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توفيق األمير أثناء التصوير بكاميرا رولكس صوت وصورة

ثمانية ملم وستة عشر ملم 
وبروفشنل خمسة وثالثني 
مل���م، واس���تخدمت الفيلم 

ثمانية ملم.
وكنت احمض الفيلم عند 
اشرف وفي السرداب أقوم 
بعمل املونت���اج للفيلم مع 

محمد االربش.
ويضي���ف توفيق االمير 
ان التصوير متعة واتخذته 
وظيفة فيما بعد، كنت اصور 
القدمية  البحر والفرج���ان 
وبدأت اوثق الكويت القدمية 
وخاصة عندما بدأت احلكومة 
في هدم البيوت، ومن ضمن 
هذه البيوت القدمية الفرجان 
والسكيك قبل هدمها وبعدها 

بدأ الهدم.
الس���فن  وصورت كذلك 
القدمية على س���احل البحر 
والقاللي���ف وهم يصنعون 
السفن الصغيرة والكبيرة 
واحتفظ���ت بتل���ك الصور 
سنوات طويلة ولكن املقبور 
صدام حسني وقواته سرقوا 
كل شيء مبا فيها االشرطة 
الس���ينمائية التي صورتها 

طوال السنني.

هاشم محمد والتلفزيون
ويحكي توفي���ق االمير 
ع���ن رفيقه هاش���م محمد 
وهو من سكان كيفان وانه 
كان من جيرانه وكان يعمل 
في تلفزي���ون الكويت منذ 
بداية تأسيس���ه وقل لي: يا 
توفيق انت واالربش عندكما 
التصوير وتصرفان  هواية 
الكثي���ر عل���ى التصوير ما 
رأيكما ان آخذكما الى ادارة 
االرش���اد واإلنباء، لتقابال 
الوزير املرحوم الشيخ جابر 

العلي.
املوافق���ة، وكنت  ومتت 
مازل���ت طالبا في مدرس���ة 
الصدي���ق، وهاش���م محمد 
يعمل باالرش���اد واالنباء، 
انا ومحمد االربش  وذهبت 
وادخلونا على الشيخ جابر 
العلي واستقبلنا وحتدثنا 
ان  معه عن هوايتنا، وبعد 
اس���تمع لنا استدعى وكيل 
الوزارة سعدون اجلاسم وقال 
له خذ هذين الشابني وعينهما 
التلفزيون،  بالوزارة، وفي 
وكان ف���ي دس���مان، مقابل 
س���احل البحر، وذهبت مع 
محمد االرب���ش وكان مدير 
التلفزي���ون حينها املرحوم 
خالد املسعود الفهيد، اما جواد 
حسون فكان املدير املالي، ومت 
تعيينن���ا مصورين، مع كل 
هذا كنت آخذ كتبي واخرج 
من البيت عل���ى انني رايح 
للمدرسة ولكن في احلقيقة 
اروح للتلفزيون، وفي احد 
االي���ام ابلغ���ت الوالدة مبا 
حدث، وعينت بقسم السينما، 
وكان رئيس القس���م حينها 
عبدالوهاب السداني رحمه 
اهلل، وباشرت العمل، وكان 
املصور في قس���م السينما 
هاش���م محم���د وكان ب���در 
املضف في املونتاج ومحمد 

ظهرت عندي هواية التصوير 
العراق،  ف���ي  وقد تعلمتها 
وكان لي صديق اسمه محمد 
االربش ايضا يهوى التصوير 
فأصبحنا اثنني هواة تصوير 
وجمعن���ا مبلغا م���ن املال 
من مصروفنا الش���خصي 
الى  ان���ا وصديقي  وذهبنا 
محالت اش���رف واشترينا 
كاميرا تصوير ثمانية ملم 
وكلم���ا جمعنا مبلغا ذهبنا 
الى محالت اشرف واشترينا 

