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Anul publicării: 2017
Romanul siriencei Colette Khouri vine din acea “regiune” a literaturii 
care este acoperită de lumea arabă şi a fost receptat, în momentul 
apariţiei sale (1959), fie la modul elogios, fie cu o virulenţă critică, din 
perspectiva căreia  cartea a fost etichetată drept “scandaloasă” şi 
sfidătoare a rânduielilor sociale şi a cutumelor tabuizate din 
intimitatea comunităţii orientale islamice a epocii. Totuşi, în ambele 
situaţii, romanul a fost înregistrat ca un veritabil punct de răscruce şi 
un moment de referinţă în evoluţia prozei arabe, cunoscând mai 
multe traduceri în limbi de circulaţie internaţională şi menţinându-şi, 
şi astăzi, puterea de atracţie şi statutul de “bestseller” al romanului 
arab modern.
Editat pentru prima dată în limba română, traducere Dumitru Chican, 
în elaborarea lucrării s-a folosit versiunea originală, în limba arabă, a 
romanului publicat la Editura Dar Al-Kutub, Beirut, 1959.

Volumul a fost lansat la Baia Mare, în 20 aprilie 2017, în cadrul 
manifestării culturale “Siria-Cultură şi istorie”

Finanţator: Sc Proema SRL
Cofinanţator: ANCI
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Anul Publicării : 2017
“Un trubadur  în umbra cedrilor din Liban”, aşa îşi întitulează prefaţa, 
ambasadorul prof. Dumitru Chican, care este antologatorul şi traducătorul 
acestei selecţii lirice din opera lui Michel Juha.
În   peisajul literar, cultural şi intelectual al Libanului din zilele noastre, 
poetul, filologul, eseistul , istoriograful , dialectologul şi critcul  literar Michel 
Juha,  aduce o insolită notă de originalitate şi prospeţime, opera sa, pe cât de 
vastă, pe atât de derutantă prin multitudinea şi varietatea genurilor literare 
în care talentul autorului s-a manifestat, detaşându-se cu un apreciabil curaj 
inventiv şi expresiv, de ceea ce, în general, este cunoscut drept poezie arabă 
clasică. Muzicalităţii şi  melodiosului popular care caracterizează întreaga 
poetică a lui Michel Juha li se datorează şi faptul că multe dintre poemele
sale au devenit suport textual pentru transpuneri muzicale interpretate de 
celebre voci ale muzicii populare şi culte arabe şi libaneze, poetul însuşi fiind 
solicitat să colaboreze  cu texte la realizarea unor asemenea bijuterii 
muzicale. Numeroase dintre poemele sale au depăşit hotarele Orientului 
Mijlociu arab, fiind tălmăcite  în franceză, engleză, spaniolă, italiană, chineză, 
rusă ş.a.
Tradusă pentru prima dată în limba română , iubitorii de poezie din ţara 
noastră se vor bucura să cunoască frumuseţea, sinceritatea şi spontaneitatea 
poeziei acestui trubadur libanez al modernităţii.

Volumul a fost lansat în cadrul programului cultural “România în lume – 
imagine, cultură, spiritualitate. Maramureşul în Liban”, Beirut ( Liban) în 25 
mai 2017

Finanţatori: SC Proema SRL
Cofinanţator: ANCI



4

Anul publicării: 2017
Ali al-Qasimi (n. 1942), membru al Academiei de limbă arabă din cairo, este 
unul dintre scriitorii irakieni constrânşi de împrejurări istorice mai puţin faste 
să-şi petreacă cea mai mare parte a vieţii în exil, rătăcind – asemenea 
confratelui său Sindibad din „O mie şi una de nopţi” – prin ţinuturi fascinante 
ale lumii moderne. 
Romanul „Cele şapte porturi ale iubirii”- tradus pentru prima dată în limba 
română - este un amplu poem în proză – semn că nostalgia stârneşte 

pretutindeni pasiunea poeziei şi simţirea poetică.

Tema dominantă a cărţii, care se intersectează cu alte evenimente şi cu 

numeroase episoade erotice şi poveşti de dragoste, este nostalgia după ţara 

natală pe care naratorul – erou al romanului – n-o mai revede din clipa 

părăsirii ei, dorul mistuitor de ţară, dar mai ales de ţinuturile natale, făcând 

numeroase recursuri la monologul interior pentru a evoca încă o dată şi încă o 

dată momente din perioada copilăriei, fluviul Eufrat şi satul Al-Hamza din 

guvernoratul Al-Qadisiya, casa natală cu toate detaliile ei, dar, mai ales, 

palmierul umbros şi falnic din curtea ei, care devine simbolul esenţial al 

trăiniciei şi al înrădăcinării, la fel ca la numeroşi alţi autori arabi moderni –

poeţi, dar, mai ales, prozatori. Traducere din limba arabă, prefaţă şi note: 

