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محمود �أبو ه�شه�ش

الحكواتي فران�سوا �أبو �سالم:
حياة بين انتحارين

�إن

الحيز القليل الذي احتله ج�سد فران�سوا �أبو
�سالم النحيل في الهواء �ستين عام ًا قلق ًا ك�أن
الريح تحته ،اختفى �أخيراً بعد �أن انغلقت عليه
حفرة ُ�سويت قبراً ب�أكاليل زهور قليلة.
ذات زيارة له ،لم�ؤ�س�سة عبد المح�سن القطان حيث
�أعمل ،تحدث فران�سوا عن �أر�شيفه الم�سرحي الذي
يثقله في حله وترحاله ،والذي كان جمعه على مدى
�أربعة عقود موثق ًا تجربته الم�سرحية خالل الأعوام
التي �شهدت ت�ش ّكل معالم الم�سرح الفل�سطيني
المعا�صر� .أراد �أن ي�ضعه في �أيد �أمينة .كان ذلك قبل
يبد الأمر طارئ ًا حينها ،و�إنما
خم�سة �أعوام ربما .لم ُ
بدا �أنه يحتمل االنتظار ،لكن هاج�سه ب�ش�أن م�صير
ذلك الأر�شيف ،وهواج�س �أُخرى تتعلق ب�أر�شيفات
كثيرة �أُخرى ،كانا قد نك�آ جرح ًا عميق ًا في خا�صرة
التاريخ الفل�سطيني الحديث.
هل دهمته فكرة الموت حينها ،ف�أراد �أن يطمئن
على ثمرة حياته ،وعلى موقعه في تاريخ �ساهم في
�صناعته و�صوغه� ،أم �إن الأمر كان مجرد هاج�س
وجودي ل�شخ�ص تثقله تجربته وذاكرته وتاريخه،
وهو الذي اختار هويته بكامل �إرادته ،فكر�س جذوة
حياته في فل�سطين ولفل�سطين ،كي يع ّلمنا من جديد،
مثلم ًا فعل جوليانو مير خمي�س ،وفيتوريو �أريغوني،
�أن الهوية قرار وخيار ،ولي�ست قدراً �أو عرق ًا؟ ال بد
من �أنه كان يخ�شى الموت مثلما نخ�شاه جميع ًا ،لكن

�أكثر ما كان يخ�شاه ،مثل المبدعين الحقيقيين� ،أ ّال
ي�ستطيع تجاوز نف�سه في كل مرة يقوم بمغامرة
م�سرحية جديدة من م�سرحه التحري�ضي الم�شاغب� ،أو
كاتب و�شاعر فل�سطيني يعمل مديراً لبرنامج الثقافة
*
والفنون في م�ؤ�س�سة عبد المح�سن القطان.
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�أن يكف عن الإيمان بقدرة الم�سرح على تغيير
الإن�سان في ظل ما يحيط به من عنف وتكالب لقيم
ال�سوق.
�أراد فران�سوا بم�سرحيته الأخيرة ''في ظل ال�شهيد''
(� )2011أن ي�ضع �أ�صبعه على ما كان يعتقد �أنه
الجرح الأزلي ،الدماغ الب�شري .معرفة كان بذرتها
والده الطبيب وال�شاعر لوران غا�سبار ،وقد ا�شتغل
عليها فران�سوا م�ستفيداً من تجربة �شخ�صية وبحثية
ق�ضاها في المعهد الطبي البيئي في باري�س خالل
الفترة  .2006 - 2002وهذا العمل الذي ي�ستند �إلى
علم النف�س الع�صبي ،والذي قدمه فران�سوا نف�سه في
مونودراما طويلة ،يدعو �إلى تنمية المناطق الأكثر
�إبداع ًا داخل الدماغ الب�شري ،و�إلى قمع تلك المناطق
التي تقف وراء النزعات ''القطيعية'' الحيوانية
والعدوانية .كان يحلم ب�أن يكون هذا الم�شروع عم ًال
م�سرحي ًا كبيراً يت�ضمن الرق�ص والغناء �إلى جانب
التمثيل ،لكن ق�صور التمويل المطلوب دفعه �إلى �أن
يجعل م�سرحه م�سرحية الممثل الواحد ،وربما يكون
هذا ال�سبب هو نف�سه الذي دفعه في الأعوام الأخيرة
�إلى �إنتاج �أعمال �صغيرة ،مونودرامية مثل ''ذاكرة
للن�سيان'' (� ،)2007أو ثنائية مثل ''جلجام�ش''
( ،)2006و''�أبو �أوبو في �سوق اللحامين'' (.)2009
وقد يكون فران�سوا وجد في هذه ال�صيغة ح ًال لم�شكلة
التمويل من جهة ،ومن جهة �أُخرى �ضمان ًا لتجوال
هذه الأعمال وو�صولها �إلى النا�س .كما ُعرف عنه
�أنه كان فنان ًا �صعب المرا�س� ،شديد العناية
بالتف�صيالت �إلى حد الق�سوة وال�صدام مع �أفراد
طاقمه الفني �أحيان ًا كثيرة ،فقد كان الم�سرح جوهر
وجوده وحياته ،ووطنه ومنفاه.
