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 لمحتويات ا سفهر 
 
 
 7 ... .......... ......... ....... .............................. . الجزء الثاني مةدّ قم

 

 الخيال  غرائب و  الواقعمشاهد  ب  السردسياق   •
 11 ........ ......... ......... سعداوي أحمد   للكاتب  (ادي بغدف ننكشتايا ر ف ) ي روايةف
 ة  مجيّ اله معسانّية تعّدد األصوات وصراع اإلن •
 45 ....... .. .... ..... ............. وارد بدر السالملكاتب جار( ل سن راءرواية )عذ يف
 اإليزيدّية المأساة   عن شهادات و  تحكايا •

 81 ....... ........................ يل ميخائ ايدن بة كاتلل   في كتاب )في سوق السبايا(
 ت تاوالش  الوطن   فيالدّوامة العراقّية  •

 109 ......... ...... ...... ................جي كجه  إنعام تبة  لكا( ل اري شّ ط ة )يفي روا
 رد  ة السيّ ر التنّوع المعرفي وشع •

 123 .. ....... . ... ..... ............ ..... يوسف زيدان  كاتب األفعى( لل في رواية )ظلّ 
 الوحدة ومتغّيرات الزمن   بيننسة "م"  مذّكرات اآل •

  143 .. ......... الدليمي لطفّية للكاتبة  (دات لوحي ا  النساء  عالم)بعنوان   رة في رواية قصي
 الشخصّية في رواية )برج العقرب(  •

 155 ...... .......... ....... .................. ............ ....... ة سعيد ر هسا  للكاتبة
 الشخصّية والمكان ئرةفي داالسرد  يكّيةدينام •

 175 .... ............... .. ...... .......... ّمد خضّيرحمللكاتب   في قّصتين قصيرتين
 راقّيةالمأساة العيف ونز اب اإلره •

 193 . ......... ...... .... ...... ........ ....عالء مشذوب في قّصة )الفجيعة( للكاتب 
   واقع لات  دلّياج و المرأة  والم ع •

 209 ....... ................... .............. لطفّية الدليمي  تبةاكقصص لل في أربع
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 ها سياق األفكار وأبعاد •
 233 ..... .... ...... ...راهيم أحمدب إب تصصّية للكانذار( الق ة )صّفارات اإل جموعم في
 الكاتب والصحراء  •
 255 ..... ........ ... .... . ....كونيإبراهيم ال كاتبالقصصّية للفص(  )القمجموعة  يف
 نالزمحركة بين متغّيرات الواقع و البطل  •

 279 ......... . .............راتّ الس  بدمؤّيد عاتب ( القصصّية للك)تسفير ة وعفي مجم
 لواقع  صورتان من ا  •
 299 ..... ...... ...... ..... . ................سميرة عّزامرتين للكاتبة  تين قصيّص ق في
 ت قار امفو  وصور ِفَكر •
ا  قصص ستّ  في  309 ...... ...... .........محّمد سعدون السباهيكاتب ل ل  قصيرة جدًّ
   ة فكر ت اللقطالتوزيع المشهدي ل ا •
ا ة ير قصص صق في  337 ...... ......... .................يم ُمستغانمال حأة للكاتبجدًّ
 التصريح والتلميح   •

 347 ... ........... ..... ...... . .... ..... ...تامريا زكر  للكاتب  ا جدًّ  يرةقص قصصفي 
   دورمغل المواأل ةالضحيّ  •

ا بعنوان في قّصة  355 ....... .............ي فو ميديا جر و ن للكاتبة)اغتيال(   قصيرة جدًّ
 

 935 ... ............... ..... ......... .............. .................. ........ ج نتائال

 365 . ................... ............... .. . .... . .... ....... ...... اجعر مالمصادر وال

 377 . .. .. ............... ...... .......................... ّيةبولند بالفهرس المحتويات  

 379 ... ....................... ........ ................ ة باإلنجليزيّ   تحتوياس المفهر 
 

 
 
 


