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" شيف احللويات " اميان بيراني من دالية الكرمل :

" المطبخ فن من أجمل
الفنون  ...فلنجعل من كل
ما نقدمه تحفة فنية  ،لنبدع
في صنعه ونتفنن به "

" أرى أن فن الطبخ هو تعبير عن رغبتنا اجلامحة في أن جنعل من متطلب احلياة البسيط " الغذاء " فنا راقيا نبدع في تقدميه في أبهى وأعلى صورة من التقنية واملذاق "  ...بهذه الكلمات
جتيب شيف احللويات " اميان بيراني من دالية الكرمل عند سؤالها ان كانت تعتبر " املطبخ واعداد احللويات فنا "  ،وهي التي تعمل في تنظيم دورات للطالب ضمن فعاليات ال منهجية العداد
احللويات كما تنشط في مجال " التغذية الصحية "  ...بيراني تتحدث في احلوار التالي عن مجال عملها  ،نصائحها للجيل الناشىء وتقدم لنا وصفة العداد حلوى " البافيل البلجيكي " ...

| حاورتها  :عدن حلبي مراسلة صحيفة بانوراما |

" فن من أجمل الفنون "

في خاطرنا وتعبير عن طموحنا  .من هذا املنطلق أرى أن فن
الطبخ هو تعبير عن رغبتنا اجلامحة في أن جنعل من متطلب
احلياة البسيط " الغذاء " فنا راقيا نبدع في تقدميه في أبهى
وأعلى صورة من التقنية واملذاق .

في بداية ه��ذا احل��وار  ...هل لك أن تعرفي ال�ق��راء على
نفسك ؟
انا اميان بيراني  ،متزوجة من نعيم  ،وأم لنغم وغالية  .أنا من
ما هو سر النجاح برأيك ؟
قرية دالية الكرمل  .أحمل لقب " شيف " في مجال احللويات
النجاح هو طموح كل إنسان عندما يقوم باداء عمله  .لو كان
منذ ما يزيد عن  10سنوات  .انهيت دراستي املهنية في هذا
للنجاح اسرار ُت ّدرس لنجح جميع الناس  ،ك ّل في مجاله  ،لكن
املجال بحيث أنني خريجة كلية " دان غورميه "  .بعد انهائي
النجاح بحاجة الى مقومات  ،وكما قيل " ال قيمة ملا تعطيه ان لم
لدراستي ومنذ اللحظة األولى متلكني شعور بواجب نشر
يكن من ذاتك " .من هذا املنطلق أرى أن العطاء ومحبة ما تقوم
ال��وع��ي ل��دى طالبنا واجل�ي��ل ال �ق��ادم الت�ب��اع من��ط حياة
به  ،أضف إلى ذلك اإلميان والثقة بالقدرات ،
صحي  ،فعملت على تنظيم دورات تأهيل في
مع احلرص الدائم على التجدد واإلبداع
ه��ذا املضمار  .ه��ذه ال ��دورات تستند الى
 ،ه��و اخل �ط��وة األول ��ى ف��ي مسيرة
اآلل �ي��ات املهنية التي اكتسبتها وال��ى
ال��ن��ج��اح .ن�ص�ي�ح�ت��ي  ،وان � ��ا ال
رغبتي الكبيرة ف��ي نشر التوعية
زل ��ت أط �م��ح ي��وم �يُ��ا لتحقيق
ال�ص�ح�ي��ة ال�ل�ازم ��ة  .اض ��ف ال��ى
النجاح والتقدم  ،أن ال يضع
ذل��ك  ،ان��ا اق��وم بتدريس عالم "
ال��واح��د منا ح��دا لطموحه .
الطبخ واحللوى " في املدارس
لو عصرت تفكيري للبحث
وامل���راك���ز ال �ث �ق��اف �ي��ة ووح� ��دات
ع��ن اس� ��رار ل�ل�ن�ج��اح لقلت
الشبيبة ضمن الفعاليات الال
ب��أن أه�م�ه��ا أن تحُ ��اط مبن
م�ن�ه�ج�ي��ة وال �س �ل��ة ال �ت��رب��وي��ة ،
يؤمن بك وبقدراتك ويقوم
بهدف زرع الطموح لدى الطالب
ب �ت �ش �ج �ي��ع م �س �ي��رت��ك ب�ك��ل
الكتساب مهنة مستقبلية رائ��دة ،
م��ا فيها م��ن م�ح�ط��ات صعبة
كانت باألمس القريب تقتصر على
وسهلة  ،ويساعدك على تخطي
النساء فقط .أنا انسانة أحب اإلنسان
العراقيل بالتعاون وال��دف��ع الى
أينما تواجد  ،وأؤمن أن الله خلق الكون
األمام  .احلمد لله هذا ما حظيت به .
لراحة اإلنسان ورفاهيته .
اميان بيراني
تصوير :صالح دقسة

