازآنهااستفادهميكند
وتماماینهابایدحرفيبرايگفتنداشــتهباشند.
»دكوراســيونكافه،ایدهمیخواهد،البتهبعضي
كافهدارهاازكافههايدیگركپيبرداريميكنند
امابهترینكارایناستكهایدهداشتهباشدوایده
خودشراپيادهكند.همينكپيبردارياســتكه
باعثشدهمااینهمهكافهبادیزاینهايمشابهرا
ببينيم؛كافههایيباتمهايسنتيكهخيليمدشده

تاجایيكهآدمزدهميشود.«
دكوراســيونكافههاميتوانندمعاصر،سنتي،
مدرن،روستایي،شهريیاهرچيزدیگريباشند،
البتههرتمودكوراسيونينيازمندهمخوانيرنگها،
كفپوش،سقفو...اســت:»حسگرموزندهبودن
چوبمنراترغيبكردتادكوراسيونباتمچوب
راانتخابكنم،البتهمشــتريهاازفضاخوششان
ميآیدواینجملهراخيليازآنهاشنيدهام.كافه
نقلي،دنجوباصفایياســت.دیزاینكافهاهميت

باالیيداردتامشترياحســاسراحتيكندوما
توانســتهایمایناحســاسرابهمشتريهایمان

بدهيم.«
آرامشحــرفاولوآخررادركافــهمیزند،
مشتريبایدازنشستنطوالنيدركافهلذتببرد،
برايهميندكوراسيونكافهبایدساده،لذتبخش
باشدوحسآرامشرابهمشتريانتقالدهد،البته
موسيقيهمنقشمهميدركافهایفامیكند.اگر
ســریبهكافههابزنيد،میبينيدكهاغلبشاناز
آهنگهایایتاليایيوفرانسوياستفادهمیكنندتا
بافضاينيمهتاریکوآرامكافههاهمخوانيداشته
باشد:»هرفضایيموسيقيخاصخودشرادارد.
موسيقيایتاليایيوفرانسويمختصكافههاستو
موسيقيایرانيوسنتيبهدردرستورانهاميخورد.

درواقــعهرشــغلي،
موسيقيخاصخودش
بيشــتر ميطلبد. را
هنرياند كافهگردهــا
وبایــدفضــاودكور
این كه باشد بهگونهاي

قشرميطلبند.«
كافهها دكوراسيون
یکيازمباحثياستكه
برايگروهياشتغالزایي
كردهاستوحتیشغلي
بهنــامكافهراهاندازها

راایجادكردهاســت.»افراديكهمعماريداخلي
خواندهاندميتواننددرطراحيدكوراسيونكافهها
كمکكنند،البتهچندنفريهمهستندكهدراین
زمينهشناختهشدهاندوبهكسانيكهكافهراهاندازي
ميكنندمعرفيميشوندوشایدبرايهميناست
كهاغلبكافههاشکلوشــمایلیکسانيدارند.

اینافراد1۰ميليونميگيرندتاتنهابرايكافهشما
طراحيكنندواینجداازهزینهوسایلاست،البته
هرایدهباتوجهبهمســاحتكافهو....تفاوتدارد،
البتهمساحت،فاكتوراساســيايدرتعييناین

قيمتدارد.«
هركافهتمخاصخودشرادارد

كافه»الیت«برخيابانانقالباست.گلدانهاي
ســفيدبزرگوكوچکپرگلشنخستينچيزي
اســتكهازدور،نظرهاراجلبميكند.نزدیکتر
كهمیشویدگلدانهایهمرنگچيدهشدهكنار
درورودیدرجوارشــمعهايبزرگ،خودنمایی
میكنند.شمعدانيهاازپشتشيشههمحسخوبي
منتقلميكنند.واردكافهكهميشــویدبافضایي
نيمهروشنروبهروميشویدكهصندليهايرنگيو
كاناپهكنارپنجرهآنهارا
تزیينكردهاند.دیوارهاي
آجريبهرنگسفيدند
كهدرسمتراست،قاب
عکــسكارگردانهاي
بزرگتاریخســينمارا
درخودجــايدادهاند.
دیوارهايسمتچپاما
جایگاهپوسترهايتئاتر
صندلیها پشتی است.
بلنداستوگوشهكافه
جلویشان نشستهاند،
همميزهایمربعشکل،چيدهشدهاند.صندليهای
كوتاهترباميزهایگردكوتاه،وسطكافهراپركردهاند
وچيدمانقشنگیبهكافهدادهاند.كفكافهمشکي
استتابارنگسفيدصندلیها،هماهنگباشد.به
پيشخوانكهميرسيدشيشههايرنگينظرهارابه
خودمعطوفميكنند.بطريهایيكهچاشنيهاي

