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Бен-Гур. Повість з часів Ісуса Христа, в оправі • о о о о о о о о о о о о о 1.25 
Беніта. Гарний роман .• о ••• о о • о •••••• о •••• о о ••••• о о .50 
Бджоли і як коло них ходити. . . о о • о •• о ••••• о ••••• о • о •• о • • • • .40 
Боги жаждуть крови. Історичне оповідання ......... о • • • • • • • • .50 
Варвара Убрик. Таємниця кляштору в Кракові . . . . . . . . . • . . . • • • .40 
Відвдячився. Оповідання з козацької давнини ............... , 1.00 
Веселий оповідач. 247 веселих оповідань Б. Грінченка • . . . • • . . .25 
Вина і Кара. І Іовість Достоєвського в двох томах ........... о 2.00 
В Полеті до волі. Істор. повість, Наталки Когуської . . . . . . . . . . . . .З5 
Визначне Жіноцтво України. Написав О. Луговий .............. 1.50 
Грішники. Роман-Хроніка, напис~в О. Я. Кониський . . . . . . . . . . .80 
Гумор і Сатира ..............•...•.... о •••• о • .25 
Г еновефа. Оповідання про княжну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ЗО 
І"раф Монте Крісто. Роман в 4 еликих томах ................ З.75 
Граф Розбійник. Гарні короткі о овідання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
Диктатура Пролетаріяту. Карл І<.аутський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .З5 
ДиявоJІьська Справа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
Домашний Мясар, як робити вдома ковбаси, шинки і инше . . . . .35 
Для домашнього огнища. НапРІс в Іван Франко . . . . . . . . . . . . . . . . .85 
Дух Нації. Написав Т. К. І Іавли енко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
Еволюція в образках. Виклади з астрономії, rеольоrії і зоольоrії .75 
Економічні науки Карла Маркса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
Єзуїтська Преподобниця. Історичне оповідання . . . . . . . . . . . . . . .25 
Живий скот на фармі. Порадник для фармерів . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
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Історія кравця і горбатого 

"Щасливий королю! Дуже давно жив в однім мі

сті Китая в достатках кравець, що любив забавні річи 

і від часу до часу мав звичай виходити зі своєю жін

кою, аби втішатися на дивних представленнях. Одно

го дня вийшли вони як звичайно, коли стрітили по до

розі горбатого, якого вигляд міг навіть загніваного 

побу дити до сміху. Тому приступили вони до нього 

блище, щоб мати з нього потіху, а через хвилю запро

сили його, щоб пішов із ними до їх дому і був через 

ніч їх гостем. Горбатий пристав на те і пішов з ними. 

Тимчасом стем:ніло. Кравець пішов на торговицю, на

купив печеної риби, хліба, цитрини і солодощів і вер

нув знов домів. 

Колиж поставлено рибу на стіл і вони позасідали 

і почали їсти, взяла жінка кравця великий кусень ри

би і запхала горбатому в рот. Відтак стиснула йому 

уста і сказала: "Ти мусиш нараз проковтнути, я не 

позволю тобі жувати''. І так проквотнув він кусень 

риби, але груба остина, що була в ній стала Аому по

перек горла, тай він у давився нею тай вмер. 

ДВАЯ:ЦЯТЬ ПЯТА НІЧ 

Тоді закликав кравець: "І той бідолаха мусІв як 

раз із наших рук згинути таким способом. Але жінка 

сказала йому: "Пощо гаїти час?" І запитав П. чоловік: 

ссщо маю робити?'' Вона відповіла: "Піди, накрий йо
го шовковою хусткою і візьми на руки; я буду йти по-
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перед тебе, а ти йти меш за мною і говорити: Се моя 
дитина, а то її мати ; несемо її до лікаря, 111.0б записав 
їй лікарство. 

