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ص�����اح�����ب أش�����ه�����ر وأج�����م�����ل ض���ح���ك���ة ف�����ي ت�����اري�����خ ال���س���ي���ن���م���ا ال���م���ص���ري���ة

حسن فايق« ..صانع البهجة» الذي مات مكتئبً
❞ ح��ف��ر اس��م��ه ف���ي ت���اري���خ ال��س��ي��ن��م��ا ك��أح��د أه���م ن��ج��وم ال��ك��وم��ي��دي��ا
❞ أح����ب ال��ف��ن ب��ص��دق ووض����ع ل��ن��ف��س��ه م��ك��ان� ً�ا ف���ي ق��ل��وب ال��م��اي��ي��ن
¿ÉæØdG º``°``SG ô``cò``jo É``eó``æ``Y
ح�ضن ف���ي��ق ،ف����إ ن �ضحكته
�ل��رن���ن��ة �ل��م��م��ي��زة ه���ي أ� ول
م��� ي ��أ ت��ي �إ ل���ى �ل���ذ�ك���رة ،فهو
����ض����ح���ب �أ����ض���ه���ر و�أج����م����ل

�ضحكة في ت�ريخ �ل�ضينم�،
وعلى �لرغم من �أ ن��ه لم يكن
ل ول،
م���ن ن��ج��وم �ل�����ض��ف � أ
�إ ل �أ ن����ه ����ض��ت��ط���ع ب������أ دو�ره
�ل��م��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ج�����ض��د فيه�

���ض��خ�����ض��ي��ة �ل���رج���ل �ل��ط��ي��ب
خفيف �ل��ظ��ل ،و�ل�����ض���ذج في
ل ح����ي�����ن أ� ن يحفر
ب��ع�����ض � أ
����ض��م��ه ف��ي ت���ري��خ �ل�ضينم�
ك�أ حد �أ ه��م نجوم �لكوميدي�

على مد�ر ت�ريخه�.
وفي ذكرى مياده نتذكر
حي�ة رجل أ�حب �لفن ب�ضدق،
فحفر لنف�ضه مك�ن ً� في قلوب
�لمايين.

ً
❞ المس��رح اأق��رب لقلب��ه أن��ه يعطي��ه ق��درا م��ن الش��جاعة لمواجه��ة الجمه��ور

❞ عشق الفن منذ
الطفولة
من خال الشيخ
سامة حجازي
❞ تميز بالمرح
واابتسامة التي
ا تفارقه وكان
ً
بارعا في إلقاء
النكت
❞ كان من الفنانين
الذين ا يحبون
ً
كثيرا التحدث عن
حياتهم الخاصة
❞ شخصيته في
الواقع لم تختلف
ً
كثيرا عن اأدوار
التي قام بها
❞ عانى من محنة
المرض التي سببت
له الحزن والشقاء
حوالي ً 15
عاما

