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إمجاعا  لملهرجان، حصد  االستشارية  اللجنة  اجمتاع  ُطرح امسه يف  عندما   
رسيعا من أمام املرحشني اآلخرين،  مل يكن الكثري من منمظي املهرجان الشباب عىل 
دراية اكفية به. تركنا هلم حرية البحث والتحقق ويف اليوم التايل، هب النشاط يف خاليا 

الزمالء وكأمنا اكتشف كزن خيف عن األنظار.

مهبر أن تنتبه إىل خشصية عظمية أسست ما كنا نتغذى هيلع برصيًا يف مقتبل أمعارنا، 
واملدهش أن تعتقد بأنك تعيش يف واقع صعب تكرث العراقيل فيه أمام الفن ومبدعيه وأن 
عوائق اإلبداع والتغيري القامئة أمامك؛ مل يهشدها قبلك أحد، حىت تتعرف عىل فنان شق 
أول طريق يف الصحراء، مبدع مل يتنازل عن عشقه يف متاهة وعرة عّبدها بيدين عاريتني، 

إال من املوهبة واإلرصار حىت آخر نفس يف حياته.

سعد الفرحي، الرّحال الذي محل الوطن بداخله، والفنان الصادق الذي نبتنا غراسًا حاملة 
يف إثر خطواته الكبرية، العصايم اجلاد والناحت يف خصرة الزمن؛ نكّرمه يف هذه 
الدورة الثالثة من مهرجان أفالم السعودية، إميانا منا بأنه خري قدوة للشباب املبدع الذي 

ال يستسمل أبدا ويذهب بشغفه لكه حنو صناعة املستحيل.

املخرج سعد الفرحي حيق لنا أن نفخر به رائدا ومؤسسا وقدوة؛ لكام نظرنا إىل شاشة 
عرض.

نتذكره قليال ويتحدث عنه زمالؤه كثريا ويصفه التارخي بأنه .. أسعف التلفزيون وأنقذ 
املشاهدين.

إدارة مهرجان أفالم السعودية
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قرية السبعان
تصوير : عبدالعزيز العفنان - سعود العطاهلل
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ولد سعد بن فرحي بن دمحم العفنان المتيمي عام 1940م، يف قرية السبعان، جنويب 
منطقة حائل باململكة العربية السعودية، واشهتر بامس سعد الفرحي.

نشأ بني قرية السبعان ومدينة حائل، حيث اكن والده فالحًا يعمل يف زراعة النخيل، واكن 
سعدًا يساعد والده يف الزراعة والري، إىل جانب دراسته حىت أمكل املرحلة املتوسطة 

واكن معره حيهنا قرابة امخلسة عرش عامًا.

بداية الرحلة من حقل النخل إىل رشكة الزيت
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يف تلك الفرتة اكنت رشكة الزيت العربية األمريكية )أرامكو السعودية حاليًا( وجهة ألهايل 
منطقة حائل ومناطق اململكة عامة للبحث عن العمل، حيث أهنا أتاحت العديد من الفرص 
الوظيفية، وقد التحق العديد من أقارب سعد للعمل بأرامكو، واكن سعد معجبًا بأزياهئم 
وبقصصهم اليت لطاملا اكنوا يرووهنا عندما يعودون إىل حائل يف أوقات العطالت عن 
حياهتم العملية وطبيعة حياهتم احلديثة، إضافة إىل مشاهدهتم لألفالم السيمنائية. قرر 
حيهنا أن يغادر حائل إىل الظهران مع مجموعة من أقرانه، من مضهنم الاكبنت طيار 
جزاع بن غامن المشري والذي أصبح الحقًا مساعد مدير عام العمليات اجلوية باخلطوط 
تلك  الطرق غري معّبدة يف  أيام حيث اكنت  الثالثة  قرابة  السعودية. استغرقت رحلهتم 
الفرتة إىل جانب بطء السيارات. عندما وصل، ُطلب منه إصدار تابعية من أحوال الدمام 
حيث أن بطاقة األحوال مل تستخدم يف تلك الفرتة واكنت حائل تشهتر جببل مشر، األمر 

الذي دعا إلطالق امس "المشري" عىل لك من تقدم إلصدار التابعية من حائل.

وعنّي يف  اللغة اإلجنلزيية  دراسة  أرامكو إىل جانب  مدارس  دراسته يف   أمكل سعد 
مستشىف أرامكو مكراسل بني املختربات والعيادات لنقل عينات التحاليل، مث مت تغيري 
واملراجعني  املرىض  استقبال  موظف  مث  ومن  اإلسعاف  لسيارة  سائقًا  ليصبح  موقعه 

لتحويلهم إىل أطباء العيادات.
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ومل يكن انتقاله إىل استقبال عيادات املستشىف يف الظهران هو املنعطف األكرب يف 
حياته، إمنا تلك اللحظة اليت قدم فهيا املساعدة لفريق معل تلفزيون أرامكو حني جاءوا 
لتصوير بعض املشاهد يف عيادات املستشىف. اكن تلفزيون أرامكو والذي يعترب ثاين 
تلفزيون يف الرشق األوسط بعد تلفزيون بغداد ينوي معل برناجم عن التثقيف اليحص، 
وباملصادفة اختري القسم الذي اكن يعمل فيه سعد لتصوير بعض املشاهد، حيهنا طلبت 
منه مديرته األمريكية مساعدهتم يف أي يشء حيتاجونه، فالزمهم طوال فرتة تصويرمه 
واكن يساعدمه يف محل الاكمريات ومعداهتا. بعدما غادروا أصبح يفكر هبذه املهنة اليت 
اكن مهبورًا هبا، واليت زاد شغفه هبا ما اكن يشاهده من األفالم السيمنائية األمريكية 

واملرصية يف صالة املجمع السكين.

مل يكتف سعد حبمل اكمرياهتم ومعدات التصوير، بل اندجم باكمل حواسه، ومل هينأ له 
بال حىت تقدم إىل مديرته بطلب نقل وظييف لكن هذه املرة إىل قسم التلفزيون، وبالفعل 
حصل له ما اكن يمتناه ونقلت خدماته إىل قسم التلفزيون ليبدأ فيه قصة أول خمرج 

سعودي، وأحد بناة اهلوية اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية.

اكن تلفزيون أرامكو يعمتد عىل بث األفالم السيمنائية ودبلجة األجنبية مهنا إىل اللغة 
يقارب  ملا  تدرب سعد  الفين.  اإلخراج  والصورة وعىل  واإلضاءة  الصوت  وبث  العربية 
السنة واكن حيهنا مجيل حطاب املعروف ببابا حطاب يعمل معه، وعندما رشع تلفزيون 
أرامكو بإنتاج الرباجم، مت االعمتاد هيلع إلخراج باقة مهنا ومل يكن ذلك باألمر اهلني إذ 
مل تكن أرشطة الفيديو مستخدمة للتجسيل آنذاك، بل اكن تنفيذ الرباجم يعمتد عىل بهثا 
بك،  تبدأ  والسالمة  برناجم حصتك  اليت أخرجها  الرباجم  التلفزيون. من  مبارشة عىل 
وزاوية الكتاب، واملباراة الثقافية، وفنجان شاي وبرناجم هسرة االثنني الذي استضاف 
العديد من الفنانني والشعراء واألدباء العرب واخلليجيني ومن مضهنم طارق عبداحلكمي، 
عبدهلل دمحم، طالل مداح، مجيل محمود، عبدالقادر حلواين، مطلق الدخيل، دمحم زويد، 
سيد خليفة، عباس أبو شنب الهشري بأبو خداش، ورايض درويش، واملذيع الهشري بكر 

يونس.

تلفزيون أرامكو
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يف عام 1384هـ املوافق 1964م وإبان عهد امللك فيصل بن عبدالعزيز، ُأعلن عن الرشوع 
يف إنشاء تلفزيون اململكة العربية السعودية وتقدم سعد الفرحي لالنضامم لطليعة العاملني 
فيه، وبسبب خربته السابقة يف هذا املجال قبل يف وزارة اإلعالم واكن وقهتا الشيخ 
التلفزيون  إنشاء  مرشوع  مدير  ووارن  فرانك  والسيد  لإلعالم،  وزيرًا  احلجيالن  مجيل 

السعودي وممثل رشكة إن يب يس الدولية.

مل يكد يستقر يف التلفزيون السعودي حىت مت ابتعاثه إىل الواليات املتحدة األمريكية 
السعودي لالسزتادة من  للتلفزيون  الدفعة األوىل  1964م مضن  يف هشر نومفرب عام 
التخصص يف اإلنتاج التلفزيوين، وقد اكن ممن رافقه يف تلك الدفعة: هناد عبدالقادر 
إدريس، ودمحم الفهيد، ودمحم الرضاب، وجارس اجلارس، وصاحل امحلدان، وإبراهمي 

النفيسة.

التحق مبعهد آر يس اي بنيويورك ليحصل عىل دبلوم اإلنتاج واإلخراج ومعليات االستديو، 
ولكية أنتيوك بوالية أوهايو حيث درس عنارص املرسح واإلنتاج املرسيح، مكا اخنرط يف 
دورة اإلنتاج التلفزيوين والسيمنايئ يف يب يب يس لندن عام 1968م، ودرس اإلنتاج 
التلفزيوين يف جامعة سريكيوز يف نيويورك عام 1971م. استغل وجوده هناك لينخرط 
يف كثري من الفعاليات الفنية صانعًا ال جمرد متلق هلا. فعندما درس يف معهد درامتيك 
وورك شوب الذي خترج منه جميس دين، و مارلون براندو، والاكتب املرسيح الهشري 
تينييس وليامز، قام سعد بإخراج معلني من كتابات وليامز مها "صيف ودخان" و "عربة 
امسها الرغبة". وملا التحق بلكية أنتيوك بوالية أوهايو حيث درس عنارص املرسح واإلنتاج 
املرسيح، مثل يف مرسحية "اكبنت براس بوند" من تأليف الهشري جورج برنارد شو 

ومرسحية "ترويض المنرة" لشكسبري.
 

 عاد بعدها إىل اململكة محماًل خبربة عريضة يف اإلنتاج السيمنايئ والتلفزيوين، فُعرف 
باإلتقان  يتعلق  فميا  اخلصوص  وجه  وعىل  العالية  الفنية  وحبساسيته  النافذة  برؤيته 
باللكيات  اإلخرايج وهندسة الصورة، رمبا مل يكن قد لىب غاية مطوحه من االلتحاق 
لكن  العامليني،  بالفنانني  واالختالط  احملتوى  فنون صناعة  من  والزتّود  الفنية  واملعاهد 
الكوادر  العمل بسبب قلة  العودة لملسامهة يف  بثه وُطلب منه  التلفزيون السعودي بدأ 

السعودية املدربة.

تأسيس التلفزيون السعودي
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أخرج أول معل درايم سعودي يف تلفزيون جدة وهو أشبه بـ "اسكتش تلفزيوين" اكن 
عنوانه "املجنون" وشارك يف بطولته لك من لطيف زيين وحسن دردير وأمحد عبدالعزيز 

عام 1385 - 1965م.