Кравен.ь послухав зараз Гі ради і взяв горбатого 

на руки, а його жінка почала голосити на вулиці: ндх 

моя дитинко, нехай тебе Бог береже! Де тебе болить? 

Де маєш ту віспу?н А кождий, ЩО їх бачив казав: нво

ни мають дитину, що захарувала на віспу''. 

Так ішли вони щораз дальше, розпитуючися про 

мешкання доктора, аж доки люди не справили їх дu 

дому одного жидівського лікаря. Коли там застукали 

до дверий, зійшла до них по сходах чорна невільниц~ 

і отворила двері, щоб побачити, хто там. А коли по

бачила, що хтось держить на руках дитину. а побіля 

неї стоїть Гі мати, запитала: "А що там?н Жінка крав 

ця відповіла: нми маємо тут дитину і просилиб, аби 

доктор подивився на неї; ось чверть дінара, дай його 

свому панови і попроси, аби зійшов сюди· і оглянув 

мою дитину, бо вона вже дуже слаба". 

Невільниця пішла горі сходами, а жінка кравц5t 

ввійшла до сіний і сказала до чоловіка: ''Лиши горба.., 

того тут, а самі тікаймо". Кравець припер його про

сто до стіни і відійшов геть зі своєю жінкою. Тимч~:-' 

сом невільниця пішла до жида і звістила його, що на 

долині під домом ждуть із хорим жінка і чоловІк, яю 

дали їй для нього чверть дінара, щоб він записав їм 

відповідну рецепту. 

Побачивши чверть дінара, жид утішився,. з-ірвав ... 
ся і побіг у пітьмі долі сходами. Але станувши на схо

дах піткнувся о мертвого горбатого і перевернув.-~ 
го. Тоді закликав: ня мабуть піткнувся о хорогоlс~;, 
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нув його зі сходів тай він скрутив собі голову. Як-же 
тепер лозбудуся мертвого з дому?" Відтак підняв Аq

го, заніс на гору до своєї жінки і оповів їй про своЄ 

нещастя. А жінка вчувши ее закликала: "Чого-ж ти 
тут ще сидиш? Як так ждати меш до ранку, пропало 

наше життя. Винесім його обоє на дах і киньмо до 

дому мослєма, нашого сусіда, султанового надкухмі

стра. До його дому заходять часто коти і аїдають стра 

ви, які вjн там ховає, а також миши; коли-ж ВІН там 

стоятиме таrм до ранку, то певне позбігаються та

ко~ пси з дахів і з'їдять його зі шкірою j кістками''. 
І жид та його жінка взяли горбатого, вийшли на 

дах і спустили його на руках і ногах на землю, так, 

що він стояв просто опертий о стіну, а самі пішли з 

даху до свого дому. Незабаром по тім, як вони так спу 

етили горбатого, прийшов надкухністр до дому, от

ворив двері і пішов із запаленою свічкою до гори. Аж 

нараз побачив у куті коло кухні людську істоту. ТодІ 

закликав: "Щосе? На Бога, ее злодій, що краде мо У 

запаси! Отже чоловік забирає мені все моє мясо І 

товщ, хоч сховаю його перед котами і псами. Та хоч

би я вигубив усіх котів і псів із цілої дільниці, то не 

мавби з сего користи, бо ее він приходить із дахІв. 

Потім ухопив за великий молот і вдарив його, від 

так підійшов блище і пхнув його ним у груди, так, що 

той перевернувся. А коли він ее побачив і пізнав, що 

той мертвий, закликав засмучений і зажурений про 

своє життя: "Нехай Бог проклене мясо і товщ і ту ніч, 

що призначенне того чоловіка мусіло бути сповнене 

моєю рукою!" А оглянувши його блище і побачивши, 

що мае перед собою горбатого, сказав : "Чи не досить 
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з тебе того горба, що ти ще мусів стати рабівником І 

красти мені мясо та товщ?'' Відтак узяв його на пле~ 

чі, опустив із ним свій дім, коли тимчасом ніч хилиласSІ 

до кінця, і не з(tдержався, аж на торговиці. Тут при

пер його на розі вулиці до стіни одного склепу і вер

нув домів, лишаючи мертвого його долі. 

