
Тофик Зиад – биография 
Превод от аглийски и иврит -Самира Душева

Роден в Галилея на 7 май 1929. Израело-арабски политик добре 
известен със своята протестна поезия. Зияд е учил литература в 
Русия . Като се завърнал в къщи е бил избран за кмет през 1973 г. , 
като лидер на Рака (по настоящем Хадаш) - комунистическа партия . 
Неговата изборна победа е имала изненадващ ефект във израелско 
общество , избран във кнесета от листата на Рака на изборите през 

1973 като народен представител. Зияд проявява активност във 
оказване на натиск към израелското правителство , с цел то да 
промени своята политика относно арабите - както израелско -

арабските граждани от окупираните израелски територии. Зияд е един 
от авторите на доклад относно състоянието на израелските затвори и , 
употребата на насилие върху палестинските затворници , който бива 
преиздаден в израелския весник " Аль ха Мишмар " и в последствие 
признат от ООН чрез Тофик Туби и самият Тофик Зияд , след тяхното 
посещение в затворът Ал- Фара през 29.10. 1987г. Припознат от 
генералната асамблея на ООН като " Най доброто отражение на 

истината , изразяващ нехуманните условия насочени към арабските 
затворници ". Тофик Зияд почива на 5 юли 1994 на път от Назарет към 

Йерихон, след среща с Ясер Арафат , лидера на Организация за 
Освобождение на Палестина (ООП) . По време на своята внезапна 

смърт Зияд е все още кмет на Назарет . 
На негово име е кръстена улица във Шфарам . 

Ето част от негови стихове

Тук ще останем 

Във Лида , в Рамла и Галилея 
ние ще останем.

Като стена пред твоите гърди. 
А в гърлото ти 

като парче стъкло 
Като трън

и буря в очите ти.

* 
Ние ще останем ...

Като стена пред твоите гърди, 
да мием чинии в твоя ресторант, 

да сервираме питиета в твоите барове, 
да метем подовете в твоите кухни ,
да измънем залък за нашите деца. 

От синята ти челюст.



*

Тук ще останем ..
Ще пеем нашите песни 
по злобните улици .

И ще пълним затворите с гордост. 
Във Лида в Рамла и Галилея 

Ние ще останем ..
Ще пазим смокиньовата сянка 
и маслиновите дървета. 
Ще подквасваме бунт

в сърцата на нашите деца.

Всичко което имам 

Никога не съм носил пушка
на своето рамо.

Или натискал нейния спусък.
Всичко което имам 

е една мелодия на флейта, 
една четка

с която да оцветявам мечти
една пълна мастилница.

*
Всичко което имам 
е непоклатима вяра.
И безконечна любов

към моя страдащ народ.

 

Те знаят

Но те знаят че моята страна 
е познала хиляди завоеватели. 

И те знаят 
че всички тези хиляди

са изчезнали 
като стопил се сняг..