الفنان حسن  "العيادة" واليت ظهر ألول مرة فهيا  للتلفزيون بعنوان  أخرج أول متثيلية 
دردير ولطيف زيين. وقام بإخراج أول مرسحية للتلفزيون بعنوان "أنا أخوك أمني" من 
الضمري" من  "تأنيب  بعنوان  أول فمل سيمنايئ  باإلضافة إلخراجه  مداح،  تأليف طالل 
من  األوىل  احللقات  أيضا  سعد  أخرج  16ممل.  اكمريا  باستخدام  دردير  حسن  بطولة 
مرسح التلفزيون واليت ظهر فهيا ألول مرة عىل التلفزيون لك من طالل مداح و أبوبكر 
وآخرون  اجلوهر  عبادي  و  عبده  كدرس ومحمود حلواين و دمحم  بالفقيه ومعر  سامل 
من الدول العربية من مضهنم حمرم فؤاد. و أخرج أول سيمنا لكيب للفنان دمحم عبده 
عام 1966م يف أغنية "حبييب مرين يف جدة". مكا شارك مكساعد خمرج مع املخرج 
وقد  اخلرجيي،  عبدالرمحن  متثيل  من  املفقود"  "الربهان  مسلسل  الثنيان يف  سلميان 

حصل العمل عىل جائزة يف تونس.

نال جائزة من جهاز  والذي  تدق ساعة"  "اللكمة  الهشري  الربناجم  الثقافية  براجمه  من 
حيث  رضا نرصهلل  األديب دمحم  وتقدميه  بإعداده  قام  1979م.  عام  اخلليج  تلفزيون 
سافروا إىل العراق ومرص وتونس واملغرب وعدد من الدول العربية وقابلوا العديد من 
الخشصيات املهمة يف ذلك الوقت من شعراء وأدباء ومفكرين ومن مضن تلك الخشصيات 
من السعودية: تريك السديري وعبدهلل بن مخيس وآخرون، ومن الدول العربية: أدونيس، 
وبدر شاكر السياب، وجنيب حمفوظ، وإحسان عبدالقدوس، وشكري عياد وغريمه. كذلك 
لألمن  بعد شعارًا  الربناجم فميا  الساهرة". أصبح شعار  "العيون  برناجم  بداية  أخرج 

العام السعودي.

رائد اهلوية التلفزيونية السعودية
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يف ظروف غامضة غادر املخرج الفرحي إىل لندن بنية اهلجرة والتحق بقناة يب يب يس 
لندن ومعل فهيا قرابة امخلس سنوات. ويف زيارة خاصة لمللك فهد بن عبدالعزيز رمحه 
هلل إىل لندن حيمنا اكن وزيرًا لملعارف، وبرفقته األمري سملان بن عبدالعزيز التىق هبم 
بالصدفة ودار بيهنم حديث مطول نتج عنه عودته إىل الرياض. عاد للعمل يف التلفزيون 
السعودي ليخرج العديد من الرباجم الوطنية والوثائقية، حيث بدأ بتصوير فيمل عن اململكة 
باكمريا سيمنائية تنقل خالهلا بني مناطق اململكة وذهب بعد انهتائه من التصوير إىل 
لبنان لتحميض الفيمل إذ مل يكن هنالك معامل محتيض يف السعودية. ولسوء احلظ بدأت 
حرب لبنان عام 1977م  حال وصوله، وُدّمر املعمل بالاكمل وتلفت مجيع األفالم وعاد إىل 

السعودية خايل اليدين.

اهلجرة
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من الرباجم الوطنية اليت أخرجها الفرحي برناجم "الغيث والليث" من تأليف الشاعر دمحم 
بن عثميني و"نفحات شذا عطر من ملحمة عيد الرياض" من تأليف الشاعر بولس سالمة 
وبرناجم "أمساء يف الذاكرة، هذا هو عبدالعزيز" حيث اكن من إعداده ورؤيته و إخراجه 

واكن آخر أمعاله.

يذكر الفنان التشكييل عمثان اخلزمي أن بعض قيادات احلكومة السعودية اكنت تطلب 
سعد الفرحي باالمس ليخرج ويرشف عىل بعض الرباجم الوطنية.

أخرج حفل افتتاح معرض الرياض بني األمس واليوم يف أملانيا عام 1983م وقد افتتح 
أول  الفرحي  أخرج  املنوعات  براجم  ومن  آنذاك.  عبدالعزيز  بن  سملان  األمري  املعرض 
برناجم ألعاب سعودي أطلق هيلع ألعاب مفتوحة عام 1987م حيث اكنت الفكرة مستوحاة 
للفنان  مونودراما  أول مرسحية  أخرج  الهشري.  كذلك  األملاين  ماتش  تيل  برناجم  من 
نارص القصيب بعنوان "حمل احلياة" عام 1984م وحصل نارص من خالهلا عىل جائزة 

من مجعية الثقافة والفنون وقد قام برمس خلفية املرسح الفنان التشكييل سعد العبيد.

اهمتامه بالرباجم الوطنية وثقة القيادة به
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يتذكر الفنان دمحم الكهنل ذلك يف قوله: "كنت ممن عارصه يف فرتات عىل مدى 25 سنة 
ومن خالل معل بسيط يف التلفزيون عبارة عن هسرة بعنوان هسرة اخلليج عام 1402هـ. 
يديه  بالتلفزيون اكنت عىل  وبدايايت  املرهف  الذي يمتزيون باحلس  املخرجني  اكن من 
واكنت أخالقياته يف التعامل ويف جمال اإلخراج ممزية. كنت أمسع عنه قبل أن ألتقيه 
وعندما تعاملت معه وجدت لديه احلرص الكبري عىل معله ومل حيالفين احلظ يف التعامل 
معه يف غري هذه الهسرة. وقد شاهدت له عدة أمعال حيث أخرج عددًا من املرسحيات 
للتلفزيون واكن إخراجه ممزيًا. عندما طلبته مؤسسة اإلنتاج الرباجمي املشرتك للخليج 
يك خيرج أربع هسرات درامية تصور يف الكويت، اختري من بني مجموعة كبرية بني 
خمريج اخلليج. وبالفعل أثبت بعد مشاهدة هذه الهسرات أنه من أفضل خمريج اخلليج 

يف ذلك الوقت".

اختري سعد ليخرج هسرتني تلفزيونيتني ملؤسسة اإلنتاج الرباجمي املشرتك لدول اخلليج 
العريب عام 1980م ومها "حمل بال ضفاف" من متثيل عبدالعزيز احلداد وأمحد الصاحل 
واكمظ الزامل والعراقية هناء دمحم وظهرت فيه املمثلة السورية مها املرصي ألول مرة 
عىل شاشة خليجية، وهسرة "بطاقة عودة من الغربة" من متثيل دمحم العيل وبكر الشدي 
وعبدالنارص الزاير. مكا أخرج هسرة بعنوان "نورة" من متثيل دمحم العيل وأمسهان 

توفيق حيث اكن أول ظهور هلا يف هذه الهسرة.

خالل مسريته العملية، سامه يف إبراز وظهور عدد من الفنانني عىل الساحة مثل الفنان 
سعد خرض ودمحم العيل وعبدهلل السدحان وبكر الشدي وعيل اهلويريين وآخرين. مكا 
قام بتدريب العديد من الكوادر السعودية الفنية والذين أصبحوا خمرجني فميا بعد أمثال 
شلهوب الشلهوب، عامر امحلود، خالد الطخمي، دمحم الشقاوي، سعد الوثالن، دمحم 

العتييب، نارص الصقيه، عبدالكرمي السيف وآخرين.

صائد املواهب
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قلة مه األكفاء الذين محلوا عىل عاتقهم الهنوض مبستوى الرباجم واألمعال الدرامية 
اليت اكن ينتجها التلفزيون وقد اكن سعد الفرحي أحد القالئل ممن ميلكون العمل واملعرفة 
يف جمال اإلخراج التلفزيوين وقد اكن أول من أسس لدخول املخرجني السعوديني للعمل 
يف التلفزيون يف وقت اكنت الرباجم واألمعال الدرامية يف تنفذ من قبل طوامق عربية 
حيث معل الفرحي عىل تدريب وإعداد مجموعة من الكوادر الوطنية السعودية للتصدي 
للعمل التقين والفين يف التلفزيون. واكن أحد املخرجني اخلليجيني القالئل الذين يعمتد 

علهيم يف تقدمي األمعال الدرامية الضخمة.

متزي حبامس وإخالص منقطيع النظري. فمل يكن يستسمل ملا يواجهه من عراقل بل اكن 
واسع الذاكء، يصنع الكثري من القليل الذي اكن متاحًا له. ُيذكر أنه ذات مرة يف شبابه 
استغل وجود اآلالت املوسيقية اخلاصة بأفراد فرقة الرياض املوسيقية عندما تواجدوا 
يف التلفزيون لتجسيل أغاٍن ملسفر القثايم، فوضعها بشلٍك منظم عىل الكرايس يف 
االستديو وأخذ هلا لقطات عرضية وطولية ومتداخلة، وليدخلها مضن برناجم "اخرتنا لمك" 

الذي اكن يعده وخيرجه.

اإلتقان واحلرص عىل اجلودة العالية مل يأتيا من فراغ بل اكنا حمصلة جلهد دؤوب منه 
إلبراز ما يولك إليه من براجم يف أحسن صورة ممكنة يعيط فهيا عصارة خربته وذائقته 
الفنية املبدعة ما جيعلها تمتزي عن غريها. يصفه املخرج خالد الطخمي قائاًل: "إن عدم 
رضا الفرحي أحيانًا عن بعض أمعاله يعود إىل مطوحه الكبري إلخراج معل خالق وفريد".

الدقة واالنقطاع للعمل الفين
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اكن له هيبة وحضور خميف، لكنه بعد انهتاء املهشد يقبل رؤوس من اكن يرصخ علهيم ويعتذر عن حّدته وقت العمل
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وظالهلا  بزواياها  بالنفس  واالعتداد  والمشوخ  األصالة  من  مزجيًا  ترى  كوادره  يف 
وإضاءاهتا وكأهنا حتيك بأن خلف هذه الصور خميلة فنان يرمس باكمرياته لوحات من 

نوع خاص قّل أن تراها يف أمعال غريه من املخرجني.

يذكر الكثري عصبيته عند تنفيذ براجمه ويه مل تكن كذلك بقدر مايه قلق وتوتر ناجت عن 
حرصه الشديد عىل جودة العمل واإلتقان فيه ينهتي ذلك فور االنهتاء من العمل لدرجة 
استغراب احمليطني به: هل هذا هو حقًا نفس الخشص الذي اكن قبل قليل يوجه وينادي 
بصوت مرتفع اختلطت فيه العربية واإلجنلزيية بطريقة عفوية؟ وصل به احلال يف جديته 
حنو إتقان العمل إىل موقف مربك مع أحد املمثالت اليت اكن دورها يستديع أن تبيك 
ومل تكن قادرة يف وقته عىل استحضار احلالة، فصفعها عىل وجهها، ودارت الاكمريا.