مختلفزنجبيلي،وانيلي،دارچينيو...برايمزهدار
كردننوشيدنيهايسردوگرمآنباالنشستهاند

همكافهرارنگیكرده.
»بابک«كافهداراستوبااینكهدررشتهكامپيوتر
درسخواندهاماهيچوقتدراینزمينهكارنکردهو
تمامسابقهكاریشبهكافهداريبرميگردد:»صفر
تاصداینكاررادركافههایادگرفتم.عالقهبهغذا
منرابهكافهداريرساند.خوبیاددارمكهاولكار
بدونحقوقكارميكردمتایادبگيرموبعدازمدتي
حرفهايشدموبهخاطرحرفهايكهداشتمكافههاي
مختلفمنرامیخواستند،حاالچندساليميشود
كهكافهخودمرادارم.كافهداريسختاستواگر
كاررابلدنباشيورشکستگيحتمياست.درسایت
»دیوار«سرچكنيدمتوجهميشویدكهچهتعداد
كافهواگذارميشود،البتهعالوهبركيفيت،دكور

كافههمدرموفقيتدخيلاست.«
رنگمبلمــان،ميزهاوصندلیهــابایدبافضا
هماهنگیداشتهباشد،مثالفضايمدرنوشهري
مبلمانيباجنسمتالباتناژهايقرمزومشکيرا
ميطلبددرحاليكهچوببرايفضايكالســيک
مناسباست:»كافههااغلبمدرن،سنتيوكالسيک
هســتنداماكافههایيهموجوددارندكهازدیزاین
خاصيتبعيتميكنندمثلكافههاییكهفوبتالیاند
وپرچمتيمهايمختلففوتبالجزويازدكوراسيون
آنهاستوهميشــهدرآنهافوتبالپخشميشود.
بعضيازكافههاهمهنرياندبــادیزاینيتاریکو
تيره.كافهالیتهنرياستومشتريهاهماینفضا
راميپسندندوباآنارتباطبرقرارميكنند،البتهما
بهتناسبكافههايدیگرازنوربيشتريبهرهميبریم
تامناسباقشارمختلفباشدبرايهميندوستانم
بهاینكافهميآیند،همينطورخانواده،دانشــجو،
هنرپيشههايتئاتر،كسانيكهتئاترميبينندو...«

كافه،ســليقهكافهداررابهنمایشميگذاردو
تابلوهاینقاشــی،گلدانهایكوچــکوبزرگ،
المپ،مجســمههاو...رنگرادرفضابهجریاندر
ميآورندوحركتچشمرابهبازيميگيرند.این
موضوعنهتنهافضاراجالبترمیكندبلکهبهمحيط
كافهشخصيتمیبخشد:»برايراهاندازيكافهاز
كافهراهاندازهاكمکنگرفتم.تکتکاینوسایلرابا
ایدهخودمتهيهكردموكنارهمچيدم.هروسيلهاي
كهميخواســتمتهيهكنمراميگشتمتاباقيمت
مناسببخرم،البتهكيفيتهمبرایماهميتداشت
وباچنينشــرایطيكههمهكارهاراخودمانجام
دادمنزدیکبه1۰۰ميليونتومانهزینهكردم.در
چيدمان،صندليهايبلندرابرايآدمهايقدبلند
درنظرگرفتموصندليهايكوتاهرابرايافراديكه
قدمتوسطيدارندوكاناپهامبرايكسانياستكه
ميخواهندراحتلمبدهندوقهوهشانرابخورند.
فضايیکدستچشمنوازنيستوآدمرایادكارهاي

صنعتيوكارخانهايمياندازد.«
بيشترمشتريهايكافهالیتهنريهاهستند
وازفضايكافهرضایتدارندوبرايهمينبعضياز
آنهامشتريثابتكافهاندونشانیازآنهارامیشود
رویتابلوییادگاریكافهدید:»تصميماتخوباز
تجربياتخوبميآیند.تجربياتخوبازتصميمات
بد«،یا»مرسیازفضايزیبايكافهوغذايخوبو