افالما.
وفي تلك السنوات مت تثمني 
بيت الوالد فانتقلنا الى منطقة 
كيفان وكان الوالد من اوائل 
من سكن تلك املنطقة وذلك 
عام 1957 وكان البيت يضم 
سردابا فحصلنا على غرفة 
صغيرة وجهزتها كاستوديو 
وكان محمد االربش يزورني 
ونشتغل بالتصوير، ومما 
اذكره اننا كنا نصور الشوارع 
والطبيعة، ث���م انتقلت الى 
مدرس���ة اخلليل ب���ن احمد 
املتوسطة وكنا بعد العصر 
نخ���رج للتصوير وفي ذلك 
الوقت كان املنتشر من االفالم 

التحقت باملدرسة في كربالء 
دون نقل رسمي من مدرسة 
الصديق، ولذلك فالسنوات 
الت���ي كنت فيها بالعراق لم 
احصل على شهادة والعكس 
بعدما رجعنا الى الكويت لم 
احصل على شهادات او نقل 
رس���مي ولذلك ضاعت مني 
الدراسة  خمس سنوات في 
الع���راق والكويت ولم  بني 

استفد شيئا.
السفر للعراق  اما سبب 
فقد جمع الوالد اخواني في 
يوم من االيام وقال الخوتي 
الكبار انه يرغب في السفر 
للعراق للسكن وجوار اهل 
الكبار تبقون  انت���م  البيت 
هنا ف���ي الكويت اما توفيق 
وابراهيم فسأخذهما معي مع 
والدتكم، وقد رجع الوالد بعد 
خمس سنوات وتوفي هنا في 

الكويت بعد التحرير.

هاوي تصوير
ويضيف توفيق االمير: 
رجعت الى مدرسة الصديق 
بعد العودة من العراق وأنا 
في الصف الرابع املتوسط، 

نلعب قب���ل طابور الصباح 
والطابور كان ملزما للطلبة 
م���ع حتية العل���م واالذاعة 
املدرسية، وكان الدوام على 
فترتني صباحية ومسائية، 
وكن���ا نقوم برح���الت مع 
االشبال الى مزارع الفنطاس 
ومزارع املنقف يوم اجلمعة 
منذ الصباح ونرجع باملساء، 
وكان���ت الوالدة رحمها اهلل 
تعطيني اكال بالسفر عبارة 
عن عيش ومرق وبالليط مع 
البيض واحللوى والرهش 
البحصم..  والبعض مع���ه 
واذك���ر انه كان���ت ال توجد 
لغة اجنليزي���ة وكانت أهم 
املواد الدراس���ية هي: اللغة 
العربية والدين واحلساب 

والعلوم.

االنتقال للعراق
وعن انتقاله للعراق يقول 
انتقل  الوالد  توفيق االمير، 
الى العراق وسكن في مدينة 
الكاظم  كربالء وقبله���ا في 
والتحقت باملدرسة احليدرية 
وكان هناك اختالف في املنهج 
العراقي عن املنهج الكويتي ثم 

االيام، وكنت اعبر من داخل 
الطريق مع  املقبرة ونقطع 
الزمالء حتى اجلهة الثانية 
ونخرج من املقبرة ومقابلنا 

مدرسة الصديق.
وكنت اشارك في بعض 
االنشطة مثل االذاعة املدرسية، 
وشاركت في التمثيل، وكنت 
مطيعا واس���مع للمدرسني 
وانتبه للشرح، وكان العقاب 
البدني موجودا في املدرسة، 
ويعاقب الطالب املهمل وغير 
املنتظم، واكملت الصف الرابع 
متوسط والتحقت بنشاط 
الكشافة وكان لي دور بارز 