ويف أحد أمعاله اليت صور فهيا فارسًا ميتيط صهوة حصان، رفض الفرحي املمثل الذي 
اكن سيؤدي دور الفارس وهرع للبحث عن بديل وسط التصوير فوقع اختياره عىل عامل 
بسيط يف أحد األروقة. عندما ُسئل معا فعل أجاب: "جتاعيد وجه العامل اكنت أصدق 

وأقرب للفارس من املوديل الوسمي".
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لُكّف يف عام 2006م من قبل وزارة اإلعالم إلخراج برناجم "أسفرت وأنورت"، واإلرشاف 
أوبريت حفل استقبال أهايل مدينة حائل لمللك عبدهلل بن عبدالعزيز  عىل تغطية وبث 
إبان زيارته األوىل هلا بعد توليه مقاليد احلمك.  التىق باألمري سعود بن عبداحملسن 
بن عبدالعزيز أمري منطقة حائل يف جدة يف لقاء حتضريي للعمل وملتابعة االستعدادات 
اإلعالمية للزيارة، مكا التىق باألمري عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمري املنطقة 
ورشع بتصوير الربناجم بأفاكر وسيناريو خمتلفة وممتزية تتناسب مع ماكنته وقدرته 

اإلخراجية.

يف الثاين من يونيو عام 2006م، بدأ بالتحضريات للعمل يف مكتبه بنفس الفندق الذي 
اكن يسكنه يف حائل، مث التىق باملسوئلني مبطار حائل يتقدمهم األستاذ حسني املطاوع، 
وقام برتتيب مواقع الاكمريات يف املطار حبيث يمت تصوير املناسبة بانسيابية وعفوية 
بدون أن تكون الاكمريات بارزة، وركز عىل القضاء عىل ظاهرة الزتامح والربكة خالل 
التصوير. بعد التنقل يف عدة مواقع باملطار ويف أجواء ممشسة انتقل إىل مواقع تصوير 
خارجية يف ميادين وشوارع حائل، مث انتقل إىل ديوانية رجف القوايف واسمتع ألحد 
األمعال اليت أنتجهتا الديوانية لملناسبة، مث انتقل إىل مركز املغواة لالحتفاالت حيث اكن 
اإلعداد لعدد من الفقرات التصويرية اليت سيمت تصويرها بعد الساعة العارشة والنصف 
قدموا من  الذي  املصورين  بقية  وانتظار وصول  لراحة  السكن  عاد إىل  اليوم، مث  ذلك 
الرياض هلذا الغرض. عاد إىل املغواة وصور عددًا من الفقرات بأجواء استثنائية رائعة 
اكن فهيا ميازح امجليع حىت حبراكته التوجهيية اليت اكنت أشبه بإمياءات والد حاٍن 
عىل أبنائه، عىل عكس ما يقوم به بعض املخرجني من حدة وانفعال، وعىل عكس احلال 

الذي أعتيد أن يرى هيلع يف أوقات التصوير.

أوبريت "أسفَرت وأنوَرت"
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القحطاين  املشيقح ودمحم  رشيد  الشباب:  املصورين  العمل لك  طامق  من مضن  اكن 
لسعد  الذي اكن مالزمًا  تلفزيون حائل-  -املصور يف  الباحوث  املطريي. خالد  وفيصل 
ذلك اليوم يروي أن الفرحي اكن يتحدث عن إجعابه بعدد من الوجوه الشابة معه بذلك 
العمل وقدرهتا عىل إيصاله إىل ذروة محاسه إلخراج ممتزي هلذا العمل. مكا اكن يتحدث 
حبامس عن الوطن وعن حب الناس وعن العطاء. وعندما سأله عن مؤسسته الفنية وملاذا 
ال يكون هلا فرع حبائل، ردَّ بقوله: "ال يا خالد لست من حميب الدنيا ولست ممن حيرص 

عىل مجع املال، أنا أحبث عن اإلبداع والتجدد وليس يف مفكريت أمطاع".

شعر سعد خالل ذلك اليوم بوخزة يف صدره عزاها لربودة املكيف يف غرفته ورفض 
قلق الطامق هيلع وإرصارمه عىل أخذه لملستشىف بقوله "شوية تعب ويروح" و"املناسبة 
تستحق أن نتحامل عىل النفس". اسمتر يف العمل حىت أصيب بتعب شديد فاجمتع 
بالفريق اكماًل وأوىص لك مهنم باالهمتام بعمله وأعطامه توجهياته قبل أن يتوجه إىل 
غرفته لريتاح. يقول الباحوث: "عند العودة إىل السكن قال بأنه يشعر بأمل شديد ورجوته 
للذهاب إىل املستشىف فرفض بشدة مطلقة وقال: "تعودت عىل اآلالم وستذهب بإذن هلل".

املخرج التلفزيوين يف تلفزيون حائل فهد العفنان اكن آخر من حتدث مع سعد الفرحي 
ذلك املساء إذ أوصاه الفرحي بوضع خطط معل لترسيع معليات التصوير وتشكيل الفريق، 
ما  الشلك حسب  وصوروا هبذا  غدًا  قوموا  تنتظروين،  "ال  قائاًل:  االجهتاد  وحثه عىل 

رمسته لمك وكونوا حريصني عىل اإلتقان، أنا واثق بمك".

 رخض امجليع لرغبته يف عدم تناول العشاء معهم وتركوه ليأخذ قسطًا من النوم ويرتاح، 
واكنت نومته األخرية.
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مل يكن أبو وّضاح يدخر وقتًا للراحة عندما يلزتم بتنفيذ معل
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تفقد طامق العمل سعدًا يف اليوم التايل ليجدوا أنه فارق احلياة مستلقيًا بوداعة عىل 
فراشه. وُأسدل الستار عىل مسرية أربعني عامًا من العطاء، مل يكن ينوي أن يكف عهنا 
إىل آخر دقيقة من حياته، إذ نام بلباس العمل الذي اكن أعاله صورة خادم احلرمني 
الرشيفني امللك عبدهلل بن عبدالعزيز اليت حرص أن يضعها عىل صدره. واكن مما وجد 
الفقيد  اختاره  وعنوانه حسمبا  النور  يَر  مل  الذي  األخري  برناجمه  سيناريو  حوزته  يف 

"أسفرت وأنورت". 

الفنان امللزتم إىل آخر نفس
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سيناريو التصوير مكا خطه سعد بيده
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خط بيده السيناريو الذي يشري بالبداية إىل لقطات رسيعة جدًا من مجيع املشاهد يف 
العمل ومقدمة ألناشيد امللك، مث رمس رمحه هلل شكاًل ميثل جبل عريف وكتب املذيع يف 

أحد املواقع وليكن عريف قبل الرشوق أو الغروب ويقول:
"مشاهدينا الكرام ومن عروس المشال حائل يسعدنا أن ننقل لمك بعض مشاعر املواطنني 

واملواطنات
)يزنل اإلعداد والتقدمي(

الذين هبوا صغارا وكبارا بدوا وحرضا الستقبال مليكنا خادم احلرمني الرشيفني امللك 
عبدهلل بن عبدالعزيز رمحه هلل وخالل هذا يتغري النصف الثاين من اخللفية... اخل"

ويف موضع آخر كتب خبط يده أيضًا: "أطفال يف امليادين ترامه يتسلقون أحد املعامل 
حيي  يابعد  عبدهلل  امللك  والدنا،  عبدهلل  امللك  عزوتنا  امللك  ألوان  بعدة  هيلع  ويكتبون 
أبومتعب قرة أعيننا أبومتعب ياحيي ومييت وهكذا يعين عدة عبارات ولك طفل يكتب 
عبارة ويمت التصوير من اخللف حبيث تظهر ظهورمه وعىل الظهر صورة امللك عبدهلل 

عرب فنايل تعد هلذا الغرض"
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سبعة عقود من احلياة املليئة باألسفار واألحداث
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واكن االهمتام بوفاة الفقيد الراحل مشل لك أبناء الوطن ابتداء بأمري حائل ومسو نائبه 
ووكيل اإلمارة، مكا اكن االهمتام كبريًا من معايل وزير الثقافة واإلعالم األستاذ إياد بن 
أمني مدين ولك مسوئيل الوزارة ورفقاء الفقيد وتالميذه من لك قطاعات الوزارة املختلفة، 
ورشع التلفزيون السعودي، القناة األوىل، مبتابعة من األستاذ سلميان العيدي بتصوير 

مرامس الصالة ودفن الفقيد باملقربة ومشاعر أحبابه.

وقد أقميت صالة اجلنازة عىل الفقيد تقّدمها نيابة عن أمري حائل وكيل اإلمارة املساعد 
خلف بن عيل اخللف وعدد من املسوئلني ومجع كبري من أهايل حائل وأحباب وأشقاء 
الفقيد. دفن الفقيد يف مقربة الزبارة وسط أجواء حزينة اختلطت هبا عبارات الدعاء له 

بدموع لك حائل.
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سعد الفرحي
يف ذاكرة الرّواد والفنانني
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وأنا أفتش يف ثنايا اخليال، لفت انتبايه أنه غادر حائل محماًل بالمطوحات واآلمال، 
ليكتب هنايته فهيا، واكنت وجهته  ليختمت مسريته يف احلياة بني أضالعها  إلهيا  وعاد 
األوىل اليت ميم برصه هلا املنطقة الرشقية واليوم حيتىف به فهيا جمددًا ... يا اهلي! 

إنه رضب من املستحيل.. 
البتة، خشصية  عادية  غري  أمام خشصية  أنين  خاطري  عززت يف  املفارقتان  هاتان   
لزامًا  أبيه. هنا اكن  بكرة  السعودي عن  واإلعالم  والذاكرة  الوجدان  لتخلد يف  عاشت 
عيل التوقف ألتفحص عن كثب عبارته الهشرية اليت اكن يرددها يف ممسيع: "مث ماذا 

ياهذا؟". سعد الفرحي .. سؤال يبحث عن اإلجابة.

عندما بدأ يتشلك سعد الفرحي، برزت مسات النبوغ هيلع وهو خيطو خطواته األوىل يف 
أعباء احلياة. اكنت  لوالده يف  1940م مساندًا  احلياة يف قريته الصغرية حبائل عام 
نظراته محتل يف أمعاقها مشاهد مغايرة متاما ملا يعيشه، فالتحم مبا جيول يف داخله 
وتاه يغوص وينظم الغد املرشق يف وجدانه. فقرر رسيعًا أن يبدأ حياته اليت ينشدها 
وتتنامغ مع قدراته الذهنية، وغادر رسيعا للحاق واإلخنراط بالعمل يف أرامكو حبثًا عن 

ترمجة ذلك املهشد الذي جتري أحداثه يف خميلته. 

الاكئن  هلذا  يصل  يك  الفرحي  سعد  عربها  جسمية  ومهام  وأمحال  وحواجز  حمطات 
العجيب الغريب وقهتا "التلفزيون"، فتعلق بالاكمريا وأدواهتا واملهشد وما حيتويه. أدرك 
عندها أنه وجد ضالته ومصريه ومستقبله وعامله ودنياه .. هكذا بدأت حاكية سعد الفرحي 
من الرشقية.. رحلة معجونة باإلرصار للوصول للقمة وجنح مبهارة وفن وصدق ليصبح 

القمة اليت عاشت من أجلنا لتيضء الدروب.

