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 «من املاضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات «من املاضي» ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف وال جديد البريسم». 

 للتواصل مع صفحات من املاضي
  وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.
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 محمد ناهي النومسي: الشيخ مبارك العبداهللا 
اختبرني قبل التحاقي بالجيش وشاركت 

  في حرب األيام الستة وكنت شاهداً على مآسيها

 يقـــول احلاج محمد ناهي النومس: ولدت 
في بر الكويت مبنطقة الدبدبة خلف خباري 
وضحة وفي بيت الشعر وكنا ال نعرف اخليمة، 
ونعتبر انها للناس الذين يشترون ويبيعون، 
وكان الوالد عنده حالل (جمال واغنام) وكان 
صقارا وشـــيخ دين وكان يذهب الى الشمال 
ويبحث عن فروخ الصقور ويأخذها ويعتني 

بها ويبيع منها.
  ويضيف: كان الوالد وعمي وابناء عماتي 
مشايخ علم ودين بل ان الوالد كان يفتي للناس 
ويصلي بهم في البر وكان املصحف دائما معه 
ولم يكن عندنا صالة جمعة وال عيد في البر، 
وكنا نصوم ونصلـــي التراويح والقيام ايام 
رمضان ونخصص مكانـــا للصالة ويجتمع 
الرجال الساكنون بالقرب من بعضهم البعض 

واي رجل يؤذن في ذلك الوقت.
  ويتابع: اذكر انني شاهدت القمر قبل الغروب 
وكان عمري ست عشرة ســـنة، حيث غابت 
الشمس وغاب القمر بعدها، وكنت اقرأ القرآن 
الكرمي على ضوء القمر، والوالد علمني قراءة 
القرآن ونحن في البر، ومما اذكر ايضا ان النساء 
كان صعبـــا عليهن تعلم قراءة القرآن الكرمي 
وكان احد شـــيوخ الدين يحاول حتفيظهن، 
وكان يحمل القـــرآن بداخل صندوق وينتقل 

من مكان آلخر على اجلمل.

  أيام في البر

  ويزيد احلاج النومسي: الوالد كان صاحب 
اغنام وكنت ارعى بها وكذلك كنت ارعى االبل 
التي حتب شجرا مثل العرفج والرمث واحلمض 
وتأكل شب البارز والسبب ان شفتي البعير 
كبيرتان واما االغنام فتأكل العشب وللحقيقة 
فإن ايام الربيع بالبر جميلة حيث الهواء النقي 
واالمطار والبرد وكنا ونحن اطفال نلعب على 

ضوء القمر في هذه االجواء اجلميلة.
  ايام الصيف كنا ننتقل الى حنيفسه، وهي 

منطقـــة برية قريبة من العـــراق، وقد نزلنا 
عليهـــا عام ١٩٦٢ مع اصدقائنا وفيها عني ماء 
يعرف باســـم خنيفسه، لكن لم ادخل العراق 
نهائيا فيما كنا ندخل الشـــعيب وفي احدى 
السفرات دخلنا االردن وكان ذلك العام ١٩٥٠ 
عام وفاة املرحوم الشيخ احمد اجلابر، وكنا 
في ارض قاحلة وكانـــت االمطار قليلة جدا، 
واذكر ان الذئب كان يأكل االبل بعد ان يهجم 
عليها، ورغـــم ان الكالب كانت حتمي احلالل 
اال ان الذئاب ذكية ومن ذكائها انها تهاجم في 
مجموعات ثالثية احدها يهرب ويركض بعيدا 
لتالحقه الكالب فيأتي الذئبان اآلخران ليهجما 