Nicolae  DOBRIŞAN

Volumul a fost lansat la Cairo Egipt, în cadrul Conferinţei Academiei de 

Limbă Arabă, în 2 mai 2017 

Finanţator: ANCI

Cofinanţator; SC Proema. SRL
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Anul publicării: 2017
Adonis, (Ali Ahmad Said Esber), considerat drept cel mai 
proeminent poet modernist în viaţă a literaturii arabe, edifică, de 
peste şase decenii, o constelaţie poetică fixată în peste 20 de 
volume de versuri şi peste 60 de volume de critică şi istorie literară, 
studii estetice, dezbateripolitice, traduceri ş.a. 
În realizarea acestei antologii s-a folosit  ediţia arabă “Adonis: 
Integrala poetică” vol. I-III, Editura Al-Madā, Beirut, 1996, sub 
îngrijirea autorului,precum şi volume independente din biblioteca 
personală a traducătorului. 
Poemele selectate sunt traduse din volumele : “Poeme prime”, 
“Frunze în vânt”, “Cântecele lui Mihyar Damaschinul”, “Cartea 
prefacerilor şi migraţiei în ţinuturile zilei şi a nopţii”,  “Teatrul şi 
oglinzile”, “Singular cu forma de plural”, “Acesta este numele meu”, 
“Cartea asediului”, 
“Proroceşte, tu, orbule!”, “Începutul trupului, sfârşitul oceanului”, 
“Istoria se destramă într-un trup de femeie”

Volumul a fost lansat la Festivalul Internaţional de care 
“Transilvania” Cluj şi la Târgul Internaţional de carte “Gaudeamus”, 
Bucureşti

Finanţator: Proema SRL
Cofinaţator: ANCI
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Anul apariţiei: 2017
Orientul Mijlociu a devenit astăzi “curtea din spate” a noilor 
competiţii, în care se frământă viitoarea nouă ordine mondială. O 
curte lăturalnică, unde surâsul diplomatic se întâlneşte cu invectiva 
şi cu înjurătura politico-militară pentru interese, care nu au nimic a 
face cu prezentul şi cu aspiraţiile celor care, în “primăvara arabă”, 
au coborât în stradă şi în spaţiul public pentru a scanda, la unison 
“al-shaab yurid !” – “poporul vrea...” libertate, democraţie, 
demnitate, decenţă a traiului. Sintagme şi sloganuri care par 
cunoscute şi pe alte meridiane nu prea îndepărtate!
Acestui lung, sinuos şi capricios anotimp postprimăvăratic, un 
anotimp fără orizont şi pierdut printre norii de fum ai incendiilor, îi 
este dedicată lucrarea de faţă. Ea este de fapt, o continuare a 
cărţilor noastre, publicate la Editura Proema: “Primăvara arabă sau 
chipurile lui Ianus” (2011) “Noul Orient Mijlociu între “primăvara 
arabă şi haosul constructiv” (în coautorat cu Emanuel Peterliceanu, 
(2013), “Jihad. Între islamul politic şi califatul universal” (2014), 
„Dā'ish sau Jihadul de lângă noi” (2015) şi îşi propune să vorbească, 
mai ales, despre ziua de azi şi despre orizonturile acestui Orient 
Mijlociu care îşi vede pusă în discuţie configuraţia geografiei 
politice şi identitatea naţională şi culturală.

Volumul a fost lansat la la Festivalul Internaţional de care 
“Transilvania” Cluj

Finanţator: ANCI

Cofinaţator: Proema SRL
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Volumul 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 arabi. 
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. 
Selecţia cuprinde versuri traduse în limba română din 
lirica următorilor poeţii 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. 
În limba arabă au fost traduse versuri din lirica unor poeţi 
contemporani români, aceştia fiind:

Nichita Stănescu, Vasile Grigore Latiş, Marin Sorescu, 
Gheorghe Grigurcu, Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu, 
Virgil Mazilescu, Dinu Flămând, Ion Mircea, Doina 
Uricariu, Gheorghe Pârja, Nichita Danilov, Alexandru 
Muşina, Gabriel Chivu, Mircea Cărtărescu, Mariana Marin, 
Traian T. Coşovei, Ioan Es. Pop, Cristian Popescu, Carmen 
Veronica Steiciuc. 

Volumul  a fost lansat la Târgul Internaţional de carte“Gaudeamus”, 

Bucureşti, 2017 Şi la Cairo, în aprilie 2018, la Academia de Limbă arabă, 

Uniunea Scriitorilor, Liga arabă

Finanţator: 

Cofinanţator: Proema SRL

Volumul  a fost lansat la Târgul Internaţional de carte“Gaudeamus”, 

Bucureşti, 2017 Şi la Cairo, în aprilie 2018, la Academia de Limbă arabă, 

Uniunea Scriitorilor, Liga arabă

Finanţator: 

Cofinanţator: Proema SRL
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Anul apariţiei: 2017
Titlul editorial este o apariţie unică şi inedită în peisajul editorial româneasc, care a fost privat de cunoaşterea operei de o 
evidentă originalitate, bogată în semne şi simboluri a poetului  maramuresean contemporan Grigore Vasile Latis. Multe voci ale 
culturii maramureşene şi-au exprimat necesitatea republicării operei lui Latiş, poetul fiind considerat unul dintre cei mai 
remarcabili scriitori maramureşeni, dar a cărui operă nu a fost suficient de promovată la nivel naţional. Implementarea 
proiectului a  însemnat  promovarea culturii adevarate şi a reprezentanţilor de varf ai literaturii romanesti şi maramureşene 
contemporane. 
Selecţia de versuri cuprinde poeme din cele 14 volume publicate ale autorului, aceste fiind: 
� Odihnă  rostitoare   
� Versuri de apropiere
� Socrate plânge după Diotima
� Cântecele Diotimei
� Cântece fără cuvinte
� Versuri de purificare
� Dreptele tăceri ale cuvântului
� Versuri premergătoare 
� Antistrofe
� Urme de paşi pe zăpadă
� Cântece pentru devenire
� Variaţiuni pe aceeaşi temă
� Cântecul băiatului nenăscut
� Cartea inocentului

Proiectul editorial a fost finanţat de 
Consiliul Judeţean Maramureş