املهين يف  التأهيل  الفرحي مشوار  فقد اخترص سعد  املعجزات:  أن احلب يصنع  يقال 
تلفزيون أرامكوا رسيعا عام 1957م ليبدأ مزاولة اإلخراج بلك معطياهتا، وهنا التىق 
بروحه ألول مرة وسرب أغوارها فالقادم املنتظر هو األمجل، وألنه اكن يعمل أن القادم هو 
األمجل املنتظر، فقد غادر عام 1964م مضن أوائل املبتعثني لدراسة اإلخراج التلفزيوين 
يف أمرياك ليعود رسيعا ليدير دفة العمل يف تلفزيون الوطن احلبيب الذي جّفر فيه لك 
طاقاته فعمل اكفة أشاكل الرباجم املختلفة، ودرب زمالئه، واكتشف املواهب، وصنع جنوم 
املرحلة وفتح اآلفاق ألبناء الوطن رجاال ونساء، ولسنوات طويلة اكن خالهلا مثاال حيتذى 
يف اإلخالص والصدق واإلنضباط واآلداء املهين الدقيق واألمنوذج والقدوة اليت سار 
عىل منواهلا الكثري من النجوم يف فن االخراج اليوم، وهبذا الفعل واإلجناز املعجزة آنذاك

سعد الفرحي .. ذاكرتنا املرئية
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فقد لعب دورا يف تشكيل الثقافة املطلوبة لرفع مستوى الويع يف الشارع السعودي، 
تسببت يف إزدهار وانتشار رسالة اإلعالم التمنوي اليت قادها سعد الفرحي باقتدار مثري 
ومهبر ومشوق للغاية، األمر الذي أحدث نقلة نوعية يف جتربتنا اإلعالمية تركت أثرا كبريا 

، ومهدت الطريق جلعل املستقبل املنظور أكرث مجاال.

سعد الفرحي االنسان: هذا املحمل ال أحد يعرفه كثريا ، وقلة من الناس من قرأ سعد الفرحي 
مكا ينبيغ. لكونه متفردا خمتلفا ممتثال يف حالة ثقافية وفكرية متطورة جدا فهو ميلك 
إحساس الشاعر، وخيزتن معرفة مكثفة يف داخله، وحشد من حوله حجافل من األدباء 
واملثقفني واملفكرين والفنانني، الينكف عن القراءة والبحث عىل اإلطالق بارع متاما يف 
احلديث، خبفة ورشاقة اليضاهيه فهيا أحد جخول جدا، معيق جدا، مسترشف للقادم 
املجهول حبنكة بالغة، معطاء بصورة الحدود هلا، لعل عبد العزيز ابنه يرشق لنا من جديد 
مكخرج فاإلبن رس أبيه،  لهتطل مشس سعد الفرحي بأشعهتا وخيوطها الذهبية حتيك 

فينا نضجا ووعيا وإداراك يليق بنا.

يف عام 2006م عاد إىل حائل ليهني حياته فهيا.
قدمه..  مبا  اعزتازا  الفرحي  بسعد  السعودي  السيمنا  مهرجان  حيتيف  2016م  ويف 

فالصادقون فقط مه الذين ميوتون عىل رأس العمل.

حيي مفرح زريقان 
إعاليم وناقد فين
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هنالك فنانًا يزرع عودًا ليستظل به لوحده، وهناك فنانًا يزرع جشرة يستظل الكثري بظلها، 
وحنن اآلن يف ظل جشرة العمالق سعد الفرحي. وإن اكن أغلب اجليل احلايل ال يعرف 
هذا العمالق الراحل، إال أنه هرم من أهرام الفن يف اململكة. هذا اهلرم الذي خترج من 
أمرياك ووصل إىل بالده ليك ميارس اإلخراج والمتثل حبب وصدق وبإميان مطلق بأن 
الفن رسالة و أن اإلنسان إذا وهبه هلل هذه املوهبة جيب أن يبلغها ليك تصل إىل الناس. 
اكن موقنًا بأن الفن لغة الشعوب مجيعًا، فقد تطرب إىل موسيىق غربية وأنت ال تتقن لغة 
الغرب، وقد تندجم مبشاهدة فيملا هنديًا بالرمغ من أنك ال جتيد اللغة اهلندية وال تفهمها، 
ولكن الرابط املشرتك هو اإلحساس، مفا يصدر من اللسان ال يتعدى األذان، وما يصدر 
بينك  املتليق، لكام قرّصت املسافة  القلب، ولكام كنت صادقا مع  القلب يصل إىل  من 

وبينه؛ وتلك اكنت رسالة الراحل سعد الفرحي اليت ملسناها وتعملناها منه.
 

اكن سعد الفرحي ذو نظرة بعيدة، قال يومًا متحدثًا إيل بني مجع من الزمالء: "ستكونون 
جنومًا"، وكأنه يرمس خارطة طريق الفنان الذي يعمل معه منذ أول معل، حيث اكنت قراءته 
ملن حوله تصيب دامئًا. وعالوة عىل ذلك فإنه مل يكن خمرجًا حفسب، بل اكن أديبًا ومثقفًا 
و قاراًئ هناًم، وضليعا يف أكرث من عمل من بيهنا االجمتاع والسياسة. واكن دامئًا ما 
يردد مقولة الاكتب ميخائيل نعمية "إن أنت أحببتين ملكتين، وإن أنت أبغضتين امتلكتك، 

فاخرت لنفسك أن تكون مالاك أو مملواك".

من  الكثري  يف  به  واجمتعت  صدييق،  يا  وداعا  مسلسل  الراحل  العمالق  مع  معلت 
املهرجانات، إىل جانب ذلك فقد اكنت تربطين به عالقة أخوية وطيدة.

اكن الراحل حمبوبًا من قبل امجليع ألنه صادق رصحي مع اللك، ومن يعرفه عن قرب ال 
يزعل منه أبدًا، بالرمغ من عصبيته، ولكنه ذو قلب كورقة بيضاء، وأقصد بعصبيته تلك 

اليت تتعلق مبصلحة العمل وليس لألمور الخشصية.

عمثان  الفنان  مثل  أمههم،  من  أنه  لتذكر أحصاب امجليل مبا  يدعوين  السياق   ولعل 
الورثان، الفنان جامس الياقوت، الفنان سعد خرض، الفنان دمحم مفرح، الفنان العمالق 
لتذكر  تسعفين  ال  الذاكرة  لعل  غريمه  آخرون  و  محزة،  والفنان دمحم  العيل،  دمحم 

أمساهئم ولكن فضلهم باِق ما بيق الفن.

جشرة ال زال الكثري يستظل بظلها
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مك أمتىن أن يرسح القارئ مفكرا كيف هلذا الرجل أن يعمل يف الفن وحيدا منذ مخسني 
سنة، حيث اخنفاض سقف احلرية، وضيق املوارد، يف حني أننا بالوقت احلارض جند 
من يشكو وتقل أمعاله رمغ هامش احلرية واتساع املوارد؟!، هلذا فأنا أعتقد جازما أنه 
لوال هلل مث سعد الفرحي ومن تلوه تباعا ملا وصلنا كفنانني، وملا طلب مين اليوم أن أخط 

هذه اللكامت.

الفنان عيل السبع 
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الفرحي. مجعتين  العمالق سعد  عن  احلديث  تكيف  لن  عددها  مهام كرث  الصفحات  إن 
"ال جترح  فيمل  األمعال،  تلك  أبرز  ومن  بريطانيا،  من  عودته  بعد  بدأها  أمعال  عدة  به 
البدء اكن احلب"، ومتثيليلة  "يف  التلفزيوين  الشفاه"مبشاركة نيازي مصطىف، والفيمل 
"ابنيت" مبشاركة الراحل دمحم العيل، ومسلسل "غريب" مبشاركة عيل القن، ومسلسل 

"حاكية مثل".

يهنمك  أنه  لدرجة  ملهنته  حمبًا  واكن  عالية،  مهنية  احرتافية  صاحب  الفرحي  سعد  اكن 
أثناء  األلك  وينىس  إراديًا،  ال  الطعام  عن  متتالية صامئًا  أيام  ملدة مخسة  العمل  يف 
العمل، عالوة عىل ذلك مفكتبه يعترب املكتب الوحيد يف التلفزيون الذي يتضمن فراش 
ال  كنا  االستوديوهات  أحد  العمل يف  وإذا اكن  العمل،  أيام  مكتبه  ينام يف  فهو  للنوم 
نستغرب أنه ينام يف األستوديو بال غطاء أحيانا. اكن هو املخرج الوحيد الذي مل يعمل 
مع مؤسسة إنتاج حملية خاصة، حيث مل تكن يف أيامه مؤسسات إنتاج بل اكن يعمل 

لصاحل التلفزيون.

مل يكن جيامل أحدًا عىل حساب العمل مطلقًا، خصوصًا وأنه اكن وحيد جيله مكخرج 
لذلك مل يكن ألحد اجلرأة عىل مناقشته يف معله أصاًل. اكن عصبيًا جدًا، ولكنه حيمل 
قلب طفل حقييق، شفاف للغاية، وعصبيته مل تكن تأت إال ملصلحة العمل، وإن غضب أحٌد 

من عصبيته، ال يرتدد أن يزوره يف بيته ويقبل رأسه معتذرًا حّد الباكء.

الفنان سعد خرض

املخرج الشفاف.. وحيد جيله
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كتبت الكثري عن سعد الفرحي، وال زال األصدقاء وزمالء املهنة واملهمتون يسألونين عنه، 
فميا يعرتيين مصت مطبق يمن عن حرييت فكيف يل أن أخزتل جتربة 55 عاما مع هذا 
املبدع واألخ والصديق يف سويعات أو صفحات، وإين لكام وددت احلديث عنه تغلبين 

دمويع اليت تهنمر ال إراديا.

معلت معه قبل أن نرحل معًا للواليات املتحدة األمريكية لدراسة اإلخراج، فقد مت ابتعاثنا 
مجيع  استغراب  أثرنا  حيث  هناك  موبيديك،  استوديوهات  يف  ودرسنا  نيويورك  إىل 
األساتذة، فقد اكنوا كثريا ما يقولون لنا أننا لسنا حباجة للدراسة ويهشدون مجيعا بأننا 
منتلك املوهبة الاكفية ملزاولة اإلخراج، وقد تفوقنا عىل مجيع دفعتنا جبميع جنسياهتم، 
وكنا دامئا ما نذكر األخوة املبتعثني بأن اإلخراج ليس مادة عملية بقدر ما هو موهبة من 
هلل سبحانه، إمنا الدراسة يه تلك اليت تتعلق بالتدريب ومعرفة املعدات اليت نتعامل 
معها و مبا يتبع اإلخراج اكلديكور و اإلضاءة واحلركة، ومنذ أن عدنا وحنن نعمل سويا 
يف تلفزيون جدة ومن خالله تصّدر مجيع أمعالنا لبقية فروع التلفزيون. معلنا معا بنفس 
احلس الفين حيث أنين أقوم بعمله يف حالة غيابه دون أن يشعر أحدا بالفرق، واألمر 

نفسه حيدث يف حالة غيايب، كنا محنل توأمة فنية قد ال جندها اآلن.

بإماكننا  يكن  أنه مل  لدرجة  التفاين يف معله  ما ميزي سعد هو إخالصه حد  أكرث  إن 
التحدث إليه يف غرفة الكنرتول، وليس من صاحلك أبدا أن تقطع حبل أفاكره أثناء العمل 
مهام لكف األمر، فالصداقة يشء والعمل يشء آخر، واكن مما ميزيه رمحه هلل أنه حيفظ 
لقطاته حسب  لورقة النص املكتوبة، واكن خيطط  الرجوع  النص من دون احلاجة إىل 
عدد الاكمريات باحرتاف يثري الدهشة، وبالرمغ من أنه أستاذ جيله إال أن ذلك مل يدع 
يف قلبه غرورا أو كربا، فقد اكن هيمت بأدق التفاصيل داخل بيئة العمل ويعد لك ما هو 
يف مصلحة العمل بنفسه وحيثنا عىل ذلك، فكنا نعمل سويا يف تنفيذ الديكورات، وحىت 

صباغة حائط األستوديو.