الشيخ سامة حجازي
ع��ا���ش ح�سن ف��اي��ق ���س��ن��وات��ه الأول����ى في
الإ�سكندرية ،حيث عمل والده في الجمارك ،وقد
ع�سق الفن منذ الطفولة من خال ال�سيخ �سامة
حجازي الذي كان مطرب ًا وملحن ًا �سهيراً في بدايات
القرن الما�سي ،حيث كان �سديق ًا لوالده ،وكثير
التردد على منزلهم ،وكان الطفل ح�سن فايق يحفظ
اأغانيه ويرددها في ح�سوره وغيابه ،وبعيداً عن
الغناء كان ح�سن فايق يتميز اأ ي�س ًا في طفولته
بالمرح والبت�سامة التي ل تفارقه ،فكان بارع ًا في
إالقاء النكت ،ولذلك كان محبوب ًا من الجميع.
ظهرت موهبة ح�سن فايق ألول مرة أاثناء الحفل
الذي اأقامه والده بمنا�سبة ح�سوله على ال�سهادة
البتدائية ،حيث دعا فرقة عكا�سة الغنائية لإحياء
الحفل ،واأثناء الحفل قدم ح�سن فايق اأغاني ال�سيخ
�سامة حجازي ،و اأ ���س��اد به الجميع ،ون�سحه
البع�ش باحتراف الغناء ،ولكن ذلك كان �سعب ًا
في تلك الفترة.
بعد ح�سوله على �سهادة البتدائية ،قرر والده
اأن يكتفي بهذا القدر من التعليم ،فعمل بائع ًا في
محل ماب�ش �سيدات ،وذات ليلة قادته قدماه اإلى
فرقة ال�سيخ �سامة حجازي ،فبهره العر�ش غناء
ا ،وقرر حينها أان يكون م�ستقبله في المجال
وتمثي ً
الفني ،ولكن كانت العقبة التي تواجهه رف�ش والده
لعمله بالفن.
فرق الهواة
بعد وف��اة وال��ده ،قرر ح�سن فايق احتراف
التمثيل وهو فى �سن ال�ساد�سة ع�سر ،فان�سم في
البدايات لفرق الهواة ،وقدم مع روزاليو�سف رواية
«فران البندقية» ،ولم يكتف بالتمثيل فقط ،اإذ كون
فرقة من ال�سباب الذي يهوى التمثيل ،وكان من بين
اأع�سائها ح�سين ريا�ش ،عبا�ش فار�ش ،المخرج
محمد كريم ،كما كان بارع ًا في اإلقاء المونولوجات
التي ي ؤو لفها ويلحنها بنف�سه ،منتقد ًا فيها بع�ش
الظروف الجتماعية في تلك الفترة.
ثورة 1919
ربما ل يعرف الكثيرون اأن ح�سن فايق لعب
دور ًا م � ؤوث��ر ًا ف��ى ث��ورة  ،1919م��ن خ��ال إالقاء
المونولوجات الفكاهية التى ت�سخر من ال�ستعمار
ا لإ نجليزى ،فكان المتظاهرون يحملونه على
ا لأ عناق ،وي�سيرون به فى ال�سوارع وهو يلقى
المونولوجات الثورية التى يوؤ ديها بخفة ظل،
فيبهج المتظاهرين ،وف��ى نف�ش الوقت يلهب
حما�سهم ،وقد حدث أاثناء الثورة أان مر�ش ولزم
الفرا�ش ،فبعث اإ ليه �سعد زغلول ي�اأ م��ره باأ ن

يعود اإلى المتظاهرين ليلقي بينهم مونولوجاته
الحما�سية.

عشقه اأول
كان الم�سرح بالن�سبة لح�سن فايق ع�سقه
ا ألول الذي وجد نف�سه فيه ،فعمل في معظم الفرق
الم�سرحية في تلك الفترة ،مثل فرقة رم�سي�ش التي
ا،
كونها يو�سف وهبي ،وعمل فيها مو�سم ًا كام ً
لكنه لم يجد نف�سه في عرو�سها ،كما ان�سم لفرقة
جورج اأبي�ش ،وجرب نف�سه في تمثيل التراجيدي،
ولكنه لم ينجح في هذا اللون ،كما ان�سم لفرقة
نجيب الريحاني ،وعندما تكونت الفرقة القومية
ان�سم اإليها لمدة عام واحد ،وتركها لخاف وقع
بينه وبين مخرج الفرقة الفنان زكي طليمات ،وهو
ما جعله يعود اإ لى فرقة الريحاني التي اأ �سبح
من اأ ب��رز نجومها ،وكان يقدم دائم ًا دور الرجل
ال�ساذج الطيب القلب ،كما ان�سم لفرقة إا�سماعيل
ي�ش ،وكانت اآ خر الفرق الم�سرحية التي ان�سم
اإليها فرقة التليفزيون تحت اإ�سراف ال�سيد بدير،
ولكنه لم ي�ستمر فيها كثير ًا  ،وفي حوار قديم له
قال اإن الم�سرح هو الأقرب لقلبه لأنه يعطيه قدراً
من ال�سجاعة لمواجهة الجمهور.
سر الضحكة
ربما كان اأهم ما ميز ح�سن فايق طوال م�سواره
جزء من
الفني �سحكته ال�سهيرة التى اأ �سبحت
ً
�سخ�سيته ،وعن �سر هذه ال�سحكة قال في حوار
قديم له « لقد اقتب�ستها من أا حد البا�سوات أا يام
زمان� ،ساهدته يجل�ش فى ال�سفوف ا أل ول��ى فى
الم�سرح ،وكان ي�سحك هذه ال�سحكة �سواء كان
الم�سهد ي�ستدعى ال�سحك اأم ل ،وكان الجمهور من
حوله ي�سحك عند �سماع �سحكته ،فاأخذتها عنه».
نجومية سينمائية
كان الفنان ح�سن فايق من أاوائل الفنانين الذين
عملوا فى ال�سينما منذ بدايتها ،حيث بداأ م�سواره
ال�سينمائي من خال فيلم «اأولد الذوات» اإخراج
محمد كريم ،وبطولة يو�سف وهبي ،و اأمينة رزق
و �سراج منير ،ثم قدم بعده بثاث �سنوات فيلم
عنتر أافندي الذي أاخرجه و�سارك فى ت أاليفه ومثله
إا�ستيفان رو�ستي ،أاما الفيلم الثالث الذي ا�سترك فيه
فهو « ب�سامته عايز يتجوز» مع نجيب الريحاني
وعبدالفتاح الق�سري وزينات �سدقي ،وحقق في
هذا الفيلم نجاح ًا كبير ًا  ،وب��د اأ الجمهور يعرف
ا�سمه ،ثم توالت اأفامه بعد ذلك ،وخال م�سواره
ال�سينمائي الممتد قدم ع�سرات ا ألفام مع كل نجوم
ال�سينما في تلك الفترة مثل نجيب الريحاني،