فيها مع املجموعة.
كانت دراستي متوسطة 
العلم���ي وفي  ومس���تواي 
الصف���ني االول والثاني لم 
يكن للطالب نش���اط يذكر 
املدرسة، فالنشاط يبدأ  في 
من الص���ف الثالث والرابع 
االبتدائ���ي مث���ل االش���بال 
الرياضية، وفي  وااللع���اب 
املرحل���ة املتوس���طة هناك 
الكشافة والفرق الرياضية مثل 
كرة القدم والسلة والطائرة 
وهذه اش���هر االلعاب، وكنا 

ولدت في الكويت مبنطقة 
الشرق بشارع دسمان قدميا 
مقاب���ل مدرس���ة الصباح، 
واذكر من اجليران عائالت 
املطوع واملجادي والعطار، 
وكن���ا متقاربني في البيوت 

والعائالت الكويتية.
واذكر عندم���ا كنت في 
ألعب  مرحلة الشباب كنت 
م���ع ابناء وش���باب الفريج 
كرة القدم، واللبيده والهول، 
ولعب الكرة في براحة املطبة 
وفيه���ا طنبورة ونش���اهد 
النساء والرجال يؤدون ادوارا 

وحركات بارعة.
وكنت اذهب مع يوسف 
العط���ار وتوفي���ق وحميد 
بوحمد وابناء البغلي وكان 
معنا فيصل الضاحي واذكر 
جدت���ه وهي ام���رأة كبيرة 
بالعم���ر، وامين���ة املطوع 
وجدتي وك���ن يجتمعن مع 
بعضهن البعض، وفي الليل 
ننام على الس���طح ونفرش 

على االرض.

التعليم والدراسة
عن تعليمه ودراس���ته، 
يقول توفي���ق االمير: اول 
مدرسة التحقت بها مدرسة 
الصب���اح للبنني بش���رق، 
الناظر املرحوم حمد  وكان 
الرجيب، وكنت اذهب مشيا 
عبر الشارع، حيث ال يوجد 

ازدحام للسيارات.
وفي الصف االول االبتدائي 
كنت احب املدرسة، حيث كنت 
الطلبة بالساحة،  ألعب مع 
ومن املدرسني الذين اذكرهم 
م���درس االلع���اب املرحوم 
العلي واحمد مهنا،  يوسف 
وتعلمنا الرسم واملوسيقى، 
ولك���ن لم يكن لي نش���اط 

فيهما.
وكن���ا نحي���ي العلم في 
طابور الصباح يوميا ونهتف 
الكويت، وكانت  امير  باسم 
الوزارة تسلمنا دفاتر عليها 
صورة س���مو الشيخ احمد 
اجلابر، ونذهب الى املدرسة 
بالدشداشة، وبعد سنوات 
البنطلون، وكانت  لبس���نا 
املالبس من الوزارة جلميع 
الطلب���ة كويتيني ووافدين، 
وتتكون من بنطلون وقميص 

وبالطو.
وعن التغذية في املدرسة، 
يق���ول: بعد احلصة الثانية 
الدوام  شوربة عدس، وفي 
الثاني حليب وبس���كويت 
وللجميع س���واء كويتيون 

او وافدون.

مدرسة الصديق المتوسطة
ويضيف توفيق االمير: 
انتقلت من مدرسة الصباح 
الى مدرسة الصديق ومكانها 
حاليا وزارة الداخلية، وكنت 
اذهب ماشيا واتخطى البيوت 
واعبر الطرق مع ابناء الفريج، 
وكنا نحمل الكتب بأيدينا وال 
توجد عندنا ش���نطة مثقلة 
او نحمله���ا على  بالكت���ب 
ظهورنا مثلما نش���اهد هذه 

ضيفنا في هذا االسبوع اسم كبير في عالم اإلخراج السينمائي بالكويت، ولد في منطقة شرق، التحق بالتعليم وعاش 
مع والده فترة في العراق، ثم عاد مرة أخرى الى الكويت، ظهرت لديه هواية التصوير وهو صغير الى درجة انه ادخر من 