على االغنام واالبل.
  ويستطرد: الوالد رحمه اهللا كان يتردد على 
الكويت لشراء بعض احلاجيات من السوق، ثم 
يعود للبر، خاصة ايام الربيع، ومازلت اذكر 
السدرة في الشـــامية، وتوانكي املاء القدمية 
في ســـاحة الصفاة، وعندما وصل عمري الى 
سبعة عشر عاما اتذكر ان الوالد كان يسافر الى 
الرياض ويلتقي مع املرحوم الشيخ عبدالعزيز 
بن باز ويتلقى العلم على يديه اياما فيما كنا 
نتجـــول نحن في البر من مكان آلخر وندخل 
اراضي الدول املجاورة دون اي مشاكل، وكنا 
على النية السليمة والبعض كان يذهب الى 
االردن والعراق ايضا لنشتري العيش االبيض 
والعنبر، وكان الوالد يعطي بعض االصدقاء 
الســـمن واجلمل ويبيعونه له ويشترون لنا 

التمر والعيش وكانوا يذهبون الى الرطبة.

  المرأة قديما

  ويتحدث احلاج النومسي عن املرأة قدميا 
فيقول: كان لها بيتها وتنقل احلطب من البر 
وتنقل املاء من اخلبـــرة، حيث تتجمع مياه 
االمطار وبالقربة تتزود باملاء وتطبخ الذبيحة 
والعيش وحتلب الغنم وهي موجودة بالقرب 
من بيت الشـــعر وبعض االغنام لها حظيرة 

من الرمث والعرفج ملنع الهواء البارد والبهم 
الصغير لها «ربجـــة» وندخلها داخل البيت 
حلفظها من البرد، وبيت الشعر مكان للرجال 
وال يدخله اال الرجال، اما بيت احلرمي فممنوع 
نهائيا علـــى الرجال اال الزوج واالبناء واالب 
واالخوان حتى اخو الزوج ممنوع ان يقترب، 
اما اذا كان الزوج غير موجود فممكن الخيه ان 
يحاسبها اذا اخطأت بشيء وله احلق ايضا ان 
يضربها ويعاقبها. اما مكان الطبخ فكان في 
الشق اخلاص باملرأة حيث جتهز االكل، وبيت 
الشعر تقريبا فيه ثالثة او اربعة او سبعة اعمدة 
وهذا يعتبر بيتا كبيرا لشيوخ القبائل، واما 
بيتنا فبأربعة اعمدة ويضم ديوانية للرجال 
وللعائلة ولالطفال، وكانت الذئاب ال تقترب 
مـــن البيت لكن احيانا يســـرق طلي صغيرا 
بعد ان يســـتغفل الكالب وذلك مصداقا لقول 
رســـول اهللا ژ «امنا يأكل الذئب من الغنم 

القاصية».

  القنص والصيد

  ويتحول احلـــاج النومســـي الى القنص 
والصيد فيقول: بدأت بهواية صيد احلبارى 
والغزالن، وكانت عندي بندقية ام خمس طلقات، 
والصيد كان في وارة والقرين والوفرة والطويل، 
واملسافات في البر قريبة من بعضها البعض، 
والبر يختلف عن  مناطق السكن وكذلك كنت 
اصيد في عريفجان، والوالد كان يبيع في البر 
وكنت انتقل من مكان آلخر واتتبع اماكن وجود 
احليوانات لصيدها كالغزالن، والوالد سبقني 
بالصيد. والغزالن ثالثة انواع اذكر منها اوال 
االدمي ثانيا الرميي ثالثا العقري وعندنا اسم 
ملكان اسمه كراع العقري خلف الروضتني وايضا 
حسو الظبي اما االدمي فلونه احمر وفيه خط 
اسود ما بني اجلانب والبطن من االسفل، وهو 

اطول واكثر سوادا ورقبته طويلة، واما الرمي 
فلونه فاحت اقرب للبيـــاض وجانبه عريض 
وجميل وحلمه كثير، واالدمي حلمه مثل حلم 
التيس، والعقري حجمه صغير وظهره احمر 
خفيف وبطنه ابيض وكذلك الوعل الذي انقرض 
حاليا وكنا نصطاده غرب شمال السعودية، 
وكنت اقنص بواســـطة البعارين وبعد ذلك 
بواسطة الوانيتات، ويزيد: في احدى السنوات 
توجهت مع اصدقائي الى جبل في السعودية 
اسمه عرنان وكانت فيه وعول كثيرة وأوقفنا 
السيارات ونصبنا اخليمة وبدأ واحد من الربع 
بالطبخ وجتهيز االكل حتى عودتنا، وباشرنا 
الصعود الى اجلبل واذا بطلقة جاءتنا من بعيد 
لـــم نعرف مصدرها ثم جاءت الطلقة الثانية 
وبدأ الرجل الذي اطلق علينا النار ينادينا واذ 