Незабаром надійшов туди христіянин, баришів

ник султана, що вийшов пяний, аби скупатися. Під

хмелений, ревучи: "Месія близько!" підходив він, за

точуючися чим-раз блище до горбатого, а коли поба

чив його на розі вулиці подумав, - а йому вже з ве

чера вкрали турбан, - що горбатий знов хоче вкра

сти йомутурбані тому гримнув його у плечі, так, що 

той повалився на землю. Гукаючи на сторожа торго

виці, кинувся він у своїм похмілю на горбатого з ку

лаками і хотів його задусити. 

Коли сторож торговиці надійшов і побачив як 

христіянин клячить на моелемі і бе його, сказав : "Ус
тань і пусти його!" Христіянин устав, а сторож при

ступив блище і побачив, що горбатий мертвий. Тоді 

закликав: "Як? Має христіянин забити моелема ?" f 
зловив христіянина, звязав йому руки взад і запрова

див його до валія. Тимчасом христіянин говорив до 

себе: ''Ах Месіє! ОПречиста Діво! Як я міг забитИ то~ 
го чоловіка і як він швидко згинув від одного кул-ака! 

Коли христіянин і горбатий провели ніч у Дом] ва~ 
лія, приказав той найблищого ранку като вИ· вик .. 'Іі-іка~. 
ти справу христіянина, казав приготовити для нього 

шибеницю і поставив його під нею. Вже ПPJi\:!~~:f~ 
кат, уже закинув стричок на шию христіянина ·і ~aje 
хотів його nовісити, як надійшов туди надкухмістр~:а 
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nобачивши христіянина лід шибеницею, nродерся че

рез юрбу і закликав до ката: "Стрівай, ее я убійник!" 

Валі залитав його: ''Чому ти його забив?" Над

кухністр відповів: "Прийшовши в ночи до дому, ло

бачив я, що він зліз із даху і хотів мені закрасти мої 

запаси; я вдарив його молотком у гру ди, тай він уnав 

мертвий. Тоді взяв я його, заніс на торговицю і ло

ставив на тім а тім місци. Чи не досить, що я забив 

мослєма, аби ще й христіянин через мене 1ратив жи

тє"? Коли валі вчув те зізнання надкухмістра, казав 

барішинника христіянинаnустити і промовив до ката: 

"Повісь сего, що ось nризнався". Кат зняв тепер стри

чок зі шиї христіянина і наложив його на шию надкух

.містра, відтак nоставив його лід шибеницею і саме хо

тів його повісити, як нараз жидівський лікар розтру

тин юрбу і закликав до ката: "Стрівай, ее я убійник. 

Річ малася так: Він прийшов до мене до дому за лі

карством, а коли я сходив ло сходах, літкмувся на ньо 

го, так що він перевернувся і вмер на місци. Не вішай 

надкухмістра, повісь мене!" 

Тепер приказав валі катови ловісити жидівсько

го лікаря. Кат знов зняв стричок із шиї надкухмістра 

і заложив його на шию жидівського лікаря, аж нараз 

кравець розтрутин юрбу і закликав до ката: "Стрі

вай, ее я убійник. Річ малася так: "Я цілий день за ба .. 
влявся, а вечером вертаючи до дому стрітив того гор

батого, що був пяний і грав на тамбуріні, приспівую

чи весело. Я nристуnив блище, щоб мати з нього Поті

ху, а відтак узяв його з собою до дому. Потім купив 

риби і коли ми їли взяла моя жінка кусень риби і о

кравець хліба і запхала йому нараз у рот, від чого він 
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на місци вдавився. Тоді взяли Ml;f його обоє і занесли 

л.о дому жида. Коли невільниця зійшла і отворила нам 

двері, я сказав до неї: "Донеси свому панови, що КО· 

ло дверий стоїть жінка і чоловік із хорим, і скажи: 

''Иди, оглянь його і запиши йому лікарство", і дав їй 

чверть дінара. 

