
Orientul Apropiat, o poveste scrisa in paginile Danielei Zeca-Buzura
"Orfeea", "ingeri pe carosabil", "Melonul domnului comisar", "Totul la vedere. Televiziunea dupa Big
Brother", "Veridic. Virtual. Ludic. Efectul de real al televiziunii", "Istoria romantata a unui safari",
"Demonii vantului" sau "Zece zile sub val" reprezinta doar cateva carti publicate de Daniela Zeca-Buzura
care, la sfarsitul saptamanii trecute, si-a imbogatit activitatea literara prin lansarea unui nou roman,
"Omar cel orb". Obtinand locul al treilea in topul de vanzari Polirom la Gaudeamus 2012, scrierea
ilustreaza, de fapt, relatia dintre paradis si infern, dintre iubire, fidelitate si moarte. 
  
  
  
  "Daniela nu seamana cu nimeni. Decat cu ea insasi"
  
  
  
  Este un roman al formarii lui Omar, personajul principal al lucrarii, care traieste o frumoasa poveste de
amor cu Ghazal, dar alege sa paraseasca Iranul pentru a ajunge in Europa, incercand sa isi uite radacinile.
Fara succes. "Romanul dezvaluie un curaj pe care autoarea il are. Aceasta doreste sa recontextualizeze
totul, pentru a-si determina cititorul sa mediteze. Din punctul meu de vedere, Omar este un personaj
eliptic, caracterizat prin propriile sale simptome, unele definite, dar intotdeuna definitorii", spune Rodica
Grigore, critic literar si cadru didactic la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. in ceea ce priveste stilul
si unghiul de abordare, se spune ca fiecare autor este unic in felul lui. "Ceea ce este specific Danielei Zeca
Buzura este stilul tipic oriental. Pentru mine, lucrarea ei este un roman simbolic. Daniela nu seamana cu
nimeni. Decat cu ea insasi", marturiseste Lucian Grozea. Dar aceasta idee este sustinuta si de alti critici.
"Autoarea vine cu tot ce are ea mai bun. E cea mai reusita carte. Vine ca om de televiziune, ca poeta, ca
prozator si ca cercetator avizat. Sunt in spate nopti intregi de documentare, care au adus-o aici, in fata
noastra", adauga Ion Dur.
  
  
  
  De la nimic, la totul
  
  
  
  Cat despre sursa de inspiratie a romanului, aceasta este pura si autentica, avand bazele in dorinta de a
destanui elemente specifice altei culturi. "Nu stiam nimic de Orient. Aveam o usoara cultura de aeroport.
Deodata, conjuncturi simple m-au dus in Orientul Apropiat. Eu, care ma credeam o fiinta oculta, ma
vedeam in fata unei schimbari, alta decat in mintea mea. Dar in aceasta carte, eu sunt nicaieri si peste
tot", dezvaluie Daniela Zeca Buzura, povestind ca experienta in Iran a trait-o alaturi de sotul ei, tocmai
pentru a fi protejata in acea tara, acolo unde nu se mai poate intoarce niciodata, fiind considerata o
persoana ingrata.
  
  Povestea femeii si, implicit, a lui Omar, a fost ascultata de cadre didactice, studenti, dar si de oameni
pasionati de lectura sau de spatiul pe care Daniela Zeca-Buzura l-a prezentat. "Pare un roman interesant
si abia astept sa il citesc. Ceea ce mi-a placut cel mai mult a fost felul in care autoarea ne-a vorbit despre
opera sa, pentru ca, intr-un final, sa spuna o fraza care mi-a dat de gandit: <> Cred ca voi avea multe de
invatat din aceasta scriere", spune entuziasmata Ana-Maria Matusoiu, una dintre studentele participante la
eveniment. Dupa lansarea de carte, a putut fi vizionat si filmul documentar de televiziune " Focul lui
Zarathustra ", realizat tot de autoare.
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