هو يعمل حارسا للجبل.
  ألن احلكومة الســـعودية عينت على كل 
جبل حارسا مينع صيد الوعول، وقال: جميع 
هذه اجلبال عليها حراس ومن يقتل اي وعل 
يعاقب وكان ذلك في بداية اخلمسينيات وعدنا 
من حيث اتينا، وركبنا السيارة ورجعنا الى 
اخليمة وبعد ذلك ذهبنا من احلفر الى الشام ثم 
الى ابرق احلباري والذي نقنص فيه بالصيف 
وهو موقع ارضه رملية ومليئة باالرانب حيث 
يحفـــر حفرة ويختبئ فيهـــا ونحن مند اليد 
ونسحب االرنب من جحره ـ ونأكل حلمه كما 
نأكل حلم الضبـــان، واحلباري والوعل وكنا 
نقنـــص في ظهر احلمار وهـــو العدان حاليا 
ومقابل ام الهيمان وهي منطقة فيها شـــجر 
كثير، وفي عام ١٩٧٢ اختفى طفل صغير بني 
الشجر، وألن السيارات دمرت االرض ال يوجد 
عشب ورعي، كما انني لم اشتغل بالبحر ولم 

اركب السفن.
  ويتابع احلاج النومسي: تعلمت السباحة 
في احلبـــاري حيث تنـــزل االمطار وتتجمع 
على هيئة خبرة وهي مستنقع ماء في ارض 

مستواها منخفض ونسميها (خبرة) الدبدبة 
فيها حباري وسدر وفيها اودية ومسابل للماء، 

وحاليا انتهى كل شيء فيها.
  ومما اذكر بعد ذلك اني سبحت في البحر، 
وفـــي احد االيام ذهبت بعيدا عن اجلال حتى 
وصل املاء الى فوق صدري، وتعبت من السباحة 

ورجعت ماشيا على القدمني مقاوما املاء.

  الحياة في الكويت

  ويتحدث احلاج النومسي عن عودته للديرة 
فيقول: الهواية وعشـــق العسكرية اسكناني 
في الكويت وكنت اشـــاهد العسكريني عندما 
يحضرون الى البر باملالبس العسكرية، والبنات 
عيونهن عليهم ويلفتون نظرهن. ويزيد: عدت 
الى الديرة وسكنت عند فالح محمد وفي اليوم 
التالي ذهبت الى املعسكر ووقفت بالطابور وكان 
فالح يعمل حارسا في بريد الصفاة، ووصل 
الدور علي وقابلت املقدم سعيد السليم وكان 
مسؤوال عن التموين وقال: من يقرأ ويكتب يرفع 
يده، ورفعت يدي مع ثالثة آخرين وخرجنا 
من الطابـــور وقال تعالوا غـــدا ونحن نريد 
سائقي سيارات وسجل اسماءنا ودخلنا على 
املرحوم الشيخ مبارك عبداهللا اجلابر الصباح 
في رئاسة االركان العامة وكنت اول املتقدمني 
من زمالئي ملقابلته وسألني: ما اسمك، فقلت 
محمد بن ناهي النومسي، فسألني اين تسكن؟ 
فقلت بالدوغة (الفروانية حاليا)، وســـألني 
واهلك؟ فقلت عائلتي بالدبدبة؟ فسألني: اين 
بالتحديد، فقلت (خباري وضحة) من سكة ابن 
هبدة، فسألني: كيف تعلمت القراءة والكتابة؟ 
فقلت: علمني الوالد مع تعليم نفسي بالقراءة 
واملطالعة، والتحقت باجليش وبعد التدريب 
عينت بالالسلكي مع فهد احلقان وعبداهللا فراج 
الغامن وصالح اجلطيلي، وعرف علينا مناحي 
القومية، وباشرت العمل مع صالح اجلطيلي 
ثم مع فهد احلقان، وعني عبداهللا فراج مساعد 

