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Debut-roman om Mellemøstkrisen
Af Vibeke Kruse
vikr@vafo.dk

KULTUR - Forståelse er det
første skridt til kommunikation og nedbrydning af
usynlige mure, mener Ghita
Ben-David.
Hun har netop udgivet
debut-romanen ”Liluja”,
der er en fortælling om Mellemøstkrisen, om mennesker, liv og død, adskillelse
og kærlighed.
Romanen blev præsenteret i forbindelse med en
koncert i Aarhus Musikhus i
søndags, hvor hendes
mand, Lars Muhl, spillede
sammen med Frank Lorentzen og Ghitas to sønner Peleh og Gil Ben-David.

Forståelse

Ghita Ben-David, der er student fra Rødkilde Gymnasium i Vejle og datter af keramikeren Ulla Møller, har boet i Israel i fire år fra 1994-98,
så hun kender krisen og har
levet midt i den.
- Min roman er en histo-

rie, som handler om selv at
tage stilling. Der findes ikke
nogen skurk. Jeg har arbejdet som professionel musiker i Israel i fire år og set Israel fra alle sider. Jeg har
spillet til den ægyptiske ambassadørs fødselsdag, og
her har jeg hilst på Simon
Perez. Jeg har spillet på markedspladser, på Vestbredden og for arabiske børn,
fortæller hun.
I syv år var hun gift med
en flygtet Mossad-agent,
som var eneste overlevende
fra sin deling i Yom Kippurkrigen i 1973. Senere blev
hun gift med en militærnægter fra Israel, som hun har
sine to sønner med. Militærnægteren blev udelukket fra
uddannelse uden mulighed
for at få offentlige jobs og
blev isoleret fra familie og
venner i årene efter, at han
nægtede militærtjeneste.
Ægteskabet med ham varede i 14 år.
- Min roman bygger på de
menneskelige erfaringer, jeg
har gjort, og som jeg gerne
vil give videre, fordi forståelse er det første skridt til
kommunikation og nedbrydning af usynlige mure,
siger Ghita Ben-David.

Tal om det

Hun stiller blandt andet

VI FEJRER I ÅR

90 ÅRS FØDSELSDAG
OG DET VIL VI GERNE DELE MED JER
Køb eller bestil en Odder Barnevogn i ugerne 43-50
og få en gratis barnevognssele til en værdi af
kr. 449,95 med i købet!

spørgsmålet: - Næstekærlighed? Er det noget, man gør
og udvider, fordi man religiøst eller moralsk set bør være et godt menneske, eller er
næstekærlighed et kald fra
hjertet?
- Angsten står i vejen, den
angst må nedbrydes, hvordan undgår vi, at angsten
skaber Israel-lignende forhold i Danmark mellem
”dem” og ”os”? Og hvordan
får vi modet til at se uhyret i
øjnene og omfavne det? Det
gør vi ved at tale om det, siger hun.
Handlingen i ”Liluja” foregår i Haifa i Israel i oktober
2001. Her bringes et forelsket par, en politikommisær,
en ung palæstiner, en Mossad-agent, en tysk journalist
og en amerikansk clairvoyant, blacklistet af CIA, sammen af skæbnen i en terroraktion, som ændrer deres liv for altid.
Ghita Ben-David har prøvet, hvordan en dagligdags
ting som at tage bussen fra
et sted til et andet kræver
overvejelser, når man bor i
Israel.
Hun har oplevet som musiker at få tilbudt et job i Purim i Dizengoffcenteret i Tel
Aviv til dobbelthyre på
grund af terrortrusler på stedet. Og var man så klar til at

spille omgivet af snigskytter?
Ghita Ben-David er født i
1961 og er konservatorieuddannet i klassisk saxofon,
sanger, forfatter, lydterapeut og komponist. I Israel
spillede hun cirka 300 forestillinger med historiefortælling sat i musik. Hun er
leder af en certificeret uddannelse i vokal lydterapi og
er pioner indenfor dette felt.
Romanen ”Liluja” udkommer på Forlaget Gilalai og er
på 310 sider.

Ghita Ben-David har
skrevet sin første
roman bygget på
menneskelige
erfaringer, hun har
gjort. Hun har boet
fire år i Israel.
Privatfoto
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Malekurser
Tirsdage fra
kl. 19.00 - 22.00

• Galleri
• Malerier

Tilmeldning nødvendig

75 kr.

• Udstilling med
ﬂere kunstnere:

+ materialer
Medbring eller
køb i galleriet

• Erling Østergaard
• Tina Horsted

• Majid Lamima, Marocco

• Mariann Oona Petersen

• Mahmood Jampour, Iran

•

Ghita Ben-David,
datter af keramikeren Ulla Møller fra
Vejle, har skrevet
romanen ”Liluja”
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Butikken har åBent:
Mandage kl. 10.00-15.00 og
Fredage kl. 15.00-17.00

• Winnie Michelle Laursen • Even Strandvoll, Norge
• Torben Bryld

• David Kearns, Irland

Nye Udstillere i butikken:
Rasa Art, Rasa Andrikiené,
kunstner fra Litauen
Brad Wilde, kunstner fra USA
Mette Jensen, kunstner fra Vejle, Danmark

Vores store sortiment dækker alt,
hvad man kan ønske sig.

Hos Oona • Vestergade 36 • 7100 Vejle
Tlf. 50 44 65 66 • www.hosoona.dk

www.oddervognen.dk
*Tilbuddet er kun gældende ved bestilling gennem Babysam Vejle
og gælder ikke i forvejen nedsatte vogne.
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