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Proiectul editorial
se realizează  în cadrul programului cultural “România în lume – imagine, 

cultură, spiritualitate

„Punte între lumi şi inimi. Selecţie de versuri din lirica română şi arabă contemporană”, este o 
antologie poetică care prezintă selecţiuni din creaţia tradusă în limba arabă a 20 poeţi români şi 
din creaţia, tradusă în limba română a 20 poeţi originali din 20 ţări arabe. 

Este un proiect unic şi inedit în peisajul editorial românesc,  arealul arab şi şi cvasi-inexistent, în 
acest format, în întregul areal cultural european. 

Volumul se doreşte a fi şi o “apropiere” între istorii, culturi, civilizaţii şi între foarte multele 
aspiraţii, suferinţe şi idealuri care ne unesc şi ne umanizează, în egală măsură, prin vers. 

Publicarea volumului are  în vedere dinamizarea unei mai bune cunoaşteri şi apropieri reciproce  
a identităţilor culturale şi spirituale ale României şi ale popoarelor arabe, susţinerea 
comunicării şi schimbului de valori culturale între marile arii de civilizaţie şi cultură şi implicit 
satisfacerea unei nevoi culturale la nivel naţional şi internaţional. 

Publicarea titlului editorial înseamnă nu numai un demers cultural în sine, ci şi o reconfirmare  a 
interesului pe care  arealul cultural românesc şi  instituţiile  sale de profil  îl manifestă pentru 
îmbogăţirea şi diversificarea legăturilor cu lumea arabă, aflată în prezent într-un moment critic 
de răscruce al istoriei sale moderne, pentru a cărei traversare, volumul „Punte într lumi şi inimi. 
Selecţie de versuri din lirica română şi arabă contemporană” are şi valenţa şi simbolistica unei 
solidarităţi şi susţineri morale a relaţiilor prieteneşti româno-arabe.



3

Volumul se desfăşoară pe parcursul a  336 pagini, Fiind vorba de un volum bilingv, care conţine 
grafica arabă, cartea, pentru cititorii arabi, se va deschide de la stânga spre dreapta. 
Prima parte a volumului este dedicată celor 19 poeţi arabi a căror poeme sunt traduse din limba arabă 
în limba română iar a două parte este dedicată poeţilor contemporani români ale căror poezii 
selectate sunt traduse în limba arabă.
Antologarea, selecţia, traducerea din şi în limba arabă, aparţine ambasadorului prof. Dumitru Chican, 
arabist şi traducător cunoscut în arealul român şi arab totodată. 
Volumul se deschide, în ambele părţi şi varinate ale sale, respectiv bilingv (română arabă),  printr-un 
cuvânt înainte conceput E.S. Teodor Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe, urmat de o prefaţă a 
antologatorului, care introduce cititorul în universul poetic modern al creaţiei române şi arabe. 

Selecţie din lirica contemporană arabă- Poeţi arabi contemporani
Iordania - Mustafa Wahbi Al-Tall; Siria - Nizar Qabbani; Irak - Badr Shaker AS-Sayyab; Egipt- Ahmad 
Abdel Mu’ti Al-Hijazi; Kuweit- ABDULAZIZ  SA’ŪD  AL-BABTAIN; Liban.- Unsi Al-Hajj; Yemen.- Abdul 
Aziz Al-Maqaleh;  Palestina - Mahmud Darwish; Bahrein - Qasim Haddad; Maroc - Mohammed Bennis; 
Tunisia - Tahar Bekri; Libia - Ashur Bashir Al-Touaybi; Algeria - Tahar Djaout; Oman - Saif Al-Rahbi; 
Emiratele Arabe Unite - Shabiya Khamis; Arabia Saudită - Saad Al-Hamzani; Djibouti - Abdourrahman 
Waberi; Sudan - Sadek Al-Radi; Qatar - MUHAMMAD BIN  FOUTEIS Al-MERRI; Somalia - Warsan Shire. 

Selecţie din lirica română contemporană 
Traducere în limba arabă - Poeţi contemporani români

NICHITA  STĂNESCU; VASILE  GRIGORE LATIŞ; MARIN  SORESCU; GHEORGHE  GRIGURCU; ILEANA 
MĂLĂNCIOIU; ANGELA MARINESCU; VIRGIL MAZILESCU; DINU FLÃMÂND; ION MIRCEA; DOINA  
URICARIU; GHEORGHE PÂRJA; NICHITA  DANILOV; ALEXANDRU MUŞINA; GABRIEL  CHIFU; MIRCEA 
CĂRTĂRESCU; MARIANA  MARIN; TRAIAN  T. COŞOVEI ; IOAN  Es. POP ; CRISTIAN  POPESCU; CARMEN 
VERONICA STEICIUC. 