�إ ّال �إن ذلك لم يمنعه من بدء التح�ضير لإنتاج عمل
�ضخم كان انتهى من كتابته و�إعداده ،و�شرع في
عملية البحث عن التمويل وت�شكيل الفريق الفني� .إنها
م�سرحية� ،أو تجربة �سينمائية في الم�سرح ،كما
و�صفها مرة ،وتحمل عنوان ''الزائر'' .وهذه الم�سرحية
نجز ت�سجل تجربة يعتبرها فران�سوا
التي لم ُت َ
تاريخية في م�سيرته ال�شخ�صية والفنية ،فهو كان
يعتقد �أنها �إن تحققت ،كما يتخيلها� ،ستحدث تحو ًال

في تاريخه الفني ،وربما تاريخ الم�سرح الفل�سطيني.
لقد �أراد �أن يوثق في هذا العمل تجربة حقيقية له
ولمجموعة من ال�شباب في ت�صوير فيلم روائي طويل
عن فترة االنتداب البريطاني ،في قرية بيت عور
الفوقا ق�ضاء رام اللـه في �أوا�سط ال�سبعينيات ،لكن
تلك التجربة لم تكتمل ب�سبب و�شاية مختار القرية
ب�أولئك ال�شباب ل�سلطات االحتالل ،لعدم ح�صولهم
على ت�صريح بالت�صوير.
و�ساعدته في كتابة هذا العمل �صديقته الأخيرة
الألمانية باوال فانفيك ،مثلما �شاركته في �إخراج
م�سرحيته الأخيرة ''في ظل ال�شهيد'' .وكان تعاون
معها �أي�ض ًا في �إخراج عمل ''ال�سلطانة بائعة ال�سمك''
( ،)2009وهي �أوبرا للأطفال من ت�أليفها و�إنتاج
م�ؤ�س�سة �سعيد بارنبويم .لكن باوال في حديثها
الأخير معه عبر ْ�سكايب ،لم ت�ستطع ثنيه عن الموت،
�إذ قال لها� :س�أنتحر ،وخرج كي ينتقي بهدوء البناية
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التي �ألقى من فوق �سطحها نف�سه ،ولم يعب�أ ب�صراخ
�شريكته ،عبر ْ�سكايب والبحار ،وهي تنا�شده �أ ّال يفعل.
وكانت تلك العمارة في قيد الإن�شاء على بعد خم�س
بنايات� ،أو ثالث دقائق م�شي ًا بخطى فران�سوا
المت�أنية ،عن البناية التي �سكن طبقتها الثانية في
منطقة الطيرة� ،أحد الأحياء الراقية والجديدة في
مدينة رام اللـه ،والتي انتقل �إلى ال�سكن فيها قبل
نحو عامين .كان ذلك م�ساء ال�سبت الأول من ت�شرين
الأول�/أكتوبر  .2011لم يجده �أ�صدقا�ؤه الذين كانوا
خرجوا للبحث عنه ،و�إنما عثر عليه �سائق جرافة
كان ينقل الطمم من جانب تلك البناية ،وقد تفاج�أ
بج�سد فران�سوا عالق ًا في كومة طمم كان يهم بنقلها.
