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"En dikt av kärlek till mandaearnas präst" är en lyrisk diktsbok av
den kända irakiska författaren och poeten Naim Abed Mhalhel. I sina
22 dikter i boken talar poeten till oss om Mandaearna, vilka de är och
var de kom ifrån, dessa goda människor, hur de levde i det förflutna
och vad de har fått uppleva. Du följer författaren från Ur till Babylon
och från Maysan till Al Nasiriyah, du strövar omkring med honom,
utan att känna av tid eller avstånd, från "Kalaat Saleh" till Suk

Alsheokh, från Kina till Nicaragua, från London till Berlin, och från
Gilgamesh till Shakespeare. Du kommer att bli förvånad till en

början, men kommer sedan så småningom att få en lugnande känsla
så fort du blir van vid poetens unika surrealism!

När du läser prosadikter, är det som att du lyssnar på en symfoni som
förvärvar hela din existens samtidigt som du kan se mandaearnas
förfäder tillverka kanoter vid stranden av floden Eufrat där de har
levt hela tiden. Dessutom läser du i boken om ax vete, palmlundar,
kornbröd, vasshyddor, ziggurater, gitarrer och mandaearnas vackra

kvinnor.
Dessa dikter kommer att få dig att bli rörd i samband med viskandet
om minnen "från ljus av Zakaria till Al Habboubi vägen" och om den



"mandeiska Yahya som odlar italienska pistagenötter och pressar
Basra dadlar".

Med hans lysande stil, djärvhet att upptäcka det nya samt det
ovanliga när det gäller språk och ordförråd, och med hans förmåga

att vandra djupt i historien och fritt i tid och rum formulerar
författaren de vackraste och mest spännande prosadikter som kan

anses vara bland de vackraste böckerna om Mandaearna.
Författaren har själv publicerat många diktsamlingar, romaner och
berättelser och har därmed vunnit många utmärkelser och priser

inom poesi och romanskrivande. Författaren föddes i Al Nasiriyah i
södra Irak, och bor för närvarande i Tyskland.
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