نوشيدنيهايدلچسبتان«و...
حاالچندساليميشودكهكافههاهویتخودرا
درشهرهاپيداكردهوخودشانرابهزندگیشهر
ســنجاقكردهاندتاجایيكهبعضيها،كافههارا
یکفضاینجاتدهندهازشلوغیواسترسهای
شهرمیدانند؛محليبرايمالقاتبادوستان،قهوه
خوردن،كتابخواندنونوشــتنیادداشتهاي
روزانه.دركنارمنوهايجــذابوكيفيتغذاهاو
نوشيدنيهافضاودیزاینكافهاستكهكافهگردها
راترغيبميكندتابيشتربهكافهخاصيسربزنند
وهمينهممیشودتادكوراسيونیکيازمباحث
مهمكافهداريبهشــماررود،دكوریكهاغلبتم
چوبیدارداما»بابک«دیزاینچوبرادوستندارد:
»چوبسوسکميآوردبرايهميندوستشندارم.
بيشترمشتريهاتلفيقسنتیومدرنرادوست
دارند،البتهایرانيزهكردنكافههمجذاباستمثل
كافههایيكهازوسایلسنتياستفادهميكنندو
بيشترپاتوقمیشوند.كافههايسنتياغلبدر
متراژباالبهچشمميخورندودركافههايكوچک

چشمنوازنيستند.«
بيشــتركافهدارهابراینباورندكهدركافهباید
حسزندگيجاريباشــدوبرايهمينســعي
ميكنندباوسایلوتزیيناتمختلفاینحسرابه
وجودبياورند.»هرچيزيكهزندهباشدبهكافهروح
ميدهد.اســتفادهازگلدان،بهكاربردنچوبدر

تزیيناتوحتيآكواریوم.«

گزارش»شهروند«ازدكوراسيوناینروزهایكافههایپایتخت

كافه پاراديزوهای 
نسل من

كافه يك ميليارد توماني
حمام هاي زيادي كه در گذشته بوي عنبر، سدر و حنا مي دادند، امروز بوي ديزي، كباب، ميرزاقاسمي و... گرفته اند و ميز 
و صندلي ها و گاهي پشتي هاي زنگي را در دل خود جاي داده اند تا در كنار حوض هاي قديمي، غذاهاي سنتي و دوغ هاي 
خنك را به مشتريان تعارف كنند؛ رستوران هايي كه حاال جاي خود را ميان مشتريان باز كرده و به رويه اي عادي در كنار 
زندگي صنعتي بدل شده اند. شهرهايی مثل يزد و اصفهان و ... پر هستند از اين رستوران ها و كافه ها. »كافه ارثيه« هم 
سرنوشتي مثل رستوران هاي سنتي دارد؛ كافه اي كه پيرمردها و پيرزن هاي محله سعدالسلطنه قزوين ويترين عينك ها 
را از آن به ياد دارند و حاال فرزندان و نوه هايشان پشت ميزهاي آن مي نشينند تا از ميان قهوه  ايتاليايي، دمنوش ها و ... 
يكي را انتخاب كنند، البته به  جز منوي دلچسب اين كافه، دكوراسيونش بهانه  خوبي است براي دقايقي اطراق كردن 
مشتري هاي هميشگي و توريست هايي كه از مسافران قبلي تعريف آن را شنيده اند. وارد كافه ارثيه كه مي شويد يادتان 
مي رود براي چه كاري آن جا آمده ايد، چون قاب هايي كه عينك هاي قديمي در آنها جا خوش كرده اند، شما را به سال هاي 
دوري مي برند كه از فيلم ها نشان هايي از آنها در ذهن داريد. فضاي قديمي  و نوستالژيكی كه با صندلي هاي لهستاني 
همخواني خوبي پيدا كرده اند، چهارماه طول كشيده تا در كنار هم جاي مناسب خود را پيدا كنند و اين تصوير دلنشين را 
به نمايش بگذارند، اگرچه 800 هزار تومان تا يك  ميليارد تومان هزينه اين دكوراسيون شده تا وسايل قديمي و عتيقه اي 
همچون فرش 130ساله و قاب  عكس هاي قديمي در اين كافه جمع شوند. كافه اي كه 140مترمربع مساحت را به خود 
اختصاص داده و همزمان مي تواند پذيراي 50 مشتري باشد. واقعيت اين است كه دكوراسيون كافه ارثيه، آن را به شهرت 

رسانده و كمك كرده تا يك سروگردن از كافه هاي ديگر باالتر رود.  

بابک،كافهداریدرتهران:كافههااغلب
مدرن،سنتيوكالسيکانداماكافههایي
وجوددارندكهازطراحیخاصيتبعيت
ميكنند؛مثالفوتبالياندوپرچمتيمهاي
مختلففوتبالجزويازدكوراسيون
آنهاستوهميشهدرآنهافوتبالپخش
ميشود.بعضيازكافههاهمهنرياندبا

دیزاینيتاریکوتيره