مصروفه الشخصي ليشتري كاميرا، كما جهز غرفة في بيت والده وحولها الى استوديو.
التقى بوزير »اإلرشاد واالنباء« الشيخ جابر العلي وعينه مع صديق له في الوزارة وهو اليزال طالبا. انه توفيق األمير 

الذي عمل مصورا في قصر السيف أيام األمير الراحل املرحوم الشيخ عبداهلل السالم، كما عمل بتلفزيون 
الكويت مصورا. التحق بكثير من الدورات في أكثر من وحدة ليطور من نفسه، وسافر في بعثات لدول أوروبية 

ليعود بعدها ويشارك في تصوير أفالم مثل »بس يا بحر« و»عرس الزين« و»وجوه الليل«، كما أسس شركة 
النورس لإلنتاج الفني.  كانت له مواقف بطولية أيام االحتالل الصدامي الغاشم، حيث أسس إذاعة 

في بيته في صباح السالم، وكان معه حميد خاجه ويوسف مصطفى. يحكي توفيق األمير عن عمله 
في التصوير وهو اليزال طالبا صغيرا، كما تطرق لعمله بتلفزيون الكويت واألعمال التي شارك في 

تصويرها، واألفالم التي شارك فيها ضمن فريق العمل، كذلك حتدث عن املواقف والطرائف التي 
كانت تواجهه أثناء التصوير، فإلى التفاصيل:

قطعت دورة للتصوير في أملانيا لتصوير فيلم »بس يا بحر«
 مع خالد الصديق ووجدنا صعوبة كبيرة في تصويره

انتقلت مع أبي
 إلى العراق 

وضاعت مني 
خمس سنوات 

في الدراسة ما بني 
الكويت والعراق

كنت أخرج بعد 
الدراسة مع 

زميلي محمد 
األربش لتصوير 

الطبيعة

ادخرت مبلغًا 
من مصروفي 

الشخصي واشتريت 
كاميرا 8مم من 
محالت أشرف

جاس���م اجلزاف بالصوت 
واحتفظت مبعداتي، وكنت 
ثاني كويتي بقسم التصوير 
واالول هاشم محمد، وكان 
اثن���ان مصري���ان  يوج���د 
واحد اس���مه محمد صادق 
ومحمود سابو وفلسطيني 
اسمه سليم، وكانت االخبار 
جميعه���ا تص���ور، وبع���د 
التصوير ننق���ل الفيلم الى 
املعمل في ثانوية الشويخ 
التابع لوزارة التربية، وبعد 
ذلك قسم السينما يعمل لها 
مونتاجا ومساعد املنصور 
ف���ي املونتاج، اما املش���اهد 
اخلارجية للتمثيليات فننتقل 
لتصويرها، مثال املستشفى 
والسوق نصورهما بكاميرا 
التلفزيون 16 ملم، وجميع 
البرامج تسجيلية، وكانت 
االستديوهات بسيطة جدا، 
الفيلي  اذكرهم رضا  وممن 
وجاسم شهاب وعبدالرزاق 
السيد وحمادة وليلى شقير 

من املذيعني.
اذك���ر اول مذيعتني  كما 
امين���ة الش���راح وباس���مة 

سليمان.

مصور لقصر السيف
وعن عمله مصورا بقصر 
السيف، يقول توفيق االمير: 
بعد سنوات من العمل نقلت 
الس���يف  كمص���ور لقصر 
لتصوير اس���تقباالت سمو 
االمي���ر املرح���وم الش���يخ 
عبداهلل السالم، ومن املواقف 
التي اذكرها ان السكرتارية 
ابلغوني ذات مرة بوصول 
احد الضيوف، وكنت ساعتها 
امشي في املمر، وقد وصلت 
س���يارة الضيف ونزل من 
سيارته وصعد والسكرتارية 
غير موجودي���ن ولم ابلغ، 
فماذا افعل، ومن الضروري 
تصوير صاحب السمو وهو 
يستقبل ضيفه، فما كان مني 
اال ان ذهبت الى مكتب االمير 
وهو يستقبل ضيفه وبدأت 