هل تعتبرين عالم الطبخ فنا ؟
الطبخ هو فن من أجمل الفنون  .املثل الشعبي يقول " العني
تاكل قبل الفم" وهذا صحيح  ،اذن لنجعل من كل ما نقدمه
حتفة فنية  ،لنبدع في صنعه ونتفنن به .
الفن هو جزء من كينونتنا اإلنسانية  ،وهو تعبير عما يجول

" دعم وتشجيع "

من يدعمك ويقف الى جانبك ؟
عائلتي صاحبة الفضل الكبير في جناحي  ،واسمحوا لي
بكل تواضع ان أرفع أجمل حتيات الشكر والتقدير لكل أفراد

عائلتي  ،فبفضل دعمهم الدائم وتشجيعهم  ،ووقفتهم الى
جانبي أرى أني محظوظة  .حتية من القلب اوجهها الى أبي
الذي بلهفته يحتضن مسيرتي  ،والى امي التي منها تعلمت
التفاني واحل�ن��ان  .التحية أُقدمها لطالبي أيضا املرحبني
بوجودي برفقتهم  ،فرحتي ت��زداد بإجنازاتهم  ،وبسمتي
ترافق كل خطوة من خطاهم  .كما أن االج�لال واالحترام
مقدم جميع املديرات واملدراء الذين أتعامل معهم على دعمهم
لي  ،وأشكر كل من آمن بي مهنيا ً وشخصياً.
ه��ل م��ن كلمة أو نصيحة ب ��ودك ان توجهيها لقائدي
امل�س�ت�ق�ب��ل م��ن أب �ن��اء ال�ش�ب�ي�ب��ة وان ��ت ع�ل��ى اط�ل�اع على
أحوالهم من خالل عملك معهم ؟
أقول لهم آمنوا بقدراتكم  ،وال تضعوا القيود لطموحاتكم .
أنتم أمل العالم ومستقبله  ،بأيديكم تبنونه وتدفعون اجلور
وال�ظ�ل��م عنه  ،وب��أح�لام�ك��م ت��رس�م��ون درب ال�غ��د امل�ش��رق .
جازفوا وإن فشلتهم أو كبومت ال تيأسوا  ،فالنجاح حليف
كل مثابر  .تعلموا ما يناسب ميولكم  ،وف��ي العالم متسع
للجميع  .كونوا أنتم وال تكونوا تقليدا ألحد  .واالهم عيشوا
ودعوا غيركم يعيش .
كامرأة ربة بيت ومرشدة وعاملة  ...ما هو اليوم املثالي
بالنسبة لك ؟
هو اليوم ال��ذي ت��زرع فيه السعادة في قلب عائلتك  ،وكل
االطفال الذين تتعامل معهم رغم التعب واالرهاق  ...أن ترى
في عيونهم نظرات امتنان على ما اجنزوا  ،بالنسبة لي هذه
افضل االيام وهي مستمرة واحلمد لله .

" حتقيق الذات "
ما الذي يعنيه لك النجاح ؟
النجاح هو ان احقق ذاتي وان اصل لتحقيق اهدافي اليومية
والسنوية  ،ان ازرع السعادة ملن حولي  ،ان احافظ على

اجنازاتي على مر السنوات  ،ان اجتدد واتطور  ..وان اكون
قدوة ملن يعرفني .
وما هي السعادة بالنسبة لك ؟
السعادة تعني وجود من نحبهم معنا  ،ان نعطيهم من ذاتنا،
ان نتقن وأن ننجح مب��ا نقوم ب��ه  ،وان نقدر م��ا يقدمه لنا
احباؤنا وما وهبنا إياه الله.
ق��دم��ي ل �ن��ا م �ق��ادي��ر ك�ع�ك��ة أو وص �ف��ة ح �ل��وي��ات سهلة
التحضير !
أود أن أقدم لكم وصفة من احب الوصفات لدى طالبي ..
اليكم وصفة " البافيل البلجيكي :
املكونات:
بيضتان
½ كأس سكر
ملعقة صغيرة من " الفانيل "
رشة ملح
نخفق ه��ذه املكونات جيدا حتى نحصل على خليط أبيض
اللون  ..ثم نضيف املكونات التالية :
½ كأس زيت
كأس و ¾ كأس حليب
كأسان طحني
كيسان خميرة كعك
تخبز في ماكنة البافيل وتُغطى بالشوكالتة .
كلمة أخيرة تنهني بها هذا احلوار ؟
شكرا ملن زرع ف� َّ�ي الطموح وفن االبتكار  ،زوج��ي ورفيق
عمري  ،بناتي ،عائلتي الصغيرة والكبيرة  ،مل��ن يواكب
تقدمي وملن يهمه امري  .أعدكم باالستمرار .

