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دریچه
متفاوتترين كافههاي دنيا

كافهگربه
يكي از كافهدارهای پاريس با خالقيتي كه به خرج
داده ،توانسته مشــتريان زيادي برای کافهاش جذب
كند .در اين كافه ميتوان با سفارش قهوه ،نوشيدني
و خوراكي از همنشيني با ساكنان ثابت و هميشگي
كافه لذت برد؛ يعنــي گربهها .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 ميزنند .ايــن كافه مورد
عالقه افرادي اســت كه نميتوانند حيوانات خانگي
داشته باشند .تمام 12گربه اين كافه از مراكز نجات،
ت اصلي،
گرفته شدهاند و طبق ادعاي مدير كافه اولوي 
بهداشــت و رفاه گربههاست و همه آنها تحت فرآيند
بازرسي براي تعيين مهارتهاي اجتماعي و سالمت
هستند.

كافهبانوج
در اين كافيشــاپ نيازي به صندلي نيست ،چون
ك فنجان
ميتوان بــه راحتي روي بانو ج خوابيــد و ي 
قهوه يا چاي را با خيال راحت نوشــيد .اين كافه مكان
محبوب مردم توكيو است كه ميتوانند بهراحتي در آن
شام بخورند يا قهوه بنوشند .خنك بودن فضاي كافه
هم يكي از ويژگيهاي آن است ،شما ميتوانيد  90تا
120دقيقه روي اين بانوجها دراز بكشــيد .خلوت يا
شلوغ بودن كافه روي زمان استراحت بر روی بانوجها
تأثیردارند.

كافهفاجعه
کافه «فاجعــه» ،کافهای در اسپانیاســت .در این
کافه ميتوانيد هم از هيجان غذا خوردن لذت ببريد
و هم زلزله را تجربه كنيد .بیشــتر ما زماني كه زلزله
اتفاق ميافتد ،غذا را فراموش ميكنيم و براي نجات
جانمان فرار را انتخاب ميكنيم ،اما كافه فاجعه طوري
طراحي شــده كه در آن مردم زلزله را احساس كنند
و در اوج هيجان از غذا و نوشیدنيشــان لذت ببرند.
نماي بيروني كافه فاجعه هيچ نشان يا هشداري براي
تجربهاي كه قرار است داشته باشيد ،ندارد .البته در
اين كافه ميتوانيد با يك آسانســور به زيرزمين سفر
كنيد و از يك رستوران غارمانند لذت ببريد .رستوراني
كه كاركنان آن كالهايمني ســاختماني و تجهيزات
ايمني پوشــيدهاند ،چون غذاهاي سنگينتر از حد
معمول در آنجا سرو ميشود .هيجان اين كافه اين
اســت كه نميدانيد چه زماني زلزله اتفاق ميافتد و
به يكباره چراغها روشن و خاموش ميشوند و زنان
شروع به جيغزدن ميكنند و صندليها و ميزها تكان
ميخورند ،اما برعكس زلزله طبيعي ،هرگز آســيب
جدياي در كافه نمیبینید.
كافهربات  
در شهر اوســاكاي ژاپن ميتوان از يكي از كافههاي
عجيب لذت برد؛ كافه «ربــات» .در اين كافه ،رباتها
ي را چه از طرق مكالمه و چه از طريق
سفارش مشتر 
انتخاب از روي صفحه لمسي دريافت ميكنند و بعد
از مرحله آمادهشدن غذا آن را سرو ميكنند .اين كافه
دريچهاي به سوي كافههاي آينده است .زماني كه در
اين كافه مينشينید اين حس به شما دست ميدهد
كه در ماشين زمان نشستهايد و به آينده سفر كردهايد.
اگرچه عدهاي از مشتريها اين احساس را شگفتانگيز
وگروهيآنراترسناكميدانند.

حدود  ۸۵درصـد از رانندگانی
که باعـث تصادفـات مرتبط با
خواب میشـوند ،مرد هستند
و حـدود یـک سـوم آنهـا
حداکثـر ۳۰سـال سـن دارند.

