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  سعاد شايب تروي قصة عائلتها مع الحلوى:
 

 خطبة األخت تحول البيت إلى ورشة ثم إلى مؤسسة

تعد المؤسسات العائلية من أكثر المؤسسات الصغيرة الخاصة المنتشرة ببالدنا وببلدان أخرى، والكثيرون يعتبرونها 

من أكثر أنواع المؤسسات نجاحا وصمودا أمام الهزات. وقد يأتي إنشاؤها أحيانا دون تفكير مسبق، من مجرد 

.ع الحلويات، منذ قرابة عشر سنواتمالحظة، وهو ماحدث مع عائلة ''شايب'' التي تخصصت في صن

التقينا بسعاد شايب في إحدى الصالونات التي كانت تعرض فيها أجمل ماجادت به أيادي أمها وأختها حسينة من 

حلويات تقليدية وعصرية، فروت لنا القصة التي بدأت من حفل خطبة أختها، حينها حضرت والدتها الحلويات 

.م الكبير بها، ولم يكتفوا بذلك، بل عبروا عن رغبتهم في تقديم طلبياتللمدعوين الذين أبدوا إعجابه

وهنا كانت لحظة التغيير، فاألم التي اختصت لحد ذلك في مجال ''الفتلة''، وجدت في إقبال النساء على حلوياتها 

.عراس والمناسباتالفرصة لتغيير مسارها، فقررت تحويل بيتها إلى ورشة لصناعة الحلويات التقليدية الموجهة لأل

سنوات تقريبا، كما بدأنا، بفضل أختي  10تقول سعاد: ''لدينا ورشة في المنزل نحضر فيها الحلويات التقليدية منذ 

حسينة، في تحضير حلويات جديدة مبتكرة، بدأنا في األول بإمكانيات البيت الخاصة من أواني وفرن ومواد، 

ناس السيما عبر تناقل النساء ألخبار حلوياتنا ونوعيتها الجيدة، واآلن، الحمد واستطعنا في مدة وجيزة، اكتساب ثقة ال

.هللا، الطلبيات التتوقف ومعها النتوقف عن العمل طيلة أيام السنة

وإذا كانت البداية بإمكانيات البيت، فإن عائلة ''شايب'' قررت مع تزايد الطلب على حلوياتها، إنشاء مؤسسة بسجل 

احترافية وتجهيزات خاصة، ومن ثم، تحويل جزء من المنزل العائلي الكبير إلى ورشة أو مخبر تجاري، بوسائل 

.إلعداد الحلوى، وكذا لتجريب أنواع جديدة تحت إشراف األخت حسينة التي تحب التفنن واالبتكار

ة، السيما تلك الموجهة وهكذا تشير محدثتنا، أصبح من اإلمكان تجاوز الحلويات التقليدية المعروفة إلى أخرى جديد

لألطفال في أعياد الميالد، منها بعض أنواع البسكويت، وكذا حلوى محضرة من اللوز، لكن بأشكال مختلفة؛ كرجل 

.الثلج أو مجموعة من الرضع، وكذا كرة الشوكوالطة



غفها الكبير بهذا كل هذه االبتكارات من صنع حسينة التي، رغم عدم متابعتها لتكوين في مجال الحلوى، إال أن ش

المجال جعلها تبحث في كتب الطبخ، وفي مواقع األنترنت عن الجديد، والتتردد في تجريب بعض األنواع الجديدة 

والتنويع في الشكل والمواد المستخدمة، والنتيجة كانت مبهرة بالنظر إلى إقبال زوار الصالون على االستمتاع بشكلها 

.قبل ذوقها

وفير كل مايرغب فيه الزبائن، وتشير سعاد إلى أن الجزائريين عموما، تختلف رغباتهم، حسب وتعمل العائلة على ت

المناسبة. فبالنسبة لألعراس، تفضل أغلب العائالت حلويات جديدة مختلفة عن تلك المقدمة في أعراس اآلخرين من 

الها الخصب. أما في األيام العادية أو في باب ''التفاخر''، وهنا يكون دور حسينة كبيرا، ألنها المختصة في الجديد بخي

رمضان، على سبيل المثال، فإن اإلقبال يكون كبيرا على الحلويات التقليدية مثل؛ ال?ريوش، المقروط، حلوى الطابع 

.وأنواع الخبز المختلفة، وهي عموما من اختصاص الوالدة

قديم، وتفضل الحلويات التقليدية بدون إضافات لكن تعترف سعاد أن بعض العائالت الجزائرية مازالت متمسكة بال

جديدة، السيما الملونات واإلكسسوارات األخرى. وتشير في السياق، إلى أن العائلة تفضل في كل األحوال استخدام 

.كل ماهو طبيعي في التزيين، كالعسل والسكر، وتبتعد، مثال، عن استخدام المواد الملمعة، إال بطلب من الزبائن

بة للمشاريع، فتقول: ''نطمح إلنشاء مدرسة للتكوين، ألنه يوجد طلب كبير على تعلم أبجديات إعداد الحلوى من وبالنس

طرف الفتيات، وهو ماالحظته في الصالون، حيث تبحث تلك الفتيات عن مكان للتكون في هذا المجال، لكن األكيد أنه 

يرة، وحاليا، نحن نعمل بكل طاقتنا، فإضافة إلى أمي مشروع سيتم على المدى الطويل، ألنه يتطلب إمكانيات كث

.وأختي اللتين تعدان الحلوى، أقوم أنا وأخوي بمساعدتهما، وال أخفيك، فإن العمل اليتوقف لكثرة الطلبات

وعن سر الحلوى الجيدة، التتردد محدثتنا في القول؛ ''إنها اليدين''، وكذا حب صنع الحلويات الذي تعتبره شرطا 

ا للنجاح، وتقارن هنا بينها وبين أختها التي استطاعت أن تبدع في هذا المجال حبا فيه، بينما هي اليمكنها إعداد أساسي

.أي حلوى، ألنها ليست شغوفة بذلك
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