بالتصوير.
واس���تمررت بالعمل في 
قصر الديوان االميري، وايضا 
كنت اكل���ف بالتصوير في 

اخلارج للتمثيليات.
وكان تلفزي���ون الكويت 
خلي���ة نحل م���ن العاملني، 
اجلميع يعمل من اجل رفعة 
الكويت،  وسمعة تلفزيون 
وفي الستينيات كان تلفزيون 
الكوي���ت يعتبر الوحيد في 
املنطقة وبرامجه يشاهدها 
اجلميع، ان فترة البث كانت 
الدوام  قصيرة وكنا نعتبر 
هويتنا الثانية، فنعمل حتى 
يغلق التلفزيون حتى لو انني 
في البيت واتصل املسؤول 
فنلبي الدعوة ونذهب للدوام، 
واثناء عملي في تلك السنوات 
زاد عدد العاملني، واذكر بدر 
القطان في قسم السينما، اما 
قسم الكاميرات فكان عملهم 
باالستديوهات، واذكر انني 
كنت استخدم كاميرا فولكس 
القدمي���ة وآدفولك���س )35  )أحمد علي( توفيق األمير متحدثا للزميل منصور الهاجري 

أجرى الحوار: منصور الهاجري -  كاتب  وباحث في التراث والتاريخ  ومقدم برامج  في اإلذاعة والتلفزيون

توفيق األمير: وثقت تاريخ الكويت القدمية 
بالصور وعملت بقصر السيف لتصوير 
استقباالت األمير الراحل عبداهلل السالم
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توفيق األمير وحسن اجلسمي ومحمد عيسى

وثقت الكويت 
القدمية من خالل 
الصور خاصة عندما 

بدأت احلكومة 
هدم البيوت 

والفرجان 
والسكيك

قوات املقبور 
صدام حسني 

سرقوا أشرطتي 
السينمائية وصوري 

التي وثقت فيها 
بعض تاريخ 

الكويت

أجريت مقابلة مع 
الشيخ جابر العلي 

وزير اإلرشاد واإلنباء 
وقام بتعييني في 

قسم السينما 
بالوزارة

وكان ه���ذا أجمل ما في 
العم���ل، كنا نعم���ل إلظهار 
اسم الكويت في فيلم »بس يا 
بحر« الى درجة أن املجموعة 
تخرج للعمل منذ الصباح وال 
ترجع إال في املساء من دون 

كلل أو ملل.
والفنانون كانوا يتسابقون 
فيم���ا بينهم من يش���تري 
ويجهز الريوق ومن يحضر 
الغداء والعشاء، وأقول إن 
التماسك كان مهما في العمل 
الس���ينمائي، واجلميع كان 
محبا للعم���ل، ولكن اليوم 
املمثل يش���ترط ك���م تدفع 
العقد! ورمبا  قبل ان يوقع 
إذا دفعت له قال: أريد أكثر! 
وهكذا عكس املمثلني األوائل.. 
كما انهم حاليا يتشاجرون 
على من يكتب اس���مه قبل 
اآلخ���ر، وخالد الصديق هو 
الذي اطلق اسم »بس يا بحر« 

على الفيلم.
وال أنس���ى مشهد الفنان 
محم���د املنص���ور عندم���ا 
وضع يده في فم الس���مكة 
وكانت خدعة، وكان محمد 

املنصور اصغر املمثلني وكان 
عبدالعزيز املنصور مسؤوال 

عن املكياج.
وأم���ا الس���فينة فكانت 
بتبرع من حس���ني معرفي 
وس���يف مرزوق الش���مالن 
فقد تعاونا معنا وس���اعدنا 
كما استعنا بالفرق الشعبية 

للغناء البحري.