لیال مهداد|از دركه واردميشوي پيشخوانچوبي
روبهخيابانباپنجر هوچراغهايمطالعهسبزرنگدر
كنار گلدانهاي پيچك و صندليهاي كوتاه تصویر
دلنشینیراقابگرفتهاند.صندلیهابیاعتنا،پشت
به کاناپه مشکی چیده شدهاند و انگار نشستهاند به
تماشا.صندوقهايقديميقرمز،نقشميزهارابازي
ميكنند ،کتابها ،تزیین روی صندوقهاست که
در همسایگی دوربينهاي قديمي و كاس ه نوارهاي
ي گوشه
گرامافون ،خانه کردهاند .گرامافون قديم 
دنجي را از آن خود کــرده و تلويزيون كوچكي كه
پدربزرگهــا از آن خاطره زیاد دارند ،گوشــ های
نشستهو  مشتريهارامیپاید.
«اين مكان به دوربين مدار بس��ته مجهز است».
این جمله را قــاب گرفتهاند و گوشــهای از دیوار
چســباندهاند .این تصویر ،اما تصویر تمام کافهها
ي در كنار
نیست ،حاال کافههایی با دکوراسیون سنت 
ك به رقابت پرداختهاند.
کافههای مدرن و كالسي 
كافههايي كه پنجرههایي با شيشــههاي رنگي را
با پردههاي حرير پوشــاندهاند تا نور آفتاب روي
ميزهاي گرد و كوچك بــا رنگهايش خودنمايي
كند .سنتيها از هرچيز قديمياي بهره بردهاند تا
شما را به دوران پدربزرگها و مادربزرگها ببرند .از
ليوانهايبلندگرفتهتاراديوهايقديميوكوزههاي
آبي و سبزي كه كنار اين كافهها جاخوش كردهاند و
بعضياوقات گلداني را هم در دل خود جاي دادهاند.
درمنوياينكافهها،دركنارقهوههاونوشيدنيهاي
ت گالب ،بهارنارنج ،سكنجبين و
وارداتي ،شــرب 
م روزگاران دور را
خاكشير جاخوش كردهاند تا طع 
بهمشتریهابچشانند.اينكافههابادكوراسيونيكه
انتخاب ميكنند ،به مشتريها ميگويند پشت ميز
كافهمابنشينيد،نهآنیکی کافه!
چوب،حسزندهبودنميدهد
«كافه يعنيكميآرامش،فقطهمين»اينبرداشت
«حميد» از كافه است .حمید دانشجوي برق اراك
اســت که از همان دوران در كنار درس ،كافهداري
هم ميكرده« :دانشــجو بوديم و ميخواستيم در
كنار دانشگاه ،كاري هم داشته باشيم و براي همين
شديم كافهدار ».كافهدارهايي كه حتي بلد نبودند
چاي دم كنند و كافه «سرخه» را از دو دانشجويي
كه فارغالتحصيل شــده بودند و ميخواستند به
شهرشان برگردند ،گرفته بودند« .ما اول كافه زديم
و بعد فوتوفن كار را ياد گرفتيم ،البته كارمان خوب
ي سال 90است و حاال شريك 
گرفت .اين داستان برا 
قبليام آنجا را اداره ميكند و من هم از دنياي برق
گذشتم و كافهداري را ادامه دادهام و كافه خودم را
دارم؛ كافه سانست يعني غروب آفتاب ».كافهاي
كوچك و نقلي با دري چوبي كه هنگام بازشــدن
ي شــكل و چوبي روسي
به ميزهاي كوچك مربع 
میرســد .ســقف و ديوارها ردي از چوب دارند،
پیشخوانهمازهمانجنساستوسینیهاراهمبه
میهمانیاشدعوت کرده.ميزوصندليهايتكنفره
روبه خيابان چيده شدهاند و پشتسرشان ميزهاي
دونفره جا خوش كردهاند و در انتهاي كافه ميزهاي
سه يا چهارنفره را ميشود ديد .موسيقي ايتاليايي
فضاي نسبتا تاريك كافه را پر كرده و صندليهاي
كوتاه و كوچك چوبي به تشــكچههاي رنگي كه
ي دارند ،مجهز شــدهاند تا
ب همخوان 
با رنگ چو 
مشترياحساسراحتيبيشتريكند.
«چوب مثل یک موجود زنده است و كافهها نياز
دارند زندگي در آنها جريان داشته باشد و زندهبودن
چوب به اين مسأله كمك ميكند ».حمید اینها را
میگوید .مردم اغلب براي استراحت و معاشرت به
كافه ميروند تا در كنار صرف قهوه ،نوشيدنيها و
خوراكيها از فضا هم بهره ببرند و اين وظيفه مدير
كافه اســت که اين فضا را فراهم کند ،از تم و رنگ
گرفتهتاوسايلومبلمانيكهازآنهااستفادهميكند
و تمام اينها بايد حرفي براي گفتن داشــته باشند.
«دكوراســيون كافه ،ایده میخواهد ،البته بعضي
كافهدارها از كافههاي ديگر كپيبرداري ميكنند
اما بهترين كار اين است كه ايده داشته باشد و ايده
خودش را پياده كند .همين كپيبرداري اســت كه
باعث شده ما اينهمه كاف ه با ديزاينهاي مشابه را
ببينيم؛كافههاييباتمهايسنتيكهخيليمدشده
تاجاييكهآدمزدهميشود».
دكوراســيون كافهها ميتوانند معاصر ،سنتي،
مدرن ،روستايي ،شهري يا هرچيز ديگري باشند،
البتههرتمودكوراسيونينيازمندهمخوانيرنگها،
كفپوش ،سقف و ...اســت« :حس گرم و زندهبودن
چوب من را ترغيب كرد تا دكوراسيون با تم چوب
را انتخاب كنم ،البته مشــتريها از فضا خوششان
ميآيد و اين جمله را خيلي از آنها شنيدهام .كافه
نقلي ،دنج و باصفايي اســت .ديزاين كافه اهميت