 بيـت الشـعــر مكــــان للرجـال وال يدخلـه إال الرجـال أمـا بيـت الحريـــم فـال يسـمــح 
بدخولـه إال للـزوج واألبنـاء واألب واإلخـوان حتـى أخـــو الـــزوج ممنـوع عليــــه االقتـــراب

 والـدي كان يسـافر إلى الريـاض ويتلقـى العلم على يـدي العالمة 
ابـن بـاز ويتركنـا لنرعـى «الحـالل» فــي أراضـي الـدول المجـاورة

 ذهبنـا فـي بدايـة الخمسـينيات لقنص الوعـول في جبـل عرنان 
بالسـعودية فأطلـق الحـراس علينـا النيـران وأمرونـا بالمغـادرة فورًا

 يحكي ضيفنا محمد ناهي النومسـي صفحات من املاضي والتي متثل صورة حلياة اهل الكويت قدميا، حيـث ولد في بر الكويت وتعلم قراءة القرآن 

الكرمي والكتابة على يد والده الذي كان معلما للقرآن باالسـاس كما كان ميلك ابال واغناما وينتقل بها من مكان آلخر سـعيا وراء العشب واملاء، 

لذلك اشتغل االبن محمد ناهي العنزي برعي االغنام مع اخيه كما كان يذهب لقنص احلبارى والغزالن ويقف ضيفنا عند حادثة خالل 

قنـص احلبارى عندما صعد على جبل واطلق عليه النار من قبل حارس اجلبل، ويؤكد انه بعد هذه احلادثة بدأ يفكر في االلتحاق 

باجليش الكويتي وحتقق ذلك عام ١٩٥١ حيث عني مأمور السـلكي في كتيبة الالسـلكي، وكان واحدا من افراد اجليش 

الذي شـارك اجليش املصري في حرب ١٩٦٧ ضد اسرائيل، وايضا حرب االستنزاف، وكان شاهد عيان على قصف 

الطائرات االسرائيلية للمطارات املصرية، عاد النومسي الى الكويت وتقاعد من اجليش، واراد ان يكمل دراسته 

فالتحق باملعهد الديني ثم بكلية الشريعة وحصل على الشهادة اجلامعية وهو اكبر طالب بني الطلبة بجميع 

الكليات، ويتحدث ضيفنا عن حياة البر وكيف تعلم السباحة في بر اخلبر، ثم عمل اماما وخطيبا ولم 

يتوقف عن اخلطابة وهو اآلن امام في مسـجد حمود الصقر في الصباحية، ضيفنا يقلب صفحات 

ماضيه وماضي الكويت في هذه السطور:

 

 كان الوالد وعمي وأبناء عماتي مشايخ علم وأصحاب «حالل» في البر

 (قاسم باشا)  محمد ناهي النومسي مع الزميل منصور الهاجري 

 شهاده جامعة الكويت  االبناء واالحفاد في الديوانية  ابو ناهي النومسي متخصص في هياكل الطائرات 

 محمد ناهي النومسي 
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رئيس اللواء، واسمه البدوي، وهو رجل ذكي 
واذا حصل على فرصة يســـتطيع ان ينتج، 
واذكـــر انه كان هناك رجـــل اجنليزي يقول 
اريد سالحا اجنليزيا ورجال عربيا، فقيل له، 
السبب فقال العربي رجل ذكي ويستطيع ان 
ينتج، وباشرت العمل بعد النجاح في الدورة 

وتسلمت الالسلكي.