Тоді вона пішла знов до свого пана, а я припер 

горбатого до сходів і пішов собі з жінкою геть. А ко

ли жид зійшов по сходах, піткмувся о нього і думав, 

що став причиною його смерти". Опісля кравець за

питав іще жида: ''Чи ее правда?" А жид відповів: 

"Так". Тоді звернувся кравець знов до валія і сказав 

до нього: "Пусти жида, а повісь мене!'' 

Коли валі почув оповідання кравця, здивувався 

тим випадком із горбатим і сказав: "На правду, та і

сторія повинна бути записана в книги.'' А като ви при

казав: "Пусти жида а повісь кравця, що ось признав 

ся." Кат повів кравця, заложив йому стричок на шию 

і подумав: ''Чи маємо одного за другим класти під 

шибеницю, а відтак пускати і вкінці нікого не повіси

ти?" 

Але той горбатий був надворним блазном сул

тана, з яким султан ніяк не міг розлучитися, і коли пя

ний горбатий не приходив до нього через ніч і дру

гого дня до полудня, запитав султан про нього кількох 

присутних. Вони відповіли: ''Пане, валі найшов його 

саме мертвим і прикаЗав його убійника повісити, але 
коли сей зайшов на місце екзекуції, зголосився ще о

дин, а опісля третій і кожний з них зявив, що ее він 

його убив, і кождий оповів валію· перебіг цілої спра-
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ви. Наслідком того король приказав слузі: "Іди до ва

лія і приведи всіх разом сюди"! 

Коли слуга пішов туди і побачив як кат саме хо

тів повісити кравця, закликав: "Стрівай!'' і повідомив 

валія, що ся справа дійшла до вух короля, а відтак у

дався з ваJJім, горбатим, якого несли, з кравцем, жи

дом, христіянином і надкухністром до короля. 

Коли валі став перед королем, поцілував перед 

ним землю і оповів йому цілий перебібг справи. А ко

роль так здивувався тою історією, що аж трясся з ра

дости і запитав присутних: "Чи не чув коли хто з вас 

подібної історії, як отся з горбатим?" 

Тепер приступив блище христіянин і промовив: 

"О королю, за твоїм -дозовлом хочу тобі оповісти ви

падок, який мені притрафився, а який ще гіднійший 
подиву і більше зворушаючий, як ся історія з горба

тим." Король відповів: ''Розкажи нам свою історію". 

Історія христіянина 

"Знай, королю, я прийшов до сего краю з това

ром і доля nрисудила мені замешкати між вами, але я 

уродився в Каїрі. Я належу до замешкалих там Коn

тів і виростав як син баришівника. Коли-ж я виріс, 

мій батько розnрощався з дочасним життям і я на йо

го місце обняв наше nідnриємство. 

Коли я так сидів собі одного дня, надїхав на ослі 

якийсь виїмково гарний молодець у nишній одіжи І ло· 

бачивщи мене, nоздоровив. А коли я став nеред ним, а
би віддати йому честь, він виймив хустку з сезамом і 
запитав мене: "Кілько коштує ардеб (міра збіжа) се

го"? Я відnовів йому: "Сто діргемів". Тоді він сказав 
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до мене: ''Візьми міхоношів і мірників і nрийди до ха

ну Ель-Джавалі, там застанеш мене". Потім дав мені 

хустку з nробкою сезаму і лоїхав далі. 

