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آموزش شاطر تازه كار

کنفوسیوس

جزين بهترين نان را به دست مشتري ميدهد!
بد نيس��ت بدانيد ك��ه در حال حاضر  90درصد
كاركنانمغازههاينانسنگكيتهرانو  شهرستانهاو
حتي خارج از كشور ،اهل روستاي جزين در خراسان
رضوي هس��تند و در حقيقت اين روس��تا دانشگاهي
اس��ت كه نانوا ،ش��اطر ،نان درآر و خميرگير تربيت
ميكند.
بس��يار مشتاق ميش��وم كه پدر آقاي بهلولي را
مالقات كنم چون ش��نيدهام ك��ه  او تاكنون بيش از
يكصد ش��اطر و نانوا و نان درآر تربيت كرده پس به
اتفاق پسر به ديدن پدر ميرويم.
آرد داغ!
آقاي محمد بهلولي حدودًا ش��صت ساله است
و از كودكي كار در مغازه نانوايي س��نگكي را ش��روع
كرده يعني از آن زمان كه آرد به صورت فلّه (بدون
كيسه) به مغازه حمل ميشده و در محل مخصوصي
به نام ׳׳گته׳׳ نگهداري ميش��ده .او ميگويد :آردها
بعضي وقتها آنقدر داغ بود كه پاهايم ميسوخت ،اما
به هر بدبختي بود ،آن را در گته خالي ميكردم و بعدًا
به وس��يله سطلهاي فلزي آن را در محل مخصوصي
ميريختم و خمير درست ميكردم.
شرايط شاطر شدن
اين ش��اطر قديمي در مورد ش��رايط شاطري و
قوانين آن ميگويد :ابتداسه شاطر با سابقه و نانوا كه
ميخواس��تند فرد داوطلب ،شاطري را به شاگردي
بپذيرد ،نامهاي نوش��ته و آن را امضا ميكردند و در
اين نامه يا قرارداد نام داوطلب و شرايط شاگردي او
تا يكسالقيد ميشد و اينكهچطور مزد خواهد گرفت
و اين نامه به تاييد س��ه نفر ميرس��يد و آنگاه شاگرد
ش��اطري ش��روع به كار ميكرد و زير نظر صاحب
مغازه كار را ميآموخت و پس از حدود يك سال اگر
قبول ميشد ،عنوان شاطري را به دست ميآورد.
نانواهاي باسواد
جالب اس��ت بدانيد بعضي از شاطرها و نانواها،
تحصيالت عاليه دانش��گاهي دارن��د ،اما همچنان
حرفه نانوايي را ادامه ميدهند ولو براي چند ساعت
در هفت��ه و به ط��ور مثال خميرگي��ري كه در حين
مصاحبه مش��غول كار ب��وددر پايان مصاحبه به من
گفت كه دانش��جوي رش��ته كامپيوتر است و از اول
مهر به دانش��گاه ميرود و اوقات فراغتش را نانوايي
ميكند.
درهمين جا هم آقاي بهلولي ميگويد:
ش��اطرمغازهمنهممهندسيشيميخوانده،اما
با اين حال ،ساعاتي در شبانه روز را به مغازه ميآيد
و نان ميپزد.
نانواييهاي قديمي
آق��اي محمد بهلولي ادام��ه ميدهد :اين روزها
كه كار خيلي س��اده شده آرد خوب،آب لوله كشي،
س��وخت گاز،تلفن ،وس��ايل حمل و نقل مناسب ،اما
قديمها اينطور نبود نانوايي با سوخت نفت سياه كار
ميكرد و دس��تگاهي در نانوايي نان سنگكي داشتيم