  حرب األيام الستة

  ويتابع: شاركت الكويت شقيقتها الكبرى 
جمهوريـــة مصر العربية في حرب ١٩٦٧ وما 
يسمى حرب االيام الســـتة، وكنت احد افراد 
اجليش الكويتي الذي شارك في تلك املعركة، 
وسافرنا من الكويت الى القاهرة بكامل اسلحتنا 
وانتقلنا الى مطار فايد وكنت برتبة عريف، 
وربعنا سافروا الى سيناء بالقطار الذي ضرب 
من قبل اســـرائيل، وصباح اليوم التالي كنا 
ندرس ونحن في املعســـكر وبـــدأت املعركة 
وشـــاهدت طائرة، ثم حلقتها ثالث طائرات 
وكل واحدة اسقطت قنبلتني على املطار ودمروا 
املطار وقذفوا املعسكر بالرشاشات وكنت اشاهد 

الضرب ونزلنا باخلنادق املوجودة.
  وقال احد االفراد ســـأضرب الطائرة فرد 
عليه ضابط اذا ضربتها اضربك، وبعد حلظات 
حضـــر ضابط آخر يقول حرب.. حرب، دافع 
عن نفسك، ولم نشـــاهد جنود اسرائيليني، 
ورجعت الطائرات وكان عندي ســـمك تونة 
واخذت وعاء ووضعت به ماء ووضعته على 
النار ووضعت به الشاي والسكر حتى استوى 
وناديت اجلنود ووزعت عليهم الشاي إال أن أحد 
اجلنود تسلل وذهب الى املالزم عجاج شمروخ 
وقال له ان العريف محمد ناهي يعمل شـــايا 
ويوزع على اجلنود فقال له روح. واحضر لي 
كوب شاي من محمد ناهي، كل ذلك واحلرب 
شغالة وفي الليل بلغونا بأنه سيتم حدوث 
انزال عليكم فإذا حصل اركبوا في السيارات 

وإذا صار هجوم بالطائرات انزلوا باخلنادق 
فقلت للجنود إذا حدث انزال اطلقوا النار على 
اجلنود االســـرائيليني واقتلوهم. وإذا حدث 
هجوم تصرفوا واجلسوا باخلنادق.. وانتهت 
املعركة وامضيت ثالثة اشهر وبعد ذلك رجعت 
الى الكويت، ثم عدت الى مصر وشاهدت حرب 
االستنزاف حتى حتررت سيناء ورجع اجليش 

الكويتي.

  إدارة الطيران الحربي

  ويستطرد: صدر قرار من رئاسة االركان 
بطلب من كل من يجيـــد القراءة والكتابة ان 
يتقدم إلدارة الطيران احلربي ويلتحق بدورة 
ميكانيكي الطيران فتقدمت مع اآلخرين وفي 
تلك الفترة كنت ملتحقا بالتعليم املسائي حيث 

حصلت على شهادة رابعة متوسط.
  وسجلت في الطيران عند املقدم العسكري 
وقال لي قراءتك ضعيفة ولكن قبلناك. وباشرت 
الدورة وملدة سنتني في الكويت وكان املعلمون 
اجنليز، وتخرجت وحصلت على شهادة في 
ميكانيكا الطيـــران في تخصص فني طيران 
(هياكل ومحركات) وانتقلت الى صيانة محركات 
الطائرات والهيـــاكل وتدربت على الطائرات 
«جت بووفست» و«هوكر هنتر» و«الاليتننك» 

و«امليراج اف ون» وطائرة سكاي هوك.
  وصرت وكيال أول، وبعد ســـنوات تخرج 
الشباب وعينوا باجليش وكان يختلفون عنا 
في حياتهم وعشنا معهم، وهم مهندسون ونحن 
فنيونـ  وشاهدت اولئك الشباب وهم يؤدون 
الفروض الدينية، وكانت اعلمهم واباشر معهم 
العمل، جنبا الى جنب من اجل املصلحة العامة، 
واحلياة العسكرية تعود االنسان على التعاون 
وحب اخلير، وبعد ٢٥ سنة من العمل املتعب 
في الطيران تقدمت للتقاعد ولكن في البداية 
رفضوا فقلت اما تعطوني تقاعدا او تفصلوني 
من العمل او «اهوب» عنكم، ال استطيع العمل 

حاليا بعد ذلك وفي عام ١٩٨٠ تقاعدت ودخلت 
سوق اجلت لشراء وبيع االسهم ولكن لم أخسر 

ولم أدخل سوق املناخ.
  وتوقف كل شيء بعد اخلسارة في سوق 

املناخ.