فران�سوا الذي �شهد ثورة الطالب في فرن�سا في
�سنة  1968حيث بد�أ م�سيرته العملية مع ''م�سرح
ال�شم�س'' في باري�س ،بعد �أن كان در�س التمثيل في
مدينة �سترا�سبورغ ،عاد �إلى القد�س في �سنة 1970
كي يعمل على فيلم .وكانت �سلطات االحتالل
الإ�سرائيلي �أبعدت والده الطبيب المحبوب لوران
غا�سبار ،وهو �أرمني مجري كان قدم �إلى فل�سطين
في بداية الخم�سينيات كي ي�ستقر في القد�س مع
زوجته الفرن�سية الفنانة النحاته فران�سين غا�سبار
بمن فيهم ابنهم الأو�سط فران�سوا،
و�أطفالهما الثالثة َ
وذلك بعد �أن �أخذت دولة االحتالل تنزعج من
وجوده ،وال �سيما بعد ت�أليفه كتابه الثاني ''فل�سطين
العام �صفر'' ،الذي عقب كتابه ''تاريخ فل�سطين''،
الذي يتناول فيه بزوغ حركات المقاومة في
ال�ستينيات ،كما ُعرف عنه �أنه كان يعالج الفدائيين
الفل�سطينيين في �أعقاب �سنة .1967
وكانت البداية في �ضيافة الرهبان في حجرة في
كني�سة الدومينيكان في القد�س ،حيث بد�أ فران�سوا
يعمل على ن�ص م�سرحيته الأولى ''قطعة حياة'' مع
�إميل ع�شرواي ،ثم ان�ضم �إليهما عدد من ال�شباب
المتحم�س للعمل والتغيير ،وذلك في مرحلة �شهدت
مداً للحركات االجتماعية التقدمية والتحررية في
ّ
العالم .وقدمت هذه الم�سرحية �أول عرو�ضها في
المدر�سة العمرية في البلدة القديمة في القد�س في
بداية �سنة  ،1972الأمر الذي �ش ّكل انطالقة ''فرقة
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باللين'' التي �ضمت �إلى جانب فران�سوا ك ًال من� :إميل
و�إبراهيم ع�شراوي؛ �سامح عبو�شي؛ نادية ميخائيل؛
عادل الترتير؛ فيرا تماري؛ �سهير عبد الهادي؛ ميالن
كيدان؛ ماجد الماني .وفي ال�سنة نف�سها ،تلت تلك
التجربة م�سرحية ''العتمة'' التي حملت بذور م�سرح
فران�سوا الم�ستند �إلى االرتجال والعمل الجماعي
الملت�صق بال�سياقين االجتماعي وال�سيا�سي .فهذه
يهم
الم�سرحية تبد�أ بفران�سوا على خ�شبة الم�سرح وهو ّ
باالنتحار بعد �أن �ضاق ذرع ًا ب�إحباطاته ،فينقطع
التيار الكهربائي ،وي�أخذ الممثلون الآخرون
المنت�شرون بين الجمهور بالتنا�سل و�إبداء �آرائهم
ب�ش�أن �أ�سباب ذلك االنقطاع ،والتدخل لإ�صالح الأمر
من �أجل ا�ستئناف الم�سرحية .و�ش ّكلت هذه التجربة
عالمة فارقة في تاريخ الفرقة الفني� ،إذ �إنها حازت
�شهرة كبيرة ،وا�ستحوذت على اهتمام �صحافي كبير
طال �صحف ًا عالمية كبرى مثل ''لوموند'' ،و''وا�شنطن
بو�ست''� ،إلى جانب العديد من ال�صحف العربية
والمحلية ،الأمر الذي �ساهم في تزايد �شعبية الفرقة
ب�شكل قيا�سي ،وفي ان�ضمام العديد �إليها .وكانت
م�سرحية ''ن�شرة �أحوال الجو'' (� )1973آخر عهد
فران�سوا بفرقة ''باللين'' ،التي تركها لخالفات
وتجاذبات داخلها على الر�ؤى ،كي ي�ش ّكل مع مايكل
م�سي�س وعلي حجاوي وم�صطفى الكرد فرقة جديدة
حملت ا�سم ''بِالــ لين'' (بك�سر الباء) ( ،)1973بينما
ا�ستمرت ''باللين'' بم�شوارها الذي و�صل �إلى نهايته
في �سنة .1975
وكانت ''م�صارعة حرة'' �أول �أعمال ''بِال ــ لين''،
