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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