  المعهد الديني بعد التقاعد

  ويحكي احلاج النومسي عن فترة ما بعد 
التقاعـــد فيقول: صار عندي وقت فراغ كبير 
فاجتهت لكي اكمل تعليمي واحصل على شهادة 
جامعية اكملت اربع سنوات في املعهد الديني 
وبعد حصولي على شهادة املعهد الديني التحقت 
بكلية الشـــريعة وكنت اكبر طالب ســـنا في 
جامعة الكويت وذلك منذ عام ١٩٨٨ وامضيت 
اربع سنوات واكملت دراستي وحصلت على 
الشـــهادة اجلامعية من كلية الشريعة وكان 
يومئذ عميد الكلية د.عجيل النشمي ومما اذكر 

في تلك السنوات انه كان عندي اغنام وابقار 
فكنت أذهب الى الكلية بسيارة وانيت محملة 
بالشعير.. وكل محاضرة أذهب الى السيارة 
إلحضار الكتب من الوانيت وعندي اجلاخور 
في مزارع ابوحليفة.. من البيت الى الكلية الى 

اجلاخور هكذا امضيت سنوات الدراسة. 
  وكنت أبيع كيلو اللنب بـ ٣٠٠ فلس والناس 
تصطف في طابور لشراء اللنب من اجلاخور 
وكان لبنا طيبا جدا واستمررت بهذه الكيفية 
حيث كان غيري يبيع غاليا وكنت أبيع بسعر 
زهيد يناســـب الناس الفقراء وأخيرا تركت 
أبوحليفة وتخرجت عام ١٩٩٣ وحصلت على 

الشهادة اجلامعية ـ كلية الشريعة.

  العمل إماما وخطيبا

  عينت إماما وخطيبا فـــي وزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلسالمية في مســـجد عمرو بن 

العاص ثم مســـجد أم القرى وحاليا مسجد 
حمـــود الصقر، ومما أذكـــره انني هاجمت 
رئيس املجلس الوطني على كالم صدر منه، 
وهاجمت بعض احلكام العرب مثل املقبور 
صدام حســـني وأعوانه، واستدعتني وزارة 
األوقاف وحققت معي ألول مرة وقالوا خفف 
من خطابك وانتقادك وفي احدى اخلطب سببت 
البعض وحقق معي وهددوني بالتوقيف عن 
العمل، وفي املرة الثالثة أوقفوني ٣ أشهر عن 

اخلطبة في املسجد.
  وتوقفت عن اخلطابة حسب األوامر التي 
صدرت وأوقفت نفسي الى اآلن وحاليا أقوم 
بإمامة الناس في صالة الفروض في مسجد 

حمود الصقر.

  وقت الفراغ

  حاليا أمضي وقتي في القراءة في كتاب 
«املغنـــي» ألبـــي قدامة (١٥ مجلـــدا) وفتح 
الباري وشرح النووي، وفكرت في أن أكمل 

املاجستير.

  تزوجت دون مهر محدد

  يقول احلاج النومسي عن زواجه: اقترنت 
بزوجتـــي أم األوالد، وكان والدها ابن عمي 
وكان الوالد قد خطبهـــا لي واملهر كان غير 
محـــدد، وزواجي كان فـــي البر والعرضات 
والعشاء والغداء واهللا رزقني األوالد والبنات 
وجميع البنات جامعيات عدا واحدة واألوالد 
عبدالعزيز مدرس وناهي عسكري وبندر في 
املرور وماجد في الهجرة وعبدالرحمن آخر 

النعقود وسلطان بالبترول.

