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Khirbet Khizeh - Slagmark S. Yizhar Hent PDF Khirbet Khizeh – Slagmark er en erindringsroman, der første
gang udkom på hebraisk i 1949. Den handler om den arabisk-israelske uafhængighedskrig i 1948-49, som
forfatteren selv deltog i, og skildrer, hvordan israelske soldater tvinger arabiske landsbybeboere til at forlade

deres hjemstavn. Romanen er et forsøg på at forstå, hvordan netop jøderne, som er så hårdt mærkede af
eksilet, kan dømme andre til eksil. Den blev til en bestseller i Israel, var fra 1964 del af den israelske

gymnasie-læseplan og udkom som israelsk tv-drama i 1978. Siden sin udgivelse har den været en vigtig del
af den nationale debat om begivenhederne, der gik forud for staten Israels oprettelse. Den danske udgave af
romanen har et spændende efterskrift af tidligere chefredaktør for Politiken Herbert Pundik, der ligesom S.

Yizhar selv deltog i uafhængighedskrigen.

“Et enestående vidnesbyrd, en litterær bedrift … en suveræn og brødebetynget beretning fra den arabisk-
israelske krig, da jødiske soldater sendte over en halv million palæstinensere i eksil.” – Politiken, ♥♥♥♥♥

“Khirbet Khizeh [er] del af soldaterlitteraturens verdenskanon.” – Weekendavisen

“To ting giver Khirbet Khizeh blivende betydning: den intime personlige skala i kompositionen – og
forbindelsen til nutiden…” – New York Times
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