يو�سف وهبي ،اإ�سماعيل ي�ش ،اأنور وجدي ،فريد
الأطر�ش ،ر�سدي اأباظة ،عبدالحليم حافظ ،ليلى
مراد� ،سباح و �سادية ،وعن ف�سل ال�سينما على
نجوميته قال فى حوار قديم له إان ال�سينما هى التى
�سنعت نجومية جيله «لأنه لم يبق منا  -يق�سد
نف�سه وجيله � -سوى اأفامنا ،اأما كل ما قدمناه من
تاريخ طويل على الم�سرح فهو لن يراه اأحد لأنه لم
ي�سجل فلم يكن التلفزيون موجوداً».

الزيجة التى هاجمتها الصحافة
كان ح�سن فايق من الفنانين الذين ل يحبون
كثيراً التحدث عن حياتهم الخا�سة ،وكان حري�س ًا
على اإبعاد اأ�سرته عن الأ�سواء ،وقد تزوج مرتان،
الأولى من ال�سيدة نعيمة �سالح التي اأنجبت له
ابنتين هما وداد وعلية ،وعا�ش معها  40عام ًا
حتى توفاها اه ،اأ ما الزيجة الثانية فكانت من
فتاة ا�سمها حورية �سبور ،وكانت في الثاثين
من عمرها ،وقد تعر�ش حينها لحملة قا�سية من
ال�سحافة ،حيث هاجمته بعنف لأنه تزوج فتاة
ت�سغره بثاثين عام ًا ،بالإ�سافة اإلى اأنه لم ينتظر
حتى تمر ذكرى الأربعين على رحيل زوجته واأم
بناته ،مما ا�سطره لأن يدافع عن نف�سه ،ويتحدث
عن ظروف تلك الزيجة في حوار �سحفي فقال « أانا
رجل اعتدت الحياة ا لأ �سرية ،و�سقيقتي جاءت
لتعي�ش معي بعد رحيل زوج��ت��ي ،ولي�ش من
المعقول اأن تترك بيتها وزوجها للتفرع للعناية
بي ،خ�سو�س ًا اأن بناتي تزوجوا ،ورجل في مثل
�سني يحتاج إالى من يرعاه ويخدمه ،و أانا لن أاقبل
أان تكون هذه الرعاية من خادم أاو خادمة ،لذلك
تزوجت ،و اأ �ساف اأ ن بناته غ�سبوا في البداية،
لكنهم بعد ذلك تفهموا موقفه ،واقتنعوا لأ نهم
جميع ًا تزوجوا ولهم حياتهم».
صاحبة الكلمة اأولى
ك��ان الفنان ح�سن فايق ي ؤو من ب � أا ن المر أا ة
مخلوق اأ�سعف من الرجل ،لذا يتعمد األ ي�سعرها
باأنها تابعة ،بل الآمرة الناهية� ،ساحبة الراأى الأول
والأخير فى كل �سيء ،وفى حوار قديم له قال اأنه
طوال الأربعين عام ًا التى ق�ساها مع زوجته الأولى
لم يقل مرة واحدة كلمة ل ،وكان دائم ًا يقول حا�سر،
أامرك ،زي ما ت�سوفي ،م�سيف ًا أان ذلك لم يكن ألنه
ا ،ولكن لإيمانه باأنها
�سائع ال�سخ�سية اأو تابع فع ً
اأرق واأ�سعف من اأن ي�سدمها ب�سعفها ،واأ�سار اإلى
اأنه خال ال�سنوات التى عا�سها مع زوجته الأولى
لم يدخن ،لأنها كانت تكره رائحة الدخان ،فلما
تزوج بعدها تعلم التدخين –على كبر -ألن زوجته
الجديدة تحب رائحة الدخان.