عرس الزين
عرس الزين قصة كتبها 
الس���وداني الطيب  األديب 
الصال���ح وكان���ت تربطه 
عالقة صداقة مع الفنان خالد 

الصديق.
وكنت مدير التصوير لهذا 

الفيلم.
وجهزنا كل شيء وكل ما 
يحتاج له الفيلم ثم انتقلنا 
الس���ودان للتصوير  ال���ى 

هناك.
أما السيناريو فكتب في 
الكويت، والقصة عن السودان 
قدميا، وذهبنا الى السودان 
وأمضينا فترة طويلة ملدة 9 
شهور في السودان لتصوير 

الفيلم، مع املعدات واملمثلني 
وكنا ننتقل من قرية ألخرى 

والطرق كانت رملية.
اننا خرجنا  أذكره  ومما 
في احد األيام من العاصمة 
الى مدينة دنقلة  اخلرطوم 
الت���ي تبعد ع���ن العاصمة 
1200 كيل���و مت���ر ووصلنا 
دنقلة وبدأنا بالتصوير وكان 
الطريق محاذيا لساحل النيل، 
الطري���ق كنا نرى  وطوال 
ثمر املاجنو على األرض من 
كثرته، والشعب السوداني 
كرمي ج���دا، وعندما وصلنا 
أخذن���ا الدليل ال���ى مختار 
املنطقة وبعد الس���الم ذبح 
لنا 7 رؤوس م���ن األغنام، 
وأعطون���ا الكب���د والقلوب 
واخلبز احل���ار، وبعد األكل 

بدأنا التصوير.
وأقول ان أرض السودان 
إذا اس���تغلت زراعيا فانها 
تكف���ي ثلثي العال���م، وهذا 
الكالم صادر عن تقرير من 
األمم املتحدة، فأرضها خصبة 
ومياه النيل موجودة واأليدي 

العاملة متوافرة.

وقد ساعدنا األهالي في 
الفيلم يحكي  التصوير ألن 
عن زواج رجل اسمه زين على 
الطريقة السودانية وأفراحهم، 
ومدة الفيلم ساعتني وجرى 

حتميضه في لندن.
وكان أول فيلم قبل »بس 
يا بحر« شاركت في تصويره 
هو و»وجوه الليل« ومدته 40 
دقيقة عن قصة قصيرة، وكان 

سعد الفرج ضمن املمثلني.

 شركة النورس
 : ويقول توفي���ق األمير 
بع���د العودة الى الكويت من 
السودان اتفقت مع مجموعة 
من االخوة الفنانني وأفراد من 
العائلة على تأسيس شركة 
إنتاج، كنت م���ع عبدالعزيز 
البلوش���ي  املنص���ور وبدر 
ومعنا اخواني علي وحسني 
ومحمد املنصور وكانت من 
أولى الشركات العربية التي 
تعمل بالفن واإلنتاج وعندنا 
سيارة نقل للمعدات، والدراما 
الطبيعية  نصورها باألماكن 
من دون ديكور في البيوت أو 

