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ماجراي قديميترين ناني كه ميخوريم

قب�ل از تنور  :در جايي خواندم كه اولين يافتهها
در مورد تاريخ و سابقه پخت نان سنگك به ارگ تاريخي
بم ميرسد و نخستين نشانههاي نانوايي سنگكي در اين
قلعه تاريخي ديده ش��ده اس��ت و از آنجا كه مدتهاست
ن��ان س��نگك مرغوبي از ي��ك مغازه س��نگك پزي در

پدرم بهترين استاد
مرتضي بهلولي س��ي ساله اس��ت و حدودًا 12
سال است كه به كار پخت نان سنگك مشغول است
و اي��ن حرفه را نزد پدرش آموخته كه از اوبه عنوان
اس��تاد خود به نيكي ياد ميكند .او يادآوري ميكند
كه براي شاطر شدن بايد اين رسم را پيش يك شاطر
پيشكسوت ياد گرفت و این کار شرايط خاص خود
را دارد و ادامه ميدهد:
ابتدا از پدرم اجازه گرفتم و پيش او شروع به كار
ك��ردم ،معمولًا از پادويي و خميرگيري كار ش��روع
ميشود،تاشناختيازآردوخميربهدستبيايد.پس
از قبولي و تمرين فراوان پهن كردن خمير روي پارو
پنجه زني وس��پس گذاشتن نان در تنور جاي خود را
پيدا ميكند و دقايقي بعد نان برشته خوش خوراك
روي سكوي نانوايي پديدار ميشود.
البت��ه ناگفته نماند كه در این حد فاصل حوادث
خنده داري هم روي ميدهد.
نان به شكل پنگوئن
ش��روع شاطري س��نگكي با نظافت و وضو آغاز
ميش��ود و به گفته بزرگان اين رشته  ،شاطر هميشه
بايد وضو داش��ته باشد .اين روزها تازه كارها از روي
دس��ت بزرگترها نگاه ميكنند و اينطور ميشود كه
نانه��اي اوليه به ش��كلهاي عجي��ب و غريبي از تنور
درميآيد كه باعث خنده همكاران ميشود ،نانهايي
به ش��كل پنگوئن و گاه بيش��كل ،اما در كل اين دوره
ح��دود يك س��ال طول ميكش��د تا جوان��ي عنوان
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گزارش ازاين نان سنتي چند ساله به ذهنم خطور كرد تا
اينكه چند هفته قبل اين فرصت به دست آمد تا بتوانم با
آقاي مرتضي بهلولي صاحب اين مغازه نانوايي سنگكي
به گفتوگو بنشينم كه ماحصل آن را تقديم ميكنم.

ناني به اندازه قد شاطر

شاطري را به دست آورد ،اما...
بهترين نان كدام است؟!
همهميدانندكهنانسنگكازبهتريننانهاست،
خوش��مزه و زودهضم است و چون سبوس بيشتري
دارد ،براي معده مفيد اس��ت ،به ش��رطي كه از آرد
خوباس��تفادهش��ود.خميرآنخوبساختهشودو
شاطر آن را خوب پنجه بزند و به صورت يكنواخت
آن را در تنور روي سنگهاي داغ پهن كند.

رقابت تنگاتنگ
او اضافه ميكند ،در بازار كار اين روزها ش��رایط
س��ختي وجود دارد و تعداد روزاف��زون مغازههاي
نانوايي باعث ش��ده براي جلب نظر مشتري رقابت
كيفيت
زيادي داش��ته باش��يم به نحوي كه عالوه بر ّ
ن��ان ،س��عي ميكنيم چون گذش��ته ادب و برخورد
بسيار خوبي هم با مشتري داشته باشيم.
بهترين روش نگهداري
آقاي بهلولي در مورد بهترين روش نگهداري
نان سنگك براي مدت زمان طوالني ميگويد:
نان بايد در مغازه سرد شود و بهترين نان هماني
اس��ت كه ش��اطر به ميخهاي نصب ش��ده بر ديوار
نانواي��ي ميگذارد .اين نان به خوبي خنك ميش��ود
و ش��ما ميتوانيد با جا دادن آن در س��فره پارچهاي
آن را ب��ه من��زل برده و پس از قطعه قطعه كردن در
كيس��ههاي نايلوني در فريزر بگذاريد .اين نان پس
از گ��رم ش��دن مجدد كيفيت خ��ود را حفظ كرده و
الس��تيكي نميشود و به آس��اني قابل استفاده است
در صورتي كه بيش��ر مشتريها نان گرم ميخواهند
و فري��ز ك��ردن نان گرم باعث كاه��ش كيفيت آن
ميشود.
بهترين آرد بهترين شاطر
او ادام��ه ميده��د :درحال حاض��ر بهترين آرد
س��نگكي آردي اس��ت كه از ش��هر گناباد به تهران
ميآيد و بعد از آن آردي كه از شمال كشور به دست
ميآيد خمير اين آرد به اضافه هنر ش��اطرهاي اهل

آقاي خيريه دانشجوي رشته كامپيوتر