كافههاي
سرگرم کننده

اگر عاشق قهوه نوشــيدن و بازيكردن هســتيد ،به كافههاي بازي ســر بزنيد و اين حس را تجربه كنيد .از منچ و مارپله تا
فوتبالدستي .كافه «بُرد» يكي از مهمترين كافهها با محور بازيهاي روميزي و بردگيم است .ميزهاي اين كافهطوري طراحي
شدهاند كه بتوانيد فضاي الزم را براي هر بازي داشته باشيد .بيشتر بازيهاي اين كافه خارجي هستند و قيمت بااليي دارند و
خريد آن براي همه بهصرفه نيست .البته ميتوان سري هم به كافه «دياموند» زد؛ كافهاي كه جمله مشهورش «همبازي براي
فوتبالدستيوجوددارد»است.برايبازيهايفكريهمميتوانيدازفضايدلنشينكافه«هووم»استفادهكنيد.كافه«ايوان»
هم در قلب قديميترين محله تهران يعني اللهزار قرار دارد كه در آن ميتوانيد شــطرنج بازي كنيد .كافه «بلوز» پاتوقي براي
موتورسوارانوراكبازهاست؛كافهايدرخيابانويالكههميشهمقابلآنتعداديموتورسيكلتكروزوهارليپاركاست.