قضينا تسعة أشهر في السودان 
لتصوير فيلم »عرس الزين« 

أسست إذاعة أيام االحتالل 
الصدامي الغاشم وكنت أبثها 

من بيتي في صباح السالم

خصصت غرفة من البيت 
كاستوديو وأنا في املتوسطة

الفنانون قدميًا كانوا يعملون 
دون شروط مسبقة أو سؤال 

عن األجر

استخدمنا بعض اخلدع أثناء 
تصوير فيلم »بس يا بحر«

كنت أحمض الفيلم عند 
محالت أشرف وأقوم باملونتاج 

في بيتي

املستشفيات او املزارع، وأول 
عمل قمنا به وقدمنا »حبابة« 
من ثالثني حلقة عمل درامي 
أخذن���اه من برنام���ج إذاعي 
وحولن���اه ال���ى التلفزيون، 
والدراما كنا نسجلها 13 حلقة 
ولكن بعضها 7 حلقات، وحاليا 
صار البعض يعملها 30 حلقة 
وأول عمل قدمناه طيبة وبدر 
واحلب الكبي���ر وكان املمثل 
يعمل معنا من دون شروط،الى 
ان ح���دث االحتالل العراقي، 
وقد دمر اجليش العراقي كل 
شيء وسرقوا معدات شركة 
النورس ولم يتركوا مكانا في 
الكويت اال وكسروه وسرقوا 
املعدات والسيارات، والنورس 
من ضمن تلك املؤسسات التي 
دمروها وسرقوا معداتها، وبعد 
التحرير نصحني البعض بأن 
أقدم على تعويض، ولكني لم 
أقدم وانتهت الش���ركة، حتى 
األرشيف حصلت على بعض 
أجزائه عن طريق الشراء من 
رجل فلسطيني اشتراها من 
اجليش العراقي الذي سرقها 

وكانت أشياء بسيطة.
ويضيف األمير: اشتغلت 
فترة بس���يطة في مؤسسة 
اإلنتاج املش���ترك مع هاشم 
محمد وتركت العمل، وبعدها 
لم أشتغل، وقد رزقني اهلل 
بولد واحد هو بشار، وعني 
الوطن في  مديرا لتلفزيون 
بداية تأسيسه، وهو متزوج 

وعنده عبداهلل وعلي.
وأذكر انني أيام االحتالل 
الغاش���م أسست  الصدامي 
إذاعة عندي في البيت »هنا 
الكويت« خرجت من بيتي 
في صب���اح الس���الم وكان 
معي حميد خاجة ويوسف 
الوكيل املس���اعد  مصطفى 
لش���ؤون التلفزيون حاليا، 
ونعم الرج���ل املخلص في 
عمله وعالقته الطيبة املمتازة 

مع زمالئه.
واس���تمررنا باإلذاعة إال 
اننا كنا خائفني حيث كانوا 
يبحثون عنا ونقلنا املعدات 

الى الساملية وسلوى.

الكاميرات،  ملم( وتطورت 
وكنا نستخدم افالم البكرة 
ونعتني باالفالم ونحفظها 
التكس���ير، وفي نهاية  من 
الستينيات اسسوا مصنعا 
لالفالم واذكر مقر التلفزيون 
على س���احل البح���ر وبعد 
ذلك اصبح التلفزيون يبث 

12ساعة.

من الهواية إلى العمل
أما عن عمله بالتلفزيون 
فيقول توفي���ق األمير : من 
التصوير مع زميلي  هواية 
محمد األربش صرت موظفا 
بالتلفزيون وأصبحت مصورا 
تلفزيونيا، ومع مرور تلك 
العمل طورت  السنوات في 
نفسي من خالل الدورات التي 
كان يقيمها التلفزيون وكذلك 
من خالل البعثات اخلارجية 
والتدريب، فمثال ش���اركت 
في دورة تصوير في أملانيا 
وملدة شهور وايضا بعثة إلى 
بلجيكا والى جمهورية مصر 
العربية، وكانت دورات مكثفة 
ومل���دة طويلة وكل دورة ما 
بني ستة وتسعة شهور، ومع 
هذه الدورات ايضا تطورت 
الكاميرات، وأذكر من املديرين 
أول مدي���ر املرح���وم خالد 
املسعود الفهيد ود. يعقوب 
الغنيم ومحمد السنعوسي 
وجواد حس���ون للشؤون 

املالية ورضا الفيلي.
ومت توظيف سيدات مثل 
س���عاد عبداهلل وش���كرية 
محمود اضافة الى س���يدات 
من مصر، وقسم السينما كان 
يوجد به التصوير والصوت 
والتحمي���ض واملونت���اج 
واالنتاج، ول���كل عمل فني 
متخصص، وهو الذي يتحمل 
مس���ؤولية عمله. وطورت 
عمل���ي، وأثن���اء العمل في 
الدورات في أملانيا اتصل علي 
الصديق خالد الصديق.. وقد 
كنت قبل  السفر أجلس معه 
في مكتبه اخلاص وكلمني 

عن فكرة لعمل فيلم.