ودارت حول فكرة الح�صول على دولة فل�سطينية على
جزء �صغير من فل�سطين .وجابت هذه الم�سرحية
المتق�شفة العديد من الأماكن� ،إذ لم تكن تحتاج �إ ّال
�إلى عراء يت�صارع الممثلون فيه ،لكن هذه التجربة
�سرعان ما و�صلت �إلى نهايتها ،فوجد فران�سوا نف�سه
جزءاً من تجربة جديدة مع عادل الترتير وم�صطفى
الكرد و�أني�س البرغوثي ،وقد حملت ا�سم ''�صندوق
العجب'' ( .)1975وقدمت الفرقة م�سرحية ''لما
انج ّنينا'' ( )1976قبل �أن ينف�صل عنها فران�سوا من
جديد ،في حين وا�صلت الفرقة م�سيرتها مقدم ًة كثير ًا
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من الأعمال الم�سرحية في الثمانينيات
والت�سعينيات ،وال يزال الفنان عادل الترتير يم�سك
بخيط تلك التجربة وحده من مقره ''�صندوق العجب''
في البلدة القديمة في رام اللـهّ � .أما فرن�سوا فانطلق
�آنذاك لت�أ�سي�س التجربة الأهم في حياته ،وهي فرقة
الحكواتي ( ،)1977التي ت�شكلت من مجموعة من
ال�شباب الذين كانوا ،في معظمهم ،طالب ًا في
الجامعة العبرية في القد�س ،وهم� :إبراهيم خاليلة؛
عدنان طراب�شة؛ طالل حماد؛ محمد عيد؛ محمد
محاميد؛ �إدوار معلم (الذي �أ�س�س الحق ًا مع �إيمان
عون م�سرح ع�شتار في القد�س في �سنة  ،1991وفي
رام اللـه في �سنة )1995؛ جاكي لوبيك (زوجة
فران�سوا الحق ًا ومطلقته فيما بعد).
وكانت م�سرحية ''با�سم الأب والأم واالبن''
( )1979باكورة �أعمال فرقة الحكواتي ،وقد جابت
فل�سطين ،ولأول مرة في تاريخ الم�سرح الفل�سطيني،
�أنحاء كثيرة من �أوروبا .وتلت تلك الم�سرحية
م�سرحي ُة ''محجوب محجوب'' التي تناولت فكرة �آخر
خم�سة فل�سطينيين بقوا على الأر�ض ،ثم م�سرحية
''جليلي يا علي'' التي تناولت مو�ضوع فل�سطينيي 48
والقرى المدمرة ،وم�سرحية ''ق�صة العين وال�سن'' التي
تدور حول �أخوين تو�أمين ينف�صالن وقت الوالدة ،ثم
يلتقيان في معركة ،وم�سرحية ''�ألف ليلة وليلة في
�سوق اللحامين'' ( ،)1982الأمر الذي �ش ّكل ر�صيداً
مهم ًا ،ونجاح ًا منقطع النظير للفرقة التي جابت
بتلك الأعمال جميع �أنحاء فل�سطين ،وعر�ضتها على
�أ�شهر الم�سارح الأوروبية والأميركية.
�أراد فران�سوا ورفاقه الم�ؤ�س�سون ،وبالتعاون مع
رفاق جدد ان�ضموا �إليهم ،وكان من �أبرزهم را�ضي
�شحادة (الذي �سي�ؤ�س�س الحق ًا م�سرح ال�سيرة الجوال)
وعامر خليل (الذي �سي�ؤ�س�س مع جاكي لوبيك ويان
ويليامز م�ؤ�س�سة �أيام الم�سرح) و�إيمان عون� ،أن
يجدوا بيت ًا لفرقتهم الرحالة .فقامت الفرقة في �سنة
 1983با�ستئجار مبنى �سينما النزهة المهجور
والمدمر ،وقررت تحويل ذلك الخراب �إلى م�سرح،
عمال وب ّنائين في عملية
فتحول �أع�ضا�ؤها �إلى ّ
م�ضنية بدت للكثيرين م�ستحيلة .وا�ستطاع فران�سوا،

بقوة �شغفه و�إيمانه بما يفعل� ،أن يج ِّند كثيرين من
المثقفين والتجار والحرفيين للتطوع معه
وم�ساعدته ،فتمكن مع رفاقه من افتتاح ما �أطلقوا
عليه م�سرح النزهة (الحكواتي) ،والذي بات اليوم
ُيعرف بالم�سرح الوطني الفل�سطيني ــ الحكواتي.