الرمز الفين "ذو الشعر الطويل"
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أما اجلانب الخشيص، فكيف يغيب عن ذهين ما حييت ذلك الرمز الفين "ذو الشعر 
من  بعضنا  إىل  أقرب  كنا  املرشقة،  ابتسامته  و  الرصينة  مشيته  ، حىت يف  الطويل" 
أصدقاء أو أخوة حىت أنين ترشفت بالتعرف عىل أبنائه -حفظهم هلل- وكنت وال أزال أبا 
روحيا هلم بعد رحيله رمحه هلل، فأنا مل أفتقد برحيله فنانا زميال حفسب، بل فقدت سندا 
و عضدا و أخا خسيا عىل اكفة األصعدة، فاكن يبذل بلك صدق للك من حوله غري آبه 

بعوائد ما يبذل ،رمح هلل سعدا فقد اكن حبق إنسانا وفنانا فوق العادة.  

الدكتور هناد إدريس
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اح قامئة عىل اإلحرتام و  العالقة امحلميية مع الزمالء مّمن يؤدون العمل عند أيب وَضّ
التجشيع و رفع املعنويات، وهذه لكها وقود حمِفّز و رضوري السمترار جعلة اإلنتاج و 
ن ُجِبَل عىل التعامل  اإلبداع، لكنا يعمل مدى أمهيهتا، و سعد الفرحي -رمحه هلل- هو مَمّ
هبذا الروح  البناءة  مع امجليع دون استثناء. هبذا اخللق من التواضع  وإسداء النصح 
و اإلنتقاد بعيدًا عن القسوة و التجرحي، بل بإسلوٍب يمن عن ما يكتزنه قلبه الكبري من 
الوقوف معهم خبربته، و عشقه الصادق هلذا املجال دون منٍة وال  الغري و  حب خلدمة 
اح من أبرز املتحمسني -عىل قلهّتم- من  . ميكن أن يكون أبو وَضّ تعاٍل أو غطرسٍة أو تكرُبّ
املخرجني الذين استبرشوا و فرحوا بعد عودتنا -زمييل و أيخ املبدع األستاذ دمحم 
مقبل العتييب و أنا- من الواليات املتحدة األمريكية. ظهر ذلك جليًا يف الدمع املعنوي الذي 
وجدناه منه، و كذلك املادي ممتثاًل يف تصديه مناحفًا و مدافعًا يف وجه من يتصيدون 
لني، متناسني ما يوجد من  اهلفوات و اهلَنّات يف أي معل يرونه فينربون مضخمني و مهِوّ
إجيابياٍت عىل كرثهتا، ومل تكن أهدافهم خبافيٍة عىل مثله حبمك خربته الطويلة و جتاوزه 

هو نفسه مراحل وحتديات مشاهبه وذلك لنجاحه وتفوقه حفسب! 

من املواقف اليت ال أنساها يف بداية معيل يف التلفزيون السعودي يف مرحلة ما قبل 
األلوان، أن األستديو اكن وحيدًا مفىت حان وقت البث عىل اهلواء توقف لك يشء له 
عالقة بالتجسيل و املونتاج عىل أن ُيستأنف جمددًا يف اليوم التايل صباحًا أو ظهرًا. 
اكنت فرص التدريب عىل األجهزة تمت يف أوقاٍت معَيّنة كأوقات ما قبل التصوير الفعيل، 
أو فرتات التوقف بني الرباجم إذا اكنت طويلة. يف إحدى املرات اليت كنت فهيا موظفًا 
متدربًا و متفرجًا مكصور طبعًا، أراد األخ العزيز دمحم الشبانات  -و اكن من املصورين 
ين حيهنا- أن يكرس حاجز اخلوف و الرتدد الذي يعرتي أَيّ مبتدٍئ مثل  األوائل و املمتزِيّ
حاليت فأعطاين مساعة األذن و التصوير عىل وشك أن يبدأ و قال يل: أنت أبو نارص 
"يعين نفسه" ، و وقف جبانيب، فانتابتين حالة من اخلوف الشديد املصحوبة بلك ما 
ميكن تصوره من االرتعاش و رسعة اخلفقان لملفاجأة أواًل، وألن التجسيل مع خمرج 
ُيمسع رصاخه وزعيقه والعمل مل يبدأ بعد، فكيف وقد بدأ بالفعل!! رمحة هلل عىل سعد 
الفرحي املخرج القدير. اسمتر املهشد وانهتى و أنا ال أعمل كيف حصل لك ذلك دون أن 
ته من جديد. لك الذي اكن يشغل  حتصل أخطاء، و حصول أي خطأ يعيد املهشد برَمّ
فكري طوال مدة التجسيل العصيبة هو أن ال يظهر صوت تغيري العدسات فيؤثر عىل 
فإن  للتوضيح  و  أنا.  الضحية  ويكون  عقباه،  ما ال محتد  اح فيحصل  وَضّ مزاجية أيب 
املقصود بصوت العدسات عند تغيريها هو األثر الناجت الذي تنقله امليكروفونات بتضخمٍي 
جعيب جراء تدوير الاكمريا من مستوى حلجم اللقطات إىل مستوى أبعد أو أقرب حسب 

احلازم احلنون
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طلب املخرج، حيث اكنت الاكمريات آر يس أي  RCA -األبيض و األسود- ال يوجد هبا 
مثل هذه التقنية املتاحة حاليًا -الزوم و الفوكس- ، واإلنسيابية من و إىل املوضوع املراد 
اح بعد هناية املهشد إىل األستديو مهناًئ كعادته و  تصويره شبه معدومة.  دخل أبو وَضّ

مبهتجًا بالنتيجة اليت آل إلهيا هذا املهشد الصعب، فأشار أبو نارص -األستاذ
اح: "هذا أبو نارص اليل اكن معك عىل اكمريا3  دمحم الشبانات- حنوي و قال أليب وَضّ
"، مفا اكن منه رمحه هلل إال أن شَدّ عىل يدي و هنأين عىل هذا املستوى من اإلجادة 
أمام امجليع، و مستغربًا و عالمات الدهشة والفرح باديًة عىل حمياه -رمحه هلل تعاىل 

و عفا عنه-.

املخرج سعد الوثالن
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الفرحي رمحه هلل معٌل  مع سعد  1999م، مجعين  عام  عامًا، وحتديدًا   17 قبل حوايل 
وثائيق، مبناسبة مرور 100 عام عىل دخول امللك عبدالعزيز مدينة الرياض، واكن دمحم 
الطويان ثالثنا!! وسبق أن كنا، الطويان وأنا، قد معلنا عام 1987م، عىل فيمل وثائيق 
عن الصحافة السعودية، من إخراج عدنان إبراهمي رمحه هلل، و صادف أن أثار ردود 
فعل إجيابية بسبب جرأته، مما حفزنا للتفوق هيلع يف معلنا اجلديد، وهذا ما حصل، مع 
فارق بسيط، أن معلنا عن ذكرى التأسيس مل يلتفت له املسؤولون، بسبب رؤيته الدرامية!!
اكن أبو وّضاح حريصًا عىل طرح لك ما هو جديد دومًا، ختنقه الظروف غالبًا، لكنه 

يسىع إلجياد توافقًا منحازًا له، أكرث مما ينحاز لآلخرين. 
يظن البعض أن سعد الفرحي ال ميلك لك هذا اإلبداع الذي نتحدث عنه، وهؤالء مل يقرتبوا 
الفرحي، بل من األمعال اليت اكن يؤدهيا ليك يظل يف دائرة احلياة  كثريًا من جتربة 
اليومية. ومه أيضًا مل يتيحوا الوقت له، ليك يتحدث عن املعوقات اليت تقف يف وجه 
إبداعه، وحتقق ذاته، تلك الذات املتعبة، الباحثة عن بصيص تواصل مع املتذوق احلقييق 

للفن، من خالل معل ظلَّ حملًا يتكرس عىل قضبان احملاذير.
لقد عاش سعد الفرحي يف احملاذير، ومات يف احملاذير، إنه معل سيمنايئ حبد ذاته،

معل يليق باملهرجانات وبصاالت العرض العامة، فلقد مجع بيهنام يف حياته، وبعد مماته.

 
الاكتب والروايئ سعد الدورسي

أبو وّضاح، معٌل سيمنايئ
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عندما أود احلديث عن سعد الفرحي، مفن الرضوري أن أبدأ باحلديث عن اإلنسان سعد 
الفرحي، فمل يكن هذا املبدع بالنسبة يل خمرجا أقف مضن طامقه الفين، بل اكن أخًا 
صديقا ناحصًا ومثقفا، ورجل يف مقة األخالق والكرم، ويمتتع بخشصية جيمع لك من 

تعامل معه عن قرب عىل مجاهلا.

تعرفت عىل أيب وضاح يف مطلع المثانينات، مجعتنا عدة مشاريع فنية، وأعزت أنين من 
بني الكثري الذين تتملذوا عىل يديه، ورحيله اكن خسارة كبرية للوسط الفين يف الوطن 
العريب، وليس يل يف هذا احلزي إال أن أدعو له بالرمحة واملغفرة، وعزاءنا أن أمعاله 

الزالت تعيش داخلنا.

 
الفنان خالد سايم

اإلنسان الفنان
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ترشفت بالوقوف أمام اكمريا املبدع الراحل سعد الفرحي من خالل هسرة "بطاقة عودة من 
الغربة"، ويه مضن سلسلة قصص خليجية من إنتاج مؤسسة اإلنتاج الرباجمي لدول 
اخلليج العريب، يف عام 1980م ، وهو أول ظهور يل عىل الشاشة خارج نطاق اململكة، 
واكن من مضن هذا العمل كوكبة من الفنانني، من بيهنم أستاذي املنصف السوييس، مكا 
ترشفت أيضا بالعمل معه من خالل الربناجم التوعوي اليحص "سالمتك"، وأعترب فرتة 

معيل معه يه فرتة التأسيس بالنسبة يل كفنان، فقد تعملت منه الكثري.
سعد الفرحي اكنت له بصمة واحضة منذ البدايات، فقد أهبرين يف طريقته باإلخراج، 
وأتذكر أنه اكن يصور باكمريا واحدة رمغ أن إماكنيات األستوديو متاحة للتصوير بأكرث 

من اكمريا، فأسلوبه سيمنايئ متفرد.
عندما أذكر سعد الفرحي فإين أذكر اجلرأة واإلبداع والمتزي واإلخالص، وقصة كفاح 

حقيقية.
الفنية  الساحة  أن  بل  لنا كفنانني سعوديني،  بالنسبة  ليس  الفرحي. خسارة كبرية  سعد 
العربية قد خرست برحيله أحد أمه الطاقات الفنية، ومك كنت أمتىن أن يمت هذا التكرمي 

يف حياته ألنه بالفعل لفنان يستحق لك خري وحمبة.

 
الفنان عبدالنارص الزاير

قصة كفاح حقيقية
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الفرحي من أكرث الخشصيات الفنية السعودية إهلاما، فهنا نتلكم عن رحلة كفاح إرصار 
وإبداع، وتفرد أيضا، ومن أبرز من دارت عىل يدهيم الاكمريا ورشيطها، فقد اكن إىل 
جانب متزيه كإنسان ومعمّل، فهو خمرج له عالقة خاصة بالاكمريا حيث اكن يتعامل معها 

بشلك مدهش جيعلك تظن أنه يتعامل مع إنسان وليس مع جهاز.

