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Khirbet Khizeh S. Yizhar Hent PDF Erindringsromanen Khirbet Khizeh - Slagmark udkom første gang på
hebraisk i 1949. Den handler om den arabisk-israelske krig 1948/49, som forfatteren S. Yizhar (1916-2006)
selv deltog i.

Romanen har, siden sin udgivelse, været en vigtig del af den nationale debat om de begivenheder, som gik
forud for oprettelsen af staten Israel. Khirbet Khizeh - Slagmark er ikke de eksilerede araberes anklageskrift
mod den jødiske overmagt, men derimod den jødiske soldats forsøg på at komme overens med den krig og
magtdemonstration, han er del af. Et forsøg på at forstå, hvordan netop de, som er mærket af eksilet, kan
dømme andre til eksilet.

"Et enestående vidnesbyrd, en litterær bedrift (…) en suveræn og brødebetynget beretning fra den arabiskisraelske krig, da jødiske soldater sendte over en halv million palæstinensere i eksil." – Politiken, 5 hjerter

"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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