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  قول يا طير

  نصوص ودراسة يف احلكاية الشعبية الفلسطينية
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

XV    تقديم املؤلفَْين للطبعة العربية

XI    تقديم الطبعة العربية
X 

 1    تصدير

 7    مقدمة

  
     احلكايات

  
 63  األفراد   : األوىلموعة اجمل

 65   األبناء واألبوان  :أوالً

 65  رطُنجُر، طُنجُ ـ 1  

 69  ابنهاـ اللّي جتوّزت  2  

 71  والباليةـ الغالية  3  

 74  شويششويش  ـ 4  

 76  الذهبمنشل  ـ 5  

 85  تعقيب   

  88   اإلخوة :ثانياً
 88  نصيصـ نصّ  6  

 92  اليتامىـ بقرة  7  

 95  اقسمّ ،] [....سمّاق يا ابن ـ  8  

 99  االخظرالطير ـ  9  

102  احبليبل الصيّـ  10  

108  تعقيب   

  113  ية واخلطبة اليقظة اجلنس  :ثالثاً
113  الزغيرةالعصفورة ـ  11  

115  الطيورجمّيز بن يازور، شيخ ـ  12  

119  جبينةـ  13  
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121  اللبابيدأبو ـ  14  

125  شاهينـ  15  

135  تعقيب   

  139   السعي وراء الزوج  :رابعاً
139  الشجاعـ الشاب  16  

141  الةغزـ  17  

148  لولبةـ  18  

154  تعقيب   

  
159  العائلة   : موعة الثانيةاجمل

161  العروسان   :أوالً

161  العجوزالغولة ـ  19  

164  تترالست ـ  20  

166  بوقكـ شوقك  21  

171  .حسنـ الشاطر  22  

180  سةـ اخلُنُفْ 23  

184  تعقيب   

187  الزوجان  :ثانياً

187  أم السبع خمايرـ  24  

192  العقيقـ قظيب الذهب بوادي  25  

197  منجلـ  26  

202  عيشةـ إم  27  

204  تعقيب   

208  احلياة العائلية   :ثالثاً

208  فقاقيسبيظ ـ  28  

212  األردنغولة شرق ـ  29  

214  املطبخدبّة ـ  30  

218  ياتمقطّعة الدّـ  31  

220  سنعيّـ  32  

224  تعقيب   

  
227  اجملتمع   : موعة الثالثةاجمل

229  والغولةإم عّواد ـ  33  

230  التاجربنت ـ  34  

236  انحبّ رمّ ـ  35  

241  اباحلطّـ 36  

244  اكسمّـ ال 37  



3 
 

248  تعقيب   

  
251  البيئة   : موعة الرابعةاجمل

253  العنيزيةـ العنزة  38  

255  ـ العجوز والبسّ 39  

257  بعيرونـ  40  

259  القملةـ  41  

261  تعقيب   

  
  

265  الكون   : موعة اخلامسةاجمل

267  البيرـ اللّي وقعت يف  42  

270  والفقيرـ الغني  43  

275  كايفـ معروف االسّ 44  

283  عليـ إم علي وأبو  45  

289  تعقيب   

  
293    حتليل أنماط احلكاية الشعبية

  
365    مالحق

  367  " املوتيفات" فهرست الوحدات السردية  :امللحق أ
  383  احلكايات وأنماطها   :امللحق ب
  

387    مراجع خمتارة

  389    باللغة العربية
  390    باللغات األجنبية

  
 