معلت مع هذا العمالق من خالل مرسحية مونودراما يه "واحد صفر" اكن بطلها الفنان 
نارص القصيب، أخرجهتا أنا لملرسح، وأخرجها الراحل املبدع سعد الفرحي للتلفزيون، 
وهذا ما جيعلك تنهبر مبستوى احرتافيته حيث تعامل مع الاكمريا يف معظم استخداماهتا 
من املسلسالت، والهسرات واملرسحيات واألفالم السيمنائية واألفالم التلفزيونية، واألفالم 
والرباجم الوثائقية، اكن بالفعل حالة فنية استثنائية تستحق االحتفاء، فشكرا بعدد ما 

أهلمنا وبعدد ما عاش فينا من أمعاله اخلالدة.

 
املخرج عامر امحلود

عالقة خاصة ومنفردة مع الاكمريا
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مل يكن سعد الفرحي خمرجًا عاديًا وال فنانًا عاديًا وال إنسانًا عاديا.. بل اكن يف لك تلك 
الصفات ممتزيًا .. ورس روعة متزيه أهنا خصلة طبيعية فيه حيملها معه يف لك ماكن 
وتظهر هيلع يف لك وقت. وحىت من ال يعرفه يلحظ منذ الوهلة االوىل أنه أمام خشص 
غري عادي، فنان متدفق باإلبداع حريص عىل اإلتقان يتفاىن يف المتزي، يغضب وحيتد 
عىل من ال يتنامغ معه وخصوصًا من يشاركه العمل اإلبدايع حيمنا ال يرتيق معه إىل 

احلرص واإلتقان ليصل إىل درجة المكال الفين. 

و كونه خمرجًا ممتزيًا فإن ما يعزز خصائصه فميا قدم هو كونه فنان ميتلك عينًا فنية 
زاوية  ولك  يعرضها  لقطة  أّخاذة يف لك  فنية  لوحات  من خالهلام  أبدع  وحسًا مجياًل 
ينتقهيا حبس الفنان التشكييل املمترس. وكذلك أذنًا موسيقية مرهفة خيتار هبا أمجل 
امجلل الصوتية سواًء اكنت مقطوعة موسيقية أو أداء صويت أو مؤثرًا صوتيًا يعرب من 
خالله مكنونات ما يبتيغ توصيله لملتليق. وفوق ذلك لكه فهو ذو ذائقة شعرية راقية، حمب 

للشعر بشىت أشاكله، يطرب لللكمة امجليلة وموسيقاها وهيمي يف معانهيا وصورها.  
من عارشوه وجدوا فيه إنسانًا ممتزيًا يف لك ما ميلك، بلفتاته وطريقته يف التعبري معا 
خيتلج يف داخله من مشاعر. وهو ال جيامل وال حيايب يف إبداء ما يراه صائبًا دون أن 
يلتفت ملا ميكن أن يقال فهو ميتيط الصدق دون تردد حىت لو اكن صادمًا  بويع ناجض 

وأخالق الفارس. 

ومع هذا وذاك فهو ذلك اإلنسان ذو املشاعر املرهفة واألدب اجلم واخللق الرفيع، عاشق 
للجامل بلكفة صوره يتدفق حبًا و يعطيه بخساء و بال حساب. 

اكن رمحه هلل أيقونة يف اإلبداع ورمزًا يف المتزي...

 
حسن امحلدان
مدير عام اإلذاعة والرباجم يف التلفزيون السعودي-سابقًا

سعد المتزي
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من أين أبدأ؟!
 دعين أبدأ باالمس "سعد الفرحي" حيمنا أقرأه أحس أنين أمام هامة واالمس نفسه حيمنا 
أقرأ حروفه وتفاصيله أشعر هبيبة صاحبه وكأين أرى تلك القامة املمزية بالشعر الطويل 
واملشية املمزية والاكرزما اخلاصة النادرة أمايم واقفًا بمشوخه واعزتازه. وأتذكر ظهور 
توقيعه املمزي الذي ميأل الشاشة وخيتمت به أمعاله، ظهور امسه هبذا التصممي الفريد الذي 
بدأ به مسريته الفنية منذ مخسني عامًا بنفس األسلوب املمزي والفريد باألسود واألبيض 

واسمتر باأللوان وزاد مجااًل وهباء.

دعين أحتدث عن سعد الفرحي األب... سعد الفرحي رمحه هلل اكن أبًا حنونًا حساسًا عاطفيًا 
ألقىص احلدود ويتأثر من أبسط األمور، اكن حيضننا كثريًا حنن عائلته،  وأصدقائه املقربني 
دامئًا ما يأخذمه باحلضن الدافئ امليلء باحلب والنقاء. سعد الفرحي تويف منذ عرش سنوات 
ومازال أحبابه وأصدقائه يبكونه ويفتقدون ابتسامته امجليلة. اكن كتومًا ملياًئ باألرسار، مل يكن 
يتحدث عن نفسه إطالقًا ويؤسفين أنين عرفته جيدًا بعد وفاته ولك يوم يأيت "أتعمله" وأكتشف 
تفاصيل جديدة بدون مبالغة. سعد الفرحي اكن جملسه اخلاص متحفًا ممزيًا متأل جدرانه لوحات 
لفنانني عامليني وصورًا مخضة لنجوم هوليوود الكالسيكيني والتحف الفنية النادرة اليت مجعها من 
أحناء العامل. باإلضافة إىل مجيع أجهزة الصوت اليت متأل املاكن بدءًا باالسطوانات والاكتردج 
والاكسيت وانهتاء باليس دي. األضاءات اخلافتة امجليلة وتوزيعهم يفوق الوصف، اكن جملسه 
مزارًا للفنانني واملثقفني واألدباء، اكن جملسًا ثقافيًا وقد تفتحت عيناي عىل هذا امجلال الشلكي 
جبميع  حياته  الفرحي يف  سعد  يقلق  ما  اكن  الذي  املضمون  إىل  باإلضافة  الرويح  وامجلال 
تفاصيلها اكن هيمت باملضمون كثريًا واكن يكره املظاهر اخلداعة ودامئًا ما يمسهيا "بالقشور".

سعد الفرحي اكن عزيز نفس وال يقبل بأي معل حيط من قدره وقميته وكرامته باإلضافة إىل أنه 
مل يكن يقبل بأي معل من أجل املال إن مل يكن مقتنعًا جبودة مضمون العمل.

سعد الفرحي عاش بسيطًا ورحل بسيطًا مل يكن ميلك ثروة ومل ميلك يف حياته الكثري عملًا بأن 
الفرص اكنت أمامه ولكن مل هيمت جبمع املال وال التجارة وال التوسل أو التودد ألحد. اكن رشيفًا 
جدًا واكن لك ما هيمه فنه ومعله، اكن يعمل بعشق وشغف وحب ومل يعمل يف حياته من أجل يش 
سوى ممارسة ما حيب. اكن يتقن معله وميوت من أجله ومل يكن يقبل بأنصاف احللول ويفعل ما 
بوسعه ومهام لكف األمر ليخرج العمل بشلك جيد ولذلك اكن ما يمسى باملخرج العصيب واملرعب 
الذي خيافه امجليع من أكرب مسؤول إىل أصغر مسؤول. اكن ينفعل كثريًا أثناء العمل من شدة 
حرصه وخوفه وحساسيته ودقته، فاكن يغضب ويرصخ أحيانًا عىل العاملني ليس ليشء خشيص 
إطالقًا ويف هناية لك معل يذهب ليحضن من رصخ هيلع ويقبله ويعتذر منه ويتأمل ويرشح أنين 

مل أقصد اإلساءة إليك وإمنا خوفًا مين عىل العمل وال إراديًا.

الصادقون وحدمه ميوتون ومه عىل رأس العمل
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اكن سعد الفرحي ميلك مزجي غريب بني قوة الخشصية واهليبة واحلضور املمزي واملرعب أحيانًا 
والقلب  والرومانسية  واألحاسيس  بالعواطف  إنسان ميلء  يوجد  اإلنسان  داخل هذا  ولكن يف 

الكبري الذي مل حيقد عىل أحد إطالقًا وإذا رأى موقفًا سياًئ من أحد يرحل بدون قول يشء.

سعد الفرحي اكن مطوحًا ومهته عالية، مل يكن يقبل بأنصاف احللول فاكن دامئًا ما يردد مقولة 
"وحنُن أناٌس ال توّسَط بيننا .. لنا الصدُر دوِن العاملنَي أو القرُب" واكن يردد "املركز األول أموت 
وأحيا به". اكن دامئًا ما يحشنين ويجشعين عىل اهلمم والتطلع لملعايل ويكره الكسل. عاش 
سعد حياة طويلة مليئة باإلحباطات والنجاحات واملعاناة. اكن دامئًا ما يتفوق يف دراسته حيمنا 
اكن يف أمرياك وبريطانيا واكن يدههشم بأنه سعودي وممتزي! واكن يرجع ذلك إىل أمه اليت 
اكنت دامئًا ما تقول له "أنا العزم ابن اجلزم" اكنت تحشنه منذ الطفولة وقد صارع يف حياته ومل 
يصل إىل ما وصل إليه بهسولة، فقد جترع املرار منذ نعومة أظفاره بدءًا حبياته مع والده مرورًا 
بسفره إىل الظهران ملدة ثالث أيام بطرق سيئة إىل أن وصل إىل الدمام ومن مث الظهران للعمل 
يف أرامكوا باحثًا عن لقمة العيش ليشاهد بعدها السيمنا هناك ويعشق هذا الفن ليأيت تلفزيون 
أرامكو بالصدفة للعمل عىل فمل للتثقيف اليحص، ويبدو يل اكن فيملًا عن الذباب، ومن مث تطلب 
مديرته االمريكية مساعدهتم ليحمل الاكمريات الثقيلة واألسالك معهم ومن مث غادروا وهو يمتىن 
أن يغادر معهم ليطلب بعدها من مديرته األمريكية أن تنقله للتلفزيون و اليت اكنت بدورها حتب 
هذا الشاب اللطيف الوسمي لتتوسط له عند مدير التلفزيون والذي قبل به فورًا للعمل يف التلفزيون 

وهنا اكنت انطالقته يف املجال الفين يف العام ١٩5٩م.
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حياة سعد الفرحي فريدة ومليئة باألحداث واألسفار واخلربات والثقافات. فهذا هو بعد أن استقر 
وينطلق  السعودي  التلفزيون  إنشاء  ينتقل إىل جدة لملسامهة يف  أرامكو،  مخلس سنوات يف 
بعدها يف رحلة دراسية إىل الواليات املتحدة لتلىق تعلميه يف واليات متعددة، ومن مث يعود إىل 
جدة ليعمل يف التلفزيون إبان انطالقة التلفزيون السعودي، مث يقرر اهلجرة إىل لندن حيث اكن 
متسلحًا بالعمل واللغة واخلربة، ويعمل يف اليب يب يس لندن لعدة سنوات، فيشاهده حيهنا امللك 
سملان وامللك فهد يف زيارة خاصة للندن حيمنا اكنوا أمراء ليسألوه "أين كنت؟! حنن يف حاجة 
إليك!"، فيطلبوا منه العودة إىل الرياض، ليسمتر بعدها لبقية حياته يف الرياض إىل أن لّكف 
باإلرشاف العام عىل أوبريت زيارة امللك عبدهلل رمحه هلل األوىل حلائل بعد توليه احلمك ليتوفاه 
هلل يف حائل إثر نوبة قلبية أثناء معله. اكن حريص كعادته مما ادى اىل اجهاد عضلة القلب 
ليدفن بعدها يف املقربة اليت يسكن فهيا والده بعد لك هذه السنني وترحاله وهذه املغامرات! 
واآلن سيمت تكرميه يف مهرجان األفالم السعودية يف الدمام واليت انطلق يف مسريته الفنية 

مهنا.
يقول الناقد الفين حيىي مفرح زريقان: الصادقون وحدمه ميوتون ومه عىل رأس العمل مكا فعل 

طالل مداح وسعد الفرحي ومحمود املليجي!