Я кинувся між куnців і добив ціни на сто двайцять 

діргемів за ардеб, відтак узяв із собою чотирох міхо

ношів і пішов до нього. Він уже ждав і nобачивши ме

не, nішов до маrазину, а коли його отворив ми пере

мірили всі запаси сезаму, які там були, і побачили, що 

всего є пятьдесять ардебів. Коли ми скінчили мірити, 

молодець сказав: "За ко жди й ардеб дістанеш десять 

діргемів баришівного; гроші за те забери до себе і ле 

реховай для мене. Всего є пять тисяч діргемів. Отже 

пятьсот діргемів для тебе, а чотири тисячі пятьсот 

для мене. Коли я продам усі мої маrазини, прийду до 

тебе і заберу собі гроші". Я відловів йому: "Як твоя 

воля" і поцілував його в руку. Він пішов собt а мені 

того дня припала тисяча діргемів. За місяць прийшов 

він знов і запитав: ''Де гроші?" Я відповів: "Ту на мі

сци". Тоді він сказав :"Переховуй їх, доки я не повер

ну і не заберу". Знов мусів я ждати на нього місяць, 

доки він не вернув і не залитав мене: "Де гроші"? Я 

нстав, поздоровив його і запитав: "Може-б ти що зїв 

у нас?" Але він відказався і сказав: "Переховуй гро

ші, доІ<И я не верну і не заберу їх у тебе". І відійшов, 

а я приготовивши гроші ждав на нього. 

Одначе минув іще місяць, заки він прийшов і ска

зав до мене: "Завтра за'беру їх від тебе". Я пригото

вив для нього гроші і ждав, але він четвертий раз про 

пустив місяць, так, що я сказав до себе: ''Той моло

дtць, - ее дійсно сама щедрість''. Через місяць з я-
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вився він у пишній одіжи неначе місяць у повні, як ко

либ саме вертав із куп~лі. його обличє було як мі

сяць, щоки пашіли румннцем, чолп ясніло, а в додат

ку прикрашувала його малинка як кусок амбри. 

Коли я побачив йог<:>, поцілував його руки і про

мовив до нього: "Мій пане, хочеш тепер узяти свої 

гроші?" Одначе він відповів: "Се потреває так довго, 

доки я не полагоджу всіх своїх справ; тоді зможеш ме 

ні їх віддати". І обернувся тай пішов геть, а я сказав 

до себе: На Бога, коли верне, мушу його добре погос

тити, бо з його грошей маю великий зиск і багато за

робив''. 

При кінці року прийшов він у ще пишнійшій оді

жи і я його заклкав, аби він вступив до мене і був мо

їм гостем: "Під умовою, - відповів, - що кошти від 

числиш собі з моїх гроший". r'добре, - зказав я і по

просив його сідати. Опісля приладив усі потрібні стра 

ви, напитки і так далі і поставивши перед нього, про

мовив : "В імя Боже." А він сів за стіл, але витягнув 
ліву руку і нею брав страви в моїм товаристві, що ме

не дуже діт~нуло. А коли по їдІ обмив собі руку і об

тер рушником, запитав я його, коли ми сіли на розмо

ву: ''Мій пане, чи не міг би ти прогнати мій смуток? 

Чи твоїй правій руці що бракує?" 

А він витягнув праве рамя з рукава і я побачив, 

що воно було скалічене,- було ее рамя без руки. Ко

ли я дивувався сем у він промовив: "Не дивуйся і не ду 

май в своїм серці : "Він із гордости їв зі мною лівою 
рукою. З утратою моєї правої руки була дивна при

ключка". Я його запитав: ''Яка була сему причина?" 
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А він почав оповідати: 

"Знай, я походжу з Баrдаду, де мій батько нале

жав до dНатних горожан міста. Дійшовши до муже

ського віку, чув я, як богомольці, подорожні і купці 

розмовляли про Єгипет, і задержав їх слова в серці. 

А коли мій батько вмер, взяв я багато грошей, наку

пив баrдатських і мосульських матерій та инших до

рогоцінностей, казав їх добре запакувати і опустив із 

ними