  البر والمدينة

  عن البر واملدينة يقول: كل شيء في البر 
جميل.. احلرية الشـــخصية واجلو واألكل 

حلو وجميل واحلياة حلوة.

  نصوم في البر وعندما كنت صغيرا بكيت 
من العطش واحلر.. وأكملت شهر رمضان.. 
احلياة احلالية مختلفة عن املاضي وكل شيء 
متغير فيها قلة أمانة، اجليل احلالي يختلف 
عن اجليل املاضي فيـــه فوضى في احلياة، 
املخدرات بازديـــاد، قدميا األمانة واالحترام 
والتقديـــر، نحضر الى البر ونشـــتري من 
أبومسامح كنا نشتري منه ويسجل االسم 
بالدفتـــر وإذا بعنا املنتجات نعطيه حالله، 
هذا ال يحصل اليوم، وإذا أردت ان تستدين 

ما أحد يعطيك.
  املرور ازدحام شـــديد والواســـطة فوق 
القانون وواضحة للعيان والرشـــوة زادت، 
جتار احلشيش واملخدرات واخلمور، يجب 
زيـــادة مالحظتهم وإلقاء القبـــض عليهم، 

وانتشرت الرشوة.

  حكاية العقيلي

  حتدث احلاج النومسي قائال عندما كنا في 
البر كان يحضر عندنا رجل تاجر أغنام يقال 
له العقيلي ويشتري من الوالد ويذكر انه من 
القصيم ويشـــتري أغناما وابال وينتقل بها 
الى سورية والعراق وينتقل الى السعودية 
ويذهب الى مصر لبيعها، ومما يذكر انه يوما 
من األيام تزوج وبعد أســـبوع ترك زوجته 
عند أهلها وسافر وبعد ٢٥ سنة حضر شاب 
يبحث عن والده التاجر وقابل بعض البدو 
في البر وسأل عن والده وكان العقيلي عنده 
ذهب ونقود معدنية عليهـــا جورج وبيده 

سيف ريال ذهب.
  وسعر اجلمل غال وسعر الناقة يختلف 
عن اجلمل ويشتري الناقة حامال ومعها ولدها 
الصغير، والناقة حتمل سنة وحتلب سنة، 
أما األغنام تولد أول الشـــتاء وحليبها يكثر 
أيام الربيع وآخر الربيع تبدأ احلمل في شهر 

ابريل وحملها ٦ أشهر.

 أكملت تعليمي وحصلت على شهادة المعهد الديني ثم ليسانس الشريعة
   وكنت أكبر طالب أدرس في جامعة الكويت في ١٩٨٨

 تزوجت دون مهر محدد وجميـع بناتي جامعيات وعندما كنت 
صغيراً أكملت صيام شـهر رمضان رغم الحر والعطش الشـديدين 

محاضـرة  وكل  بالشـعير  محملـة  «وانيـت»  بسـيارة  الكليـة  أروح  وكنـت  وأبقـار  غنـم  عنـدي   كان 
أذهـب للسـيارة وأحضــر الكتــب وأمضيـت سـنوات الدراسـة مـن البيـت للكليـــة للجاخــور

القـراءة  يجيـد  مـن  كل  بطلـب  قـرارًا  أصـدرت  األركان   رئاسـة 
والكتابـة للتقـدم إلدارة الطيـران الحربـي ويلتحـق بـدورة ميكانيكي

 تقاعـدت مـن العسـكرية ودخلـت سـوق «الجـت» لشـراء 
وبيـع األسـهم لكـن لـم أخســر ولـم أدخـل ســوق المناخ

 النومسي مع ابنائه واحفاده 

 صورة للنومسي في الشباب 

 هوية العمل في اجليش الكويتي  دواق دالل القهوه العربية  شهادة املعهد الديني 

 من مقتنيات احلاج النومسي 