گزارش «شهروند» از دكوراسيون این روزهای کافههای پایتخت

کافه پارادیزوهای
نسل من

اين افراد 10ميليون ميگيرند تا تنها براي كاف ه شما
بااليي دارد تا مشتري احســاس راحتي كند و ما
طراحي كنند و اين جدا از هزينه وسايل است ،البته
توانســتهايم اين احســاس را به مشتريهايمان
هر ايده با توجه به مســاحت كافه و  ....تفاوت دارد،
بدهيم».
البته مساحت ،فاكتور اساســياي در تعيين اين
آرامش حــرف اول و آخر را در کافــه میزند،
قيمتدارد».
مشتري بايد از نشستن طوالني در كافه لذت ببرد،
   هر كافه تم خاص خودش را دارد
براي همين دكوراسيون كافه بايد ساده ،لذتبخش
کافه «الیت» بر خیابان انقالب است .گلدانهاي
باشد و حس آرامش را به مشتري انتقال دهد ،البته
ن چيزي
ســفيد بزرگ و كوچك پرگلش نخستي 
موسيقي هم نقش مهمي در كافه ایفا میکند .اگر
اســت كه از دور ،نظرها را جلب ميكند .نزديكتر
ســری به کافهها بزنید ،میبینید که اغلبشان از
كه میشوید گلدانهای همرنگ چیده شده کنار
آهنگهایايتالياييوفرانسوياستفادهمیکنندتا
در ورودی در جوار شــمعهاي بزرگ ،خودنمایی
با فضاي نيمهتاريك و آرام كافهها همخواني داشته
میکنند.شمعدانيهاازپشتشيشههمحسخوبي
باشد« :هر فضايي موسيقي خاص خودش را دارد.
منتقل ميكنند .وارد کافه كه ميشــويد با فضايي
موسيقي ايتاليايي و فرانسوي مختص كافههاست و
نيمهروشن روبهرو ميشويد كه صندليهاي رنگي و
موسيقيايرانيوسنتي بهدردرستورانهاميخورد.
كاناپه كنار پنجره آنها را
درواقــع هر شــغلي،
بابك ،کافهداریدرتهران:كافههااغلب تزیينكردهاند.ديوارهاي
موسيقي خاص خودش
آجري به رنگ سفيدند
را ميطلبد .بيشــتر مدرن،سنتيوكالسيكانداماكافههايي
كه در سمت راست ،قاب
كافهگردهــا هن رياند
وجوددارندكهازطراحیخاصيتبعيت
و بايــد فضــا و دكور ميكنند؛مثالفوتبالياندوپرچمتيمهاي عكــس كارگردانهاي
بزرگ تاريخ ســينما را
بهگونهاي باشد كه اين
مختلففوتبالجزويازدكوراسيون
در خود جــاي دادهاند.
قشرميطلبند».
آنهاستوهميشهدرآنهافوتبالپخش
ديوارهاي سمت چپ اما
دكوراسيون كافهها
ميشود.بعضيازكافههاهمهنرياندبا
جايگاه پوسترهاي تئاتر
يكي از مباحثي است كه
است .پشتی صندلیها
براي گروهي اشتغالزايي
ديزاينيتاريك وتيره
بلند است و گوشه کافه
كرده است و حتی شغلي
نشستهاند ،جلویشان
به نــام كافهراهاندازها
هم میزهای مربع شکل ،چیده شدهاند .صندليهای
را ايجاد كرده اســت«.افرادي كه معماري داخلي
كوتاهتربامیزهایگرد کوتاه،وسطكافهراپركردهاند
خواندهاند ميتوانند در طراحي دكوراسيون كافهها
و چیدمان قشنگی به کافه دادهاند.كف كافه مشكي
كمك كنند ،البته چندنفري هم هستند كه در اين
است تا با رنگ سفید صندلیها ،هماهنگ باشد .به
زمينهشناختهشدهاندوبهكسانيكهكافهراهاندازي
پيشخوانكهميرسيدشيشههايرنگينظرهارابه
ميكنند معرفي ميشوند و شايد براي همين است
خود معطوف ميكنند .بطريهايي كه چاشنيهاي
كه اغلب كافهها شكلوشــمايل يكساني دارند.