كنت ممزيًا وفريدًا يا سعد الفرحي يف حياتك ويف مماتك ويف تكرمي املثقفني لك!! رمحك هلل ألف 
رمحه

سعد الفرحي أنت مل متت! أنت يح يف القلب والروح والذاكرة وسأمكل مسريتك وإرثك برشف 
وإخالص وسأمحل هذه املسؤولية املهمة عىل عاتيق إىل آخر نفس يل يف حيايت.

عبدالعزيز سعد الفرحي
صانع أفالم
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لك فتاة بأبهيا مغرمة ..  فكيف إذا اكن الغراُم سعد الفرحي 
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عندما حيتيف الكبار بكبارمه .. وفاًء .. وتكرميًا .. وكرامة. 
أستحرض ذكرى حيب األول واألحب إيّل  من نور احلياة ... والدي وحبييب وقدويت وأستاذي 
سعد الفرحي رمحه هلل. مل يربح موطَنه يف لك خلية من ديم . أكتبه يف امسي ، وأراه يف 
مالحمي ، وأحفظه يف كياين . لست هنا ألمتدح أيب ، وال ألريث حماسن رمز من رموز الوطن، 

بل ألحيك شذراٍت خاصة من أيايم معه.

لك فتاة بأبهيا مغرمة ..  فكيف إذا اكن الغراُم سعد الفرحي !؟!
ماذا أقول عن عالقة استثنائية .. بأٍب استثنايئ .. يف زمن استثنايئ ؟ هل أبدأ بيوٍم جئُت فيه 

إىل احلياة؟ أم باليوم الذي غادر فيه هو احلياة ؟
وما بني والديت ورحيله .. فضاءاُت شوٍق، وحاكياُت حرماٍن، وقصائُد ترف. مع أين مل أعش 

احلياة التقليدية بسبب انفصاله عن والديت؛ ولكين كنت مدللَته وصاحبَة احُلظوِة لديه.
العيد؛  ُيستقبل  بيته، متامًا مكا  ذاكريت؛ عندما اكن يستقبلين يف  ال يربح دفُء حفاوته ميأل 
بلك مفردات العيد . يغمرين يف ديابيج الزهو والتيه، يشعرين أنين سيدُة قلبه األوىل، وفرحُته 

األوىل. يدللين كأمريٍة أمنياهتا أوامر، ورغباهتا ال حتمتل التأجيل!

الزلت أذكر دهشيت قبل أكرث من عرشين عامًا، كنُت شابًة صغريًة يف مقتبل احلب؛ أرسرت له 
برغبيت اخلجولة يف زيارة مبىن تلفزيون. فأجابين من فوره: "غدا ستفعلني". يف اليوم التايل 
َحُه يف الوقت الذي اكن دخول النساِء أمرا حمظورا إال عىل مذيعتني أو  أوىف بوعده. أدخلين رَصْ
ثالث! رشع يل أبواب استديوهات مخضة، لتصوير املسلسالت والرباجم الفنية والثقافية، وغرف 
املالبس، مرسح حتت األضواء، واستديو األخبار حيث اكن أ. ماجد الشبل يقدم النرشة عىل 
اهلواء. جولٌة متخمٌة بتفاصيل األخشاص واإلماكنات والتجهزيات والاكمريات؛ مكدينة إعالمية 
تقف يف مصاف الدول املتقدمة، وهو يرشح يل بشغف ما جيري خلف اجلدران. كنت ُأحلُِّق معه 

كفراشٍة مزهوًة بنفيس! لكام مسعت مههامت املوظفني تشري حنوي "هذه بنت سعد الفرحي".

كثريا ما حدثين عن احلضارة اإلمسنتية، وأن احلضارة احلقيقية يه اليت تبين اإلنسان ال 
البنيان!

جاء  كيف  بسنوات  بعدها  أخربين  عندما  حية تسىع،  كأهنا  املرارة يف صوته  كنت أحتسس 
األمر بإزالة استديوهات التصوير يف تلفزيون الرياض وحتويلها إىل ماكتب "حديدية"، وحتويل 
املسارح إىل مستودعات! مما وأد أحالمه وقدرته عىل اإلنتاج. فال ميكن أن تصنع فنا بداخل 
أدراج املاكتب! اكن وقُع األمِر قاسيا وحمبطا ومؤملا؛ فبيق نائيا بنفسه .. إىل أن تبدل احلال، 

وتغرّي املسؤولون، وعادت جذوة اإلبداع تتنفس من جديد.

األب ... أبو مجيع الفنانني واملبدعني
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ماذا أقول يف أيقونة الوسامة والعنفوان؟ صاحب الشعر الطويل، الشاخم الثائر املعتّد بنفسه، 
ال يدخل حَمفال إال وتداُر حنوه الرقاب. اكنت شقته يف السبعينات امليالدية صالونا أدبيا للنخبة 
من الشعراء واألدباء واملفكرين من السعوديني واألشقاء العرب؛ واكن امس "سعد الفرحي" البوابة 
األوىل لدخول الكثريين إىل عامل اإلذاعة والتلفزيون والهشرة. خشصية مرّكبة يصعب التحمك 
بزمامها، ويأىب النسياُن نسياهَنا، جيالس امللوك ويؤالك البسطاء. ال يأنف من افرتاش احلىص 
دوما  يشيد  أحدا.  يستجدي  وال  يتسلق،  وال  يمتلق  ال  وال جيامل،  يداهن  ال  المساء.  والتحاف 
نيق  الوشاج،  رقيق  القلب  مرهف  أبدا،  نفسه  عن  يتحدث  وال  والفنانني؛  واملبدعني  باملوهوبني 
الرسيرة كنقاء الحسابة البيضاء. عاش حياته عىل مدار ستني عاما يف سلسلة من املراحل؛ ولك 
مرحلة متثل يف مجملها حقبة تارخيية؛ بزمهنا وأماكهنا وخشوصها وأحداثها. سريته يف الواقع 
يه رصد لتارخي احلركة الفنية يف اململكة؛ كيف بدأت وتطورت وتألقت .. مث ُهِدمت مبعاول اجلهل 

واحلسد والبريوقراطية؛ 
وبأي ذنٍب ُهِدمت ؟

يف حرٍب باردة .. وساخنة .. ضد اإلبداع واملبدعني. وهو مع لك هذا يشبه كثريا من املشاهري 
يف تارخي العامل؛ صارعوا اجلهل بأظافرمه .. وتصّدوا ملعاول اإلقصاء يف جممتعهم .. وماتوا 

فقراء بؤساء؛ مث من بعد رحيلهم .. نصبت هلم النُّصُب التذاكرية!

ترتاءى يف خميليت لياٍل اكن يسامُرين يف مزرعته، حبرضة الشعر وامجلال واحلب .. واألمل! 
ري،  تِطلُّ علينا جبال طويق من بني النخيل وأجشار اللميون. يطيب له أن يضع رأسه عىل ِحْ
مستلقيا عىل األرض ومصوبا ِفكَرُه حنو اآلفاق؛ يف سعادٍة باذخٍة كأمنا حزيت له اجلنة مبا فهيا. 
يفتح يل مغاليَق  قلبه ونوافَذ أرساره؛ يقلُّب صفحاَت  ذاكرته عن مسقط رأسه حائل يف أوائل 
امخلسينات، وحاكيا شقاوته تطلق حضاكته أنغاما وورود. مث عىل ذكِر الطفولِة يباغُته السكوت! 
تملُع يف عينيه دمعًة وكأّن  البحر عىل عمظته سكن بداخلها! تنحدر عىل كيف اعتذارا عن غيابه 
وانشغاله الدامئ. يقوُل يل أن التعّمَق  يف َفهم احلياِة  يفسُد احلياَة عىل صاحهبا، لذلك البسطاُء 

األطفاُل أسعد من غريمه؛ وأنا أسمتد سعاديت مهنم.

 لطاملا أحّب أن أقرأ له كتبا ينتقهيا بعناية من رفوف مكتبته، وينتيش طربا بإلقايئ قصائد الشعر 
عىل مسامعه. يناقشين فكرا وأدبا حول خشصياٍت؛ يزجمر غاضبا إْن اكتشف جهيل ببعضهم! 
فاجلهل يف قانونه إعاقٌة ال ُتغتفر! وحني يتلبسه الشغف، يتحدث بلكتا يديه، حيرك أصابعه يف 

اهلواء، ويفتح ذراعيه حنو المساء! يرصخ حبامسة املقاتلني، ويضحك بتلقائية األطفال!

تهبرين براعته يف ختيط حواجز اللكامت، والرسد املسرتسل مع قوة الذاكرة ودقة التوارخي يف 
اليوم والهشر والسنة؛ يف حواٍر ُمفِرٌط يف العبقرية، ومصٌت غارٌق  يف اجلاذبية . وعندما كنت 
أتغزل فيه إطراًء وإجعابا .. ينظر إيّل من حتت نظارته الصغرية ويقول : "الرجال يقتلهم املدح 

؛ فال تقتليين!".
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فرحة بستني دهشة. جيعلين  فرحة، ولك  بأربع وعرشين  برفقته  اليوم   .. أقول يف رجٍل  ماذا 
وإرشايك  عامله  إىل  بإدخايل  شغوفا  اكن  الدنيا.  إىل  لتّوي  خرجت  وكأنين  العامل  أكتشف 
الفنية فيعطيين أرشطة فيديو ألفالم عاملية أشاهدها وحدي مث يناقشين الحقا يف  اهمتاماته 
تفاصيل اإلخراج واإلضاءات والصورة وحركة الاكمريا واخلدع السنميائية. حىت حيمنا يرشع 
تفاصيل  يبدأ برشح  ؟  وإذا سألته: كيف حالك  برناجم اكن هياتفين  أو تصوير  بتحضري فيمل 
العمل، وكأن هذا هو حاله!  مل أكن أفهم حيهنا ملاذا حيرص عىل أن يقحمين يف أموٍر هو يعمل 

أين ال أفقه هبا لصغر سين ؟ 
كربت يا أيب! كربت كثريا  .. وفهمت .. أنك مل ترِو يل القصَص عبثا؛ ولك يشء أخربتين به .. 

ولك ماكن أخذتين إليه .. قصدَت أن تغرس يب حبا، أو تعملين عملا، أو هتبين حمكة!
عملتين أن باكء الرجال ليس عارا؛ بل يف بعض املواطن رجولة وإنسانية ..عملتين أن للحب أوجٌه 

ب كثرية ومسافات متباينة وليس بالرضورة أن تكون قريبا لُتِحب أو حُتَ
عملتين احلرية وبغض العنرصية وحب املساكني واملستضعفني ..