فيلم »بس يا بحر«
وعن فيلم »بس يا بحر« 
يقول توفيق األمير : ان فيلم 
بس ي���ا بحر كت���ب قصته 
عبدالرحمن الصالح وهو من 
دولة اإلمارات، وكنا جنلس 
ف���ي مكتب خال���د الصديق 
والفكرة واإلنتاج منه، كنت 
حينها ف���ي أملانيا في دورة 
تدريبي���ة واتصل بي خالد 
الواحد  الصديق وباحلرف 
قال: احضر الى الكويت نريد 
أن نبدأ تصوير فيلم بس يا 
بحر، وكان كل شيء جاهزا 
حتى االتفاق م���ع املمثلني، 
املهم قطعت الدورة في أملانيا 
ورجعت الى الكويت وباشرت 
العمل، ودوري مصور الفيلم 
وخالد الصديق كان واليزال 
من نوادر الفنانني الكويتيني، 
وكان له مجهود كبير وكان 
كل شيء على حسابه إلى أن 
انتهى الفيلم، هذا الرجل له 

دور عظيم في اخراج وبروز 
الفيلم للوجود وهو الفيلم 
الوحي���د الذي حاز أكثر من 
عش���رين جائزة وكان في 
الس���بعينيات وكان  بداية 
التصوير في الكويت واتخذنا 
من س���واحل الكويت املكان 

املناسب للتصوير.
وف���ي جمي���ع املناط���ق 
البحرية ف���ي دولة الكويت 
وفيلم »بس يا بحر« من األفالم 
الوثائقي���ة التاريخية التي 

برزت في السبعينيات.
وكان يس���اعدني مصور 
إيراني اسمه مصطفى وكان 
في األصل موظفا عند خالد 
الصديق، وقبل كل شيء قرأت 
البروڤات  القصة وحضرت 

مع املمثلني.

بداية تصوير الفيلم
ويتذكر توفي���ق األمير  
تصوير الفيلم فيقول: تصوير 
الفيلم صعب جدا، واستخدمنا 
اخلدع التصويرية، مثال أثناء 
الغوص، فكان العمل أو األداء 
داخل حمام السباحة، وأحد 
املواطنني س���اعدنا في بناء 
احلم���ام في بيت���ه ووضع 
)اجلام( الزجاج والتصوير 
خل���ف الزج���اج وبع���ض 
املش���اهد صورت بالبحر، 
وكان عل���ى س���احل البحر 
في منطقة الش���رق، وكانت 
عندنا كاميرات خاصة تصور 
حتت املاء توضع داخل البليم 
منعا لدخول املاء ولم انزل  
البح���ر، وكان هناك مصور 
آخر أجنبي لديه اخلبرة في 
املاء، وكان  التصوير حتت 
يغوص حتت املاء، وشاركنا 
مجموع���ة من الفنانني أذكر 
الفرج وحياة  منهم س���عد 
الفهد ومحمد املسعود ومحمد 
املنيع ومحمد املنصور، وكنا 
مجموعة متماسكة ولم يطلب 
املمثلون أج���را محددا، ولم 
يسألوا عنه وعملوا جميعا 
بجد واخالص وتفان وقبضوا 
ما دفع لهم من دون شروط 

حتديد السعر.

أحد املؤمترات مع هاشم محمد

سعد الفرج وتوفيق األمير في أحد املهرجانات السينمائية

سافرت في بعثة 
إلى بلجيكا ومصر 

وأخذت دورات 
في التصوير 

بأملانيا

كنت ثاني كويتي 
بقسم التصوير في 

وزارة اإلرشاد
وعّينت وأنا 

مازلت طالباً