كافه يكميليارد توماني
حمامهايزياديكهدرگذشتهبويعنبر،سدروحناميدادند،امروزبويديزي،كباب،ميرزاقاسميو...گرفتهاندوميز
و صندليها و گاهي پشتيهاي زنگي را در دل خود جاي دادهاند تا در كنار حوضهاي قديمي ،غذاهاي سنتي و دوغهاي
خنك را به مشتريان تعارف كنند؛ رستورانهايي كه حاال جاي خود را ميان مشتريان باز كرده و به رويهاي عادي در كنار
زندگي صنعتي بدل شدهاند .شهرهایی مثل يزد و اصفهان و  ...پر هستند از این رستورانها و کافهها« .كافه ارثيه» هم
سرنوشتيمثلرستورانهايسنتيدارد؛كافهايكهپيرمردهاوپيرزنهايمحلهسعدالسلطنهقزوينويترينعينكها
را از آن به ياد دارند و حاال فرزندان و نوههايشان پشت ميزهاي آن مينشينند تا از ميان قهوه ايتاليايي ،دمنوشها و ...
يكي را انتخاب كنند ،البته بهجز منوي دلچسب اين كافه ،دكوراسيونش بهان ه خوبي است براي دقايقي اطراقكردن
مشتريهاي هميشگي و توريستهايي كه از مسافران قبلي تعريف آن را شنيدهاند .وارد كافه ارثيه كه ميشويد يادتان
ميرودبرايچهكاريآنجاآمدهايد،چونقابهاييكهعينكهايقديميدرآنهاجاخوشكردهاند،شمارابهسالهاي
دوري ميبرند كه از فيلمها نشانهايي از آنها در ذهن داريد .فضاي قديمي و نوستالژيكی كه با صندليهاي لهستاني
همخوانيخوبيپيداكردهاند،چهارماهطولكشيدهتادركنارهمجايمناسبخودراپیداکنندواينتصويردلنشینرا
بهنمايشبگذارند،اگرچه800هزارتومانتايكميلياردتومانهزينهايندكوراسيونشدهتاوسايلقديميوعتيقهاي
ب عكسهاي قديمي در اين كافه جمع شوند .كافهاي كه140مترمربع مساحت را به خود
همچون فرش130ساله و قا 
اختصاصدادهوهمزمانميتواندپذيراي 50مشتريباشد.واقعيتايناستكهدكوراسيونكافهارثيه،آنرابهشهرت
رساندهوكمككردهتايكسروگردنازكافههايديگرباالتررود.