طيبة القلب
اإ ذا كانت معظم ا لأ دوار التى قام بها الفنان
ح�سن فايق تنح�سر فى �سخ�سية الرجل الطيب،
فاإ ن �سخ�سيته في الواقع لم تختلف كثير ًا عن
ا لأ دوار التي قام بها ،ومن الق�س�ش التى توؤ كد
طيبته ال�سديدة ،اأنه حينما فتح �سيدلية بالقرب
من منزله فى م�سر الجديدة ،وكان يلجاأ اإليه اأحد
في دواء ناق�ش في ال�سوق ،ويقتنع ب أانه في حاجة
ا  ،فكان ل يهد أا حتى يعثر على الدواء
إا ليه فع ً
المطلوب ،وقد ينفق من جيبه خم�سة جنيهات،
وهو يبحث عن دواء لمري�ش يتقا�سى منه ثمن ًا
له ع�سرين قر�س ًا.
إصابته بالشلل
اإ ذا كان ح�سن فايق نجح في ر�سم ال�سحكة
على �سفاه مايين الم�ساهدين الذين �ساهدوا اأفامه
وم�سرحياته ،فقد عانى من محنة المر�ش التي
�سببت له الحزن وال�سقاء حوالي  15عام ًا ،ففي
اأحد الأيام كان جال�س ًا في اأحد محات الأحذية،
فاإذا بفنجان القهوة يرتع�ش في يده ،ثم ي�سقط على
ثيابه ،فخجل من نف�سه ،وتلفت حواليه يبحث عمن
يجفف له بذلته ،وفي ثوان �سقط على الكر�سي دون
حراك ،وتقدم اأحد الأطباء الذي ت�سادف وجوده في
المكان ليقول اإن الفنان اأ�سيب بال�سلل الن�سفي،
ولم يقت�سر الأمر على المر�ش فقط ،اإذ عانى اأي�سا
من تجاهل الم�سوؤولين لعاجه ،فا�سطر اأن ير�سل
مذكرة للم�سوؤولين للتدخل من اأجل عاجه ،فكان
يعالج على فترات على نفقة الدولة ،وبالإ�سافة
لذلك ،فلم يعد يزوره اأحد من اأ�سدقائه الفنانين،
ا �سوى القرار الذي اأ �سدره
ولم يخفف عنه قلي ً
الرئي�ش ال�سادات ب�سرف معا�ش ا�ستثنائي له .وقد
عا�ش �سنواته الأخيرة ما بين المنزل والم�ست�سفى
التي كان يتلقى فيها جل�سات العاج ،ولم يخرج
من المنزل �سوى مرات قليلة ،ففي اأ حد المرات
جاءه الحنين لم�سرح الريحاني ،فتحامل على
نف�سه وترك منزله وذهب للم�سرح ،وجل�ش في
�سباك التذاكر يتاأمل الجمهور ،فانهمرت دموعه
ا اأقيم في
وزاد اكتئابه ،وفي مرة ثانية ح�سر حف ً
م�ست�سفى العجوزة للترفيه عن اأبطال حرب اأكتوبر
في ح�سور جيهان ال�سادات .وقبل وفاته باأ�سبوع،
اأ �سيب بهبوط ع��ام ،ودخ��ل الم�ست�سفى ،وفي
يوم � 14سبتمبر توفي �ساحب اأ�سهر �سحكة في
ال�سينما ،والذي أامتع المايين ب أادواره الكوميدية
في الم�سرح وال�سينما.