عملتين العشَق .. وليتك مل تفعل!

مك أبكتين عبارٌة مل أمسعها منه خشصيا، ولكهنم أخربوين بعد وفاته أنه اكن يرددها لكام جاء 
عىل ذكري ليبني ماكنيت عنده: "أيم .. ومن بعدها سالفة "!

 لكامته الشاهقة متوج يف رأيس، وذكرياته تنتحب يف حوايس. ال أنىس صبيحة عقد قراين 
كيف اكن جيهز بنفسه ديكورات احلديقة يف مزرعته استعدادا لملناسبة؛ يداه مغمورتان بالطني 
واألمسنت حتت أشعة مشس الصيف. رأيته يغرس بيديه جشريات الورد عىل جانيب املمرات، 
الورد  "أزرع  تتدفق من وجهه  العذبة  واملُزارعني جبانبه، قال يل وابتسامته  العامل  رمغ وجود 

ألجل الورد".
ولعل أكرث حلظايت وجعا .. يف إحدى زيارايت له؛ جاء وقت الوداع بعد انهتاء  العطلة الصيفية 
بوابة  وأمام  الدويل؛  خالد  امللك  مطار  إىل  أوصلين  الدرايس،  العام  لبدء  للسفر  واضطراري 
السفر33 .. وّدعين حبنان مل أمحّتله، اقرتبت منه وتعلقت برقبته وبكيت؛ فاحتضنين بقوة وقّبل 
رأيس وأطال العناق حىت بىك! مل يتحّرج من وجود الغرباء، ومل يبعدين عنه لتجنب نظرات 
املتطفلني. مث مضيت لبوابة السفر أجرجر قليب بني قديّم. أقلعت الطائرة، وإذا بأحد املضيفني 
يتقدم حنوي حامال بيده هديًة، مغلفًة بأناقة، ختتبئ هبا رسالة خمطوطة بيد أيب تنّئ  لكامهتا 
أملا لفرايق، وتتقافز فرحا بانتظار زياريت يف اإلجازة املقبلة .. أذهلتين مفاجأته! برٌقة ورهافة 
متناهية أحّس  جبواحني الصغرية تنتفض بني ذراعيه؛ فأراد أن يرّبت عىل صدري بطريقته! ما 

زادين أملا واشتياقا وأدخلين يف نوبة نواح طوال الرحلة .. حىت وصلت.

آه يا أبيت .. شويق إليك يفتُّ كبدي ، أذوب حنينا إليك! أحبك بلك أمساء احلب وصفاته ..

مل تغادرين نغمة صوته مذ آخر مرٍة هاتفين هبا ، قبل عرش سنوات. حضكته املمزية ال زالت 
ودعاين حبرارة  لرؤييت  مشتاق  أنه  قال  وعمظي.  وديم  وجداين  حنايا  أصداؤها يف  ترتدد 
لزيارته حاملا يرجع من حائل بعد إخراج أوبريت استقبال أهايل حائل خلادم احلرمني الرشيفني 

امللك عبدهلل بن عبدالعزيز. وبعد تلك احملادثة بأسبوع .. أبلغوين أنه فارق احلياة!
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كدت أبتلع لساين فال جيري هيلع سوى وخز اآلهات وحرشجة الوجع . ضعت يف رثائه فال أدري 
أأذرفه شعرا ؟ أم أنزفه نرثا ؟

أمتىن لو أنك تعود يا أيب ألسكب نفيس حتت قدميك، وأتذلل بني يديك. أهشد أين مل أعرف 
احلزن قبل رحيلك الفاجع.

يف أيام العزاء كنت أمتىن لو أنين رجال ألتقبل العزاء من أصدقائه ومعارفه وحمبيه وأمسع مهنم 
مواقفه ومثالبه وأرى دموعهم اليت سكبت عىل رحيله.

أذهلين حب الناس له وامجلوع الغفرية اليت جاءت لتعّزي من لك ماكن واتصلت باهلاتف؛ واكن 
يف مقدمهتم خادم احلرمني الرشيفني امللك سملان بن عبدالعزيز أطال هلل بقاءه حيمنا اكن أمريا 
للرياض آنذاك. وال جعب فلطاملا حفظه هلل اكن يدمع مسريته الفنية ويثين عىل أمعاله وجهوده 

يف لك مناسبة يراه فهيا .
مل تقو السنني عىل إمخاد أملي ؛ ولكن عزايئ أن دماءه جتري يف عرويق وقلبه خيفق حتت 

أضليع . مَيسُّ  قليب لك من يشهبه أو يذكره أو يدعو له بالرمحة واملغفرة . 
غفر هلل له وجعل قربه روضة من رياض اجلنة آمني

..
أخمت بملسة وفاء ملن يستحقون مين الوفاء ..

الشكر والتقدير وعظمي االمتنان وبالغ العرفان إلدارة مهرجان أفالم السعودية من أعىل اهلرم أ. 
أمحد املال إىل مجيع اجلنود خلف الكواليس الذين سامهوا يف هذا الكتاب لتكرمي ذكرى والدي 
سعد الفرحي. مع أن التكرمي الرمسي الذي أتأمله أن يأيت من "وزارة الثقافة واإلعالم" للرجل 
الذي نقش امسه يف ذاكرة التلفزيون السعودي مخسني عاما وأفىن معره فهيا إىل آخر حلظة 

من حياته!
 بأن ترمم أمعاله التلفزيونية والسنميائية املرتامكة يف أرشيف التلفزيون بعد أن أتلفها الدهر، 
الفن  بتارخي  اجلديدة  األجيال  ذاكرة  لرتخس  الرمسية  القناة  براجم  عرضها يف  ُيعاد  مث  ومن 
والتلفزيون السعودي، وأن تمسي أحد املعامل أو الشوارع بامسه مكا وعدونا بعد وفاته؛ تكرميا 

لتارخيه، وألنه من القالئل الذين لفظوا أنفاهسم األخرية أثناء مهمٍة يف خدمة الوطن .
الدول القوية ال تنىس روادها وتسىع لتذكري شعوهبا هبم جيال بعد جيل . ولكن لألسف التارخي 

الفين يف بلدنا ذاكرته ضعيفة!
وأخريا إىل لك الفنانني الذين جاؤوا هلذا املهرجان حيملون أحالمهم بني أكّفهم: إن أبيمك سعد 
الفرحي أيب املخرجني واملبدعني مك اكن سيكون سعيدا بمك وخفورا بكفاحمك؛ فلمك لك التحية 

واإلجعاب.

سالفة سعد الفرحي
اكتبة ومصورة فوتوغرافية
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لكمة  معىن  يعرف  أحد  يكن  مل  واألسود،  باألبيض  بّثه  وبدأ  التلفزيون  تأسس  عندما 
إخراج، واكن أكرب حمل ممكن أن يرد عىل بال أحد هو أن يكون مذيعًا فيه؛ أما سعد 
الفرحي فقد ُعرف خمرجًا منذ ذلك احلني، وعرف هو نفسه بأنه صاحب رؤية إخراجية، 

ومل ُيسبق إىل ذلك أبدًا.

لن أجد خمرجًا أقىس منه، ممكن أن يكرس الاكمريا من غضبه، ويف ذات الوقت مل أجد 
ألني منه عند التعامل مع طامقه. من يعمل معه يستطيع أن يراهن عىل أي يشء، فقد اكن 

فنانًا حقيقيًا، يرمس الصورة اكملة يف رأسه وال يمسع كالم أحد فيه.

عندما تزاملنا لتغطية معرض "الرياض بني األمس واليوم" يف أملانيا، اكن األمري سملان 
بن عبدالعزيز هو الذ يطلبه باالمس ليرشف عىل العمل. مل يسبق ملسؤول حكويم هبذا 

املستوى أن يطلب خشصًا بامسه لإلرشاف عىل برناجم.

واجه العديد من الصعوبات ومل يكن أحدها تأسيس نفسه فنّيًأ، فقد اكن فنانًا بالفطرة 
والتشكيل وغريها؛ إمنا جتسدت  واملوسيىق  الشعر  بل يف  اإلخراج حفسب  ليس يف 
الصعوبة اليت واجهها يف مواجهة جهل اآلخرين برسالته العظمية. مك متنيت أن يكون 
موجودًا هذا الوقت لريى هذا التنوع يف اإلنتاج والفنون .. وليهشد نتاج اجلهد الدؤوب 

الذي بذله.
 

عمثان اخلزمي
فنان تشكييل

فنان بالفطرة



60
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مقادير)فيديو لكيب( 
الربهان املفقود)مرسحية( 
أيام ال تنىس)مسلسل( 
يف البدء اكن احلب)مسلسل( 
نوره)مسلسل( 
قطاف اخلربة)برناجم( 
اللكمة تدق ساعة)فيمل وثائيق/ تجسييل( 
بنيت )مسلسل( 
املوعد املنيس)هسرة تلفزيونية( 
مىت تبتسم الشفاة)هسرة تلفزيونية( 
هسرة اخلليج)هسرة تلفزيونية( 
حمل بال ضفاف)متثيلية( 
بطاقة عودة ِمن الغربة)هسرة تلفزييونيه( 
حفل نادي اهلالل السعودي)هسرة تلفزيونية( 
حمل احلياة )مرسحية( 
الرياض)فيمل وثائيق/ تجسييل( 
ألعاب مفتوحة)برناجم( 
رصخة)فيديو لكيب( 
ألعاب مفتوحة"القهوة")برناجم( 
   

1965
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1968
1972
1972
1972
1973
1974
1975
1975
1976
1977
1977
1978
1979
1981
1982
1984
1984
1984
1986
1987
1988
1988
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رواد ومواهب )برناجم( 
نفحات شذا عطر ِمن ملحمة عيد الرياض )فيمل وثائيق/تجسييل( 
بطل التوحيد واحلضارة)وثائيق/تجسييل( 
 ليايل العيد)برناجم( 
وجهًا لوجه )برناجم( 
معمك عىل اهلواء )برناجم( 
الغيث، والليث)فيمل( 
أمساء يف الذاكرة)فيمل وثائيق/ تجسييل( 
بنييت)متثيلية( 
فوق الرمال امحلر)فيديو لكيب( 
معرض الرياض بني األمس واليوم)فيمل وثائيق/تجسييل( 
اإلرهاب الدويل وموقف اململكة العربية السعودية ِمنه)فيمل وثائيق( 

كذلك معل مكدير فريق معل يف الرباجم التالية:

مكرسات
أمساء يف الذاكرة )فيمل وثائيق / تجسييل(  
خارج األقواس، وأوبريت أسفرت وأنورت  

1988
1995
1997
1997
1998
1999

2000
2004

2005
2004
2006
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مقدمة
بداية الرحلة

تلفزيون أرامكو 
تأسيس التلفزيون السعودي
رائد اهلوية التلفزيونية السعودية
اهلجرة
اهمتامه بالرباجم الوطنية وثقة القيادة به
صائد املواهب
الدقة واالنقطاع للعمل الفين
أوبريت "أسفَرت وأنوَرت"
الفنان امللزتم إىل آخر نفس
سعد الفرحي يف ذاكرة الرّواد والفنانني

أمعال سعد الفرحي 
   

الفهرس

3
5
9
11
13
15
17
19
21
24
27
33
60
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