مختلف زنجبيلي ،وانيلي ،دارچيني و  ...براي مزهدار
كردن نوشيدنيهاي سرد و گرم آن باال نشستهاند
هم کافهرارنگی کرده.
«بابك»كافهداراستوبااينكهدررشتهكامپيوتر
درس خوانده اما هيچوقت در اين زمينه كار نكرده و
تمام سابق ه كاريش به كافهداري برميگردد« :صفر
تا صد اين كار را در كافهها ياد گرفتم .عالقه به غذا
من را به كافهداري رساند .خوب ياد دارم كه اول كار
بدون حقوق كار ميكردم تا ياد بگيرم و بعد از مدتي
حرفهايشدموبهخاطرحرفهايكهداشتمكافههاي
مختلفمنرامیخواستند،حاالچندساليميشود
كه كافه خودم را دارم .كافهداري سخت است و اگر
كاررابلدنباشيورشكستگيحتمياست.درسایت
«ديوار» سرچ كنيد متوجه ميشويد كه چه تعداد
كافه واگذار ميشود ،البته عالوه بر كيفيت ،دكور
كافههمدرموفقيتدخيلاست».
رنگ مبلمــان ،میزها و صندلیهــا باید با فضا
هماهنگی داشته باشد ،مثال فضاي مدرن و شهري
مبلماني با جنس متال با تناژهاي قرمز و مشكي را
ميطلبد در حالي كه چوب براي فضاي كالســيك 
مناسباست«:كافههااغلبمدرن،سنتيوكالسيك 
هســتند اما كافههايي هم وجود دارند كه از ديزاين
خاصيتبعيتميكنندمثل کافههایی کهفوبتالیاند
وپرچمتيمهايمختلففوتبالجزويازدكوراسيون
آنهاست و هميشــه در آنها فوتبال پخش ميشود.
بعضي از كافهها هم هنرياند بــا ديزايني تاريك و
تيره .كافه اليت هنري است و مشتريها هم اين فضا
را ميپسندند و با آن ارتباط برقرار ميكنند ،البته ما
بهتناسبكافههايديگرازنوربيشتريبهرهميبريم
تا مناسب اقشار مختلف باشد براي همين دوستانم
به اين كاف ه ميآيند ،همينطور خانواده ،دانشــجو،
هنرپيشههايتئاتر،كسانيكهتئاترميبينندو»...
كافه ،ســليقه كافهدار را به نمايش ميگذارد و
تابلوهای نقاشــی ،گلدانهای کوچــک و بزرگ،
المپ ،مجســمهها و  ...رنگ را در فضا به جريان در
ميآورند و حركت چشم را به بازي ميگيرند .این
موضوعنهتنهافضاراجالبترمیکندبلکهبهمحیط
کافه شخصیت میبخشد«  :براي راهاندازي كافه از
كافهراهاندازهاكمك نگرفتم.تكتك اينوسايلرابا
ايدهخودمتهيهكردموكنارهمچيدم.هروسيلهاي
كه ميخواســتم تهيه كنم را ميگشتم تا با قيمت
مناسب بخرم ،البته كيفيت هم برايم اهميت داشت
و با چنين شــرايطي كه همه كارها را خودم انجام
دادم نزديك به 100ميليون تومان هزينه كردم .در
چيدمان ،صندليهاي بلند را براي آدمهاي قدبلند
در نظر گرفتم و صندليهاي كوتاه را براي افرادي كه
قد متوسطي دارند و كاناپهام براي كساني است كه
ميخواهند راحت لم بدهند و قهوهشان را بخورند.
فضاي يكدستچشمنوازنيستوآدمرا يادكارهاي
صنعتيوكارخانهايمياندازد».
بيشتر مشتريهاي كافه اليت هنريها هستند
و از فضاي كافه رضايت دارند و براي همين بعضي از
آنها مشتري ثابت كافهاند و نشانی از آنها را میشود
روی تابلوی یادگاری کافه دید«  :تصميمات خوب از
تجربياتخوبميآيند.تجربياتخوبازتصميمات
بد» ،یا «مرسی از فضاي زيباي كافه و غذاي خوب و
نوشيدنيهايدلچسبتان»و...
حاال چندسالي ميشود كه كافهها هويت خود را
در شهرها پیدا کرده و خودشان را به زندگی شهر
ســنجاق کردهاند تا جايي كه بعضيها ،كافهها را
یک فضای نجاتدهنده از شلوغی و استرسهای
شهر میدانند؛ محلي براي مالقات با دوستان ،قهوه
خوردن ،كتاب خواندن و نوشــتن يادداشتهاي
روزانه .در كنار منوهاي جــذاب و كيفيت غذاها و
نوشيدنيها فضا و ديزاين كافه است كه كافهگردها
را ترغيب ميكند تا بيشتر به كافه خاصي سر بزنند
و همین هم میشود تا دكوراسيون يكي از مباحث
مهم كافهداري به شــمار رود ،دکوری که اغلب تم
چوبی دارد اما «بابك» ديزاين چوب را دوست ندارد:
«چوبسوسك ميآوردبرايهميندوستشندارم.
بيشتر مشتريها تلفيق سنتی و مدرن را دوست
دارند ،البته ايرانيزه كردن كاف ه هم جذاب است مثل
كافههايي كه از وسايل سنتي استفاده ميكنند و
بيشتر پاتوق میشوند .كافههاي سنتي اغلب در
متراژ باال به چشم ميخورند و در كافههاي كوچك 
چشمنوازنيستند».
بیشــتر  كافهدارها بر اين باورند كه در كافه بايد
حس زندگي جاري باشــد و براي همين ســعي
ميكنند با وسايل و تزیينات مختلف اين حس را به
وجود بياورند«.هر چيزي كه زنده باشد به كافه روح
ميدهد .اســتفاده از گلدان ،به كار بردن چوب در
تزیيناتوحتيآكواريوم».

