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يطعم الطعام ويسقي الماء ويتدخل إلصالح ذات البين

حامل خاتم سليمان ..يحب الذهب واإللكترونيات

• اللو محمد يونس

•خامت سليمان

رج���ل خمسيني ي��ع��ي��ش في
جزيرة لومبوك وسط احمليط
ال��ه��ادي م��ل� ًك��ا عليها ي��راع��ي
حاجات أهلها وقبيلته يصفونه
بأنه دمث اخللق غني املال وال
يرفض أي طلب كائن من كان
غريب األط��وار والطباع ميتلك
ث���روة ضخمة ب��االض��اف��ة إلى
اخلامت األزرق أو خامت سليمان
كما يود أن يطلق عليه بعضهم
تشبهًا بخامت النبي سليمان
عليه السالم.
وألن الل��و محمد يونس وهو
اسم ملك لومبوك ع��ادل حكيم
يصفه الناس بأنه يشبه النبي
سليمان في عاداته التي أعطاها
الله تعالى ل��ه م��ن امللك م��ا ال
ينبغي ألحد من بعده فقد سخر
الله تعالى له اجل��ن خلدمته
وك��ان��وا يصنعون له ما يريد
من التماثيل والعجائب وكانت
ال��ري��ح مسخرة كذلك خلدمة
سيدنا سليمان حيث جتري
بأمره إلى املكان الذي يريد.
ومن القصص التي رواها سكان

اجلزيرة ومنهم حاكم اجلزيرة
نفسه عن اللو يونس أنه يحب
اطعام الفقراء واسعادهم في
األعياد وميتلك خا ً
متا عجي ًبا
فما قصة هذا اخلامت وحامله؟
يروي أهل القرية التي يسكنها
الل��و يونس أن اخل��امت ه��ذا لم
يروه من قبل من حيث الضخامة
ويزن أكثر من  150غرام ذهب
وي��ت��وج اخل���امت بحجر كرمي
يسمى األوب��ال األزرق ويشبه
في وصفه -كما يقولون -خامت
سليمان حيث يقال ان النبي
سليمان -عليه السالم -كان
عنده خامت هو سر ملكه.
ل��م يبق أم��ام��ن��ا م��ن سبيل اال
مقابلة الل���و ي��ون��س بنفسه
ورؤي�����ة ذل���ك امل��ل��ك وم��ن��زل��ه
الفاخر .توجهنا واملرافقون
لنا إل��ى امل��ل��ك ي��ون��س أو اللو
محمد يونس وه��ذا هو اللقب
احمل��ب��ب ل��ه وقابلنا بترحاب
وبدأنا في احلوار وقال :أنا اللو
محمد يونس وأنا سليل ملوك
لومبوك ألن الدم امللكي يجري

• ..يعالج احد املرضى

في عروقي أحافظ على ميراث
العائلة وأساعد الفقراء وأطهو
لهم الطعام واستقبلهم في بيتي
هنا وبيتي في اجلزيرة الثانية
في لومبوك.
وعن خامت سليمان الذي ميتلكه
أشار اللو يونس إلى أن اخلامت
ورثه منذ خامس جد له ويروي
قصصا متعددة
ال��ن��اس عنه
ً
وال يعلم من أي��ن أت��ى أج��داده
باخلامت.
وع���ن ث��روت��ه ق���ال :أم��ت��ل��ك ما
يزيد على  27كلغ ذهبا ً عيار
 24قيراطا ً ومثلها من الفضة
وارتدي تلك الزينة في األعياد
واملناسبات.
وب�ي�ن الل���و ي��ون��س أن���ه يقوم
ف��ي ال��ع��ادة بالتدخل ب�ين أهل
اجل��زي��رة الص�ل�اح ذات البني
ودائ��� ًم���ا ي��ح��رص ع��ل��ى أداء
الصلوات في املسجد الكبير.
وأوضح اللو يونس أنه متزوج
من امرأة واحدة رغم أنه ميلك
أن ي��ت��زوج م��ن نساء كثيرات
بحكم ع��روق��ه امللكية اال أنه

فضل البقاء مع ام��رأة واح��دة
وأجنب منها  4أبناء أصغرهم
عمره  4سنوات ويحب األلعاب
االلكترونية.
وذك���ر الل���و ي��ون��س أن���ه رغ��م
الطقوس امللكية والتقاليد التي
حتتم عليه احلفاظ على عادات
امللوك السابقني من قبيلته اال
أنه يشاهد البرامج التلفزيونية
ويلعب األل��ع��اب االلكترونية
وميلك ثالثة هواتف جوالة من
أحدث األنواع ويركب السيارة
وي��ذه��ب لوظيفته احلكومية
ب��االض��اف��ة إل���ى ذل���ك ي��راع��ي
جت��ارت��ه وث��روت��ه العقارية
وم��س��ؤول��ي��ات��ه أم���ام قبيلته
وقريته.ويشير الل��و يونس
إلى أن بيته والشارع املسمى
باسمه يستقبل العشرات من
األشخاص ذوى احلاجات أو
اجل��وع��ى أو طالبي امل��ش��ورة
والرأي في موضوعات خاصة
وخصوصا االصالح بني
وعامة
ً
األسر وتصحيح بعض املفاهيم
املغلوطة عن الدين بقدر فهمي

• ..ويلقي محاضرة

لها وهنا أشار اللو يونس
إل���ى أن ع��ل��م��اء ال��دي��ن
والدعاة في جزيرة
لومبوك يؤدون
دوره��م ويجب
م��س��اع��دت��ه��م.
وهنا سألني اللو يونس:
ه����ل حت����ب ال��ب��ي��ت��زا؟
فعكست السؤال وقلت:
أحتبها أنت؟ فأجاب :نعم
وخصوصا
أحبها وأوالدي
ً
االيطالية واألميركية فرغم
أنني ملك ل��ي صالحيات
اجتماعية كثيرة اال أنني
أح��ب احل��ي��اة وأعيشها
ب���ح���ل���وه���ا وم���ره���ا
وال أرت����ب����ط ب��ك��ل
االرتباطات القبلية
وق���د أت��ع��رض في
حلظة ما إلى العزل
م��ن ِق��ب��ل قبيلتي
ول��ك��ن اإلس��ل�ام لم
يأمرنا اال بالتوسط
والعيش واالستمتاع
باحلياة.