ووا�صلت الفرقة ،منطلقة من مقرها الجديد في
القد�س ،تقديم �أعمال جديدة كان من �أبرزها م�سرحية
''كفر �شما'' ( )1986التي ُق ّدم �أكثر من مئة عر�ض لها
في فل�سطين والخارج ،كما �شهدت هذه الفترة �إعداداً
لأعمال من الأدب العالمي مثل ''اال�ستثناء والقاعدة''
لبرتولت بريخت ،و''مي�ستيرو بوفو'' لداريو فو،
و''اليوبيل'' لت�شيخوف.
وفر�ضت م�أ�س�سة الفرقة تحديات جديدة قادتها
�إلى الت�صادم مع الج�سم الإداري للم�سرح الفني،
فانتهى الأمر في �سنة � 1989إلى ت�أزم عالقة الفرقة
بمجل�س �إدارة الم�سرح ،و�إلى انف�صال الفرقة عن
الم�سرح الذي �أقامته بنف�سها .وفي �سنة � 1990أخذ
فران�سوا ي�شتغل على �أعمال تتناول فكرة التفاعل/
ال�صدام بين �أوروبا والعالم العربي ،وتمثلت �أولى
تجاربه في م�سرحية ''في البحث عن عمر الخيام
مروراً بالحروب ال�صليبية'' ( ،)1991التي كانت
�إنتاج ًا م�شترك ًا :فل�سطيني ًا وفرن�سي ًا و�سوي�سري ًا،
بطاقم ممثلين م�شترك �أي�ض ًا .وتلت هذه التجربة
�إعداده و�إخراجه م�سرحية ''منطق الطير'' مع الم�سرح
الملكي الفالمنكي ببروك�سل ( ،)1993وم�سرحية
''�أريحا تحت ال�صفر'' ( )1994التي �أنجزها في
�أعقاب اتفاق �أو�سلو .وفي �سنة  1995ا�ستقر في
فرن�سا ،و�شرع يعمل على �إنتاجاته الخا�صة التي
كان منها م�سرحية ''�سانت جونيه وراء الكوالي�س''
و''موتيل'' ،كما �أنجز في تلك الفترة م�شاريع فنية
تمثلت في �إخراجه �أعمال �أوبرالية مهمة مثل
''اختطاف في ال�سرايا'' لموتزارت في مهرجان
�سالزبورغ  ،1998/1997و''كارمن'' لبيزيه،
و''روميو وجولييت'' لجونو ،ف�ض ًال عن فيلم وثائقي
عن القد�س بعنوان ''القد�س� ،أبواب المدينة''� ،أنجزه
في �سنة  1995لم�صلحة معهد �سميث�سونيان
بوا�شنطن.

الحكواتي فران�سوا �أبو �سالم

وفي �سنة  ،2002عاد فران�سوا من جديد �إلى
تنفيذ م�شاريع في فل�سطين مثل ''�شم�س و�شركاه''،
وم�سرحية ''ال لم يمت'' لح�سين البرغوثي ،كما �أخرج
في �سنة  2006ن�سخة جديدة ،ثالثة ومقننه وناجحة
من م�سرحية ''ملحمة جلجام�ش'' مع الفنان عامر
خليل ،بعد �أن كان �سبق �أن �أعدها و�أخرجها في
فرن�سا في �سنة  ،2003وذلك ب�إنتاج كبير حمل
عنوان ''�أوبرا من بالد ما بين النهرين'' ،وو�ضع
مو�سيقاها الفنان قد�سي �أرغونير ،لكن هذا العمل لم
يالقِ نجاح ًا ،الأمر الذي �شكل انتكا�سة قوية لفران�سوا
الذي كان يحاول تعزيز ح�ضوره الفني بقوة في
�أوروبا على غرار ما فعل في فل�سطين.