ب��ه نام موتور آبي كه اين دس��تگاه ب��ا بخار آب كار
ميك��رد و در نهاي��ت نفت س��ياه را به صورت پودر
درميآورد و اين پودر به ش��عله تبديل ميش��د و با
حرارت آن نان ميپختيم.
شكل دهانه تنور
ب��ه صورت کامل��ًا عرفی در بيش��تر مغازههاي
نانوايي س��نگكي دهانه تنور به ش��كل مثلث و مثل
ش��كل فيزيكي نان س��نگك است .خود تنور حدودًا
1/5متر ارتفاع دارد و به س��ه بخش تقسيم مي شود
معمولًا قس��مت چ��پ آن به خاطر ح��رارت كمتر
بهتري��ن ن��ان را ميپزد و ريگهاي تنور موس��وم به
فندقي اس��ت.به طور متوس��ط در هر تنور  16تا 21
نان جا ميگيرد و البته گذاشتن  21نان سنگك كنار
هم خيلي مش��كل اس��ت و اگر كمي اشتباه كني نانها
به هم ميچسبند و در نانهاي آخر تنور شاطر بايد با
مهارت پارو را بخواباند تا به سقف تنور نخورد چون
حرارت تنور حدود  800درجه است.
پنجه لطيف شاطر
آقاي بهلولي معتقد اس��ت بعد از آرد خوب ،هنر
ش��اطر براي نان خوب حرف اول را ميزند زيرا نان
س��نگك با پنجه زدن ش��اطر ش��كل و طعم به خود
ميگيردو بعضي ش��اطرها پنجه هايش��ان خش��ك
اس��ت و ب��ه همين خاطر نان يكدس��ت نميش��ود
و بعض��ي جاهاي آن س��وخته و بعض��ي جاها خمير
درميآي��د و ش��اطرهاي خوب در ي��ك روز حدود
 800نان ميپزند.
سه نان ،پاي نان
نان س��نگك به شكل تقريبًا مثلثي است كه كمي
انحن��ا دارد  رأس اي��ن مثلث پا و قاعده آن س��ه نان
نامي��ده ميش��ود اگر دو گوش نان س��نگك زيادي
آويزان باشد ميسوزد و نان خراب ميشود حتي پاي
نان هم بايد ضخامت سه نان را داشته باشد و شاطر
آنچنان ب��ه خمير پنجه بزند كه نوك ناخنهايش به

ك��ف پ��ارو برخورد كند و ضخامت يكس��ان نان به
كيفيت آن اضافه ميكند.
آدرس تنوري
سمتراستتنورراكهحرارتازآنجاتوليدميشود
آخوره ،و س��مت چپ را بغل تنور ميگويند .پاروی
نانوایی حدودًا چهار متر طول دارد و شاطر بايد براي
كار كردن قدرت بدني خوبي داشته باشد.
حكايت نان منزل
آق��اي بهلولي حكاي��ت جالبي را برايم��ان تعريف
ميكند و ميگويد:
هميش��ه آخر ش��ب به هنگام رفتن به خانه چند نان
براي مص��رف خانواده خودم به من��زل ميبرم ،اما
بسيار اتفاق افتاده كه در آخرين لحظه فردي مسن يا
بچهاي وارد ميشود و نان ميخواهد و ما همان نانها را
به آنها ميدهيم و دست خالي به منزل ميرويم.
دعوت به دفتر مجله
از آق��اي بهلول��ي براي حض��ور در دفتر مجله و
مالقات با س��ردبير دعوت ميكنم و فردای آن روز
ساعت  10به مغازه سنگكي ميروم.
وقتي به مغازه وارد ميش��وم آقاي بهلولي پيش
بندسفيدشاطريرابهكمرميبنددواينكاراوباعث
تعج��ب زیاد كاركنان مغازه ميش��ود و با صلوات و
س��ر و صداي بس��يار او را تش��ويق ميكنند كه بعدًا
ميفهم��م او به خاطر مجله اطالعات هفتگي يك بار
ديگر ميخواهد شاطري كند و نان بپزد.
شاطر كهنه كار با چابكي فراوان چانهاي بزرگتر
از معمول (حدود يك كيلو) را روي پاروي مخصوص
پهن ميكند و با حركات ريز و حرفهاي با پنجههاي
ف��رز و ماهران��ه خمير را عمل م��يآورد و لحظهاي
بع��د پارو به پرواز درميآيد و در گرماي تنور خمير
روي ريگهاي داغ پهن ميش��ود و بعد هم چند نان با
مغزها و دانههاي متفاوت مي پزد و آنها را به آرامي
ب��ه ميخه��اي نانوايي آويزان ميكند و بعد از س��رد
ش��دن آنه��ا را در نايلوني بزرگ ج��ا ميدهد .نانها
آنقدر بزرگ اس��ت كه تمامي صندلي عقب ماشين
را ميگيرد و لحظاتي بعد در دفتر س��ردبیر هستيم و
او هم به گرمي فراوان آقاي بهلولي را پذيرا ميشود.
ناهار را به اتفاق ايشان صرف ميكنيم و همه صحبتها
پيرام��ون چگونگي تهيه ن��ان به بهترين كيفيت دور
ميزند .س��نگكهاي پخته شده مخصوص روي ميز
اتاق سردبير قرار گرفته و بعد بين بچههاي تحريريه
تقس��يم ميش��ود البته پول نانها را  با وجود مخالفت
ش��دید آقای بهلولی به هر مکافاتی شده در جيب او
ميگذاریم چرا که  معتقدیم بايد پول نان را حس��اب
كرد تا مزه نان بيشتر شود.
الزم به ذكر اس��ت ك��ه در اين نانوايي كارتهایي
تحت عنوان کارت مهرباني تهيه ش��ده و در اختيار
افراد نيازمند گذاش��ته ميشود ،هرچند كه صاحب
مغازه ميگويد:
آنه��ا هيچوق��ت بيش��تر از ي��ك ن��ان طل��ب
نميكنند!

