
البيراناكان  ثقافةثقافة   البيراناكان

أكتوبر٢٠١٢    ٢٥       ٢٤    أكتوبر ٢٠١٢

خّلف شعب البابا بيراناكان 
إرثًا متميزاً يتجلى في 
مقتنياتهم النفيسة 
وتقاليدهم العريقة 

ومطبخهم الغني الذي 
يعرف باسم مطبخ نيونيا 

نص  | هال الخوري
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كويزينبابانيونيايحمل مطعم
    
        

 
 
      
     
      
     


        
      
      
      
     
   

     


      

رحلة عبر الزمن في موطن شعب البيراناكان الراقي، 
الذي خّلف موروثًا غنيًا ال يزال حاضراً في جزيرة بينانغ 

في شمالي ماليزيا ومدينة مالكا في جنوب البالد.

تمازج
الحضارات





 
        


  
      
     




 
        













ثقافة   البيراناكان

   ٢٦    أكتوبر ٢٠١٢
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