وعلى الرغم من �إجماع المقربين منه على �أنه
كان يعاني م�ؤخراً موجة اكتئاب قوية تمكنت منه
كثيراً ،وكان عاد من �أوروبا بعد غياب ثالثة �أ�شهر،
ف�إن �أحداً ال ي�ستطيع �أن ي�ؤكد تمام ًا ما هو دافع
االنتحار الأ�سا�سي .وقد التف الأ�صدقاء حول ج�سده
الم�سجى في م�سرح ع�شتار في رام اللـه كي يلقوا
عليه النظرة الأخيرة والكلمات الأخيرة ،كما �أن
محدقة
عائلته ال�صغيرة انكم�شت بالقرب من النع�ش ّ
ب�صمت �إلى ذلك التابوت الملفوف بالعلم الفل�سطيني،
وكان �أفرادها هم :والدته العجوز فران�سين غا�سبار
التي كانت رافقته في العديد من �أعماله الم�سرحية
كم�صممة �سينوغرافيا ،و�أخته و�أخوه ،وزوجته
الثانية ال�سوي�سرية �سيلفيا وابنهما جميل ،و�صديقته
باوال فانفيك ،ومطلقته الأولى جاكي لوبيك ،و�أرملته
الإ�سرائيلية التي كان تزوجها قبل عامين ليح�صل
على �أوراق ر�سمية تم ّكنه من العودة والإقامة مجدداً
في فل�سطين.
لقد رثاه �أ�صدقا�ؤه ورفاق دربه ،وكان الفنان
عامر خليل �أول من رثاه بمقطع من ملحمة
جلجام�ش التي قدماها مع ًا:

ليبكِ عليك الذئب وال�ضبع والنمر والأ�سد والثور
والغزال والوعل وال�شعراء الذين مدحوك ...اُندبوه،
حلّوا �شعوركم من �أجله� ،إنني �أبكي �صديقي
�أنكيدو بحرقة الن�ساء النادبات.
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ورثاه البقية بكلمات ملمو�سة �أكثر ،وخطر لي،
وقد تكاثر الن�شيج في القاعة� ،أن الأمر ي�صلح لأن
يكون م�سرحية قوامها مونولوجات تغ�ص ب�شعور
معقد بالخ�سارة والذنب.
وفي القد�س ،كان الأمر م�شابه ًا ،وربما �أكثر
�إيالم ًا ،فقد ُ�سجي تابوته الملفوف بالعلم الفل�سطيني
على خ�شبة الم�سرح الوطني الفل�سطيني ،الحكواتي،
بيته الأول ،وحلمه الأكبر الذي خذله .وقد �أطلق
المجتمعون هناك مجموعة من البالونات في الهواء
�أح�ضرتها معها المحامية الإ�سرائيلية الي�سارية ليئا
ت�سيمل ا�ستح�ضاراً لمغامرته الم�سرحية الأولى ،قبل
�أن ُيحمل ج�سده �إلى كني�سة الدومينيكان ،حيث كتب
ن�صه الأول ''قطعة حياة'' ،ثم ُووري الثرى في مقبرة
الالتين في �أحد جبال القد�س المطلة على البلدة
القديمة ،كي يظل مقد�سي ًا و�إلى الأبد ،كما �أحب دائم ًا
�أن يكون.
�إن قلة قليلة جداً كانت ،حتى لحظة نهاية
فران�سوا التراجيدية ،تعرف �أن ال دم فل�سطيني ًا يجري
في عروق ذلك الفل�سطيني الكبير ،وهذه الحقيقة
تجعل �ألم وداعه �أ�شد ،وخ�سارة فقده �أفدح .ولم يخفف
تذكر ح�صوله على جائزة فل�سطين
كثيراً من الأمر ّ
في �سنة .1998

�أنا فران�سوا ..ال �أريد الرد على ما تردده النفو�س
ال�ضعيفة عن الال�أخالقية واالبتذال والرياء في
م�شروعنا� ...إن �أبواب فرن�سا مفتوحة على
م�صراعيها ال�ستقبالي في كل وقت ،لكني �شربت
ماء هذه الأر�ض وترعرعت فيها ،وبقيت هنا حيث
تعي�شون ،و�شاركتكم �آمالكم وطموحاتكم ،خا�صة
حق فل�سطين التي هي فل�سطيني ،ومعنى حياتي،
وح�صاري ومعركتي ،و�صرختي في الحرب ...هذا
الم�شروع ي�صنعه ب�شر يفهمون �أن التعاون �أقوى
من كل البطوالت الفردية ...ال تخلطوا الأمور ..ال
تخلطوا بيني وبين الأجانب الذين يحتلون
بالدكم (من م�سرحية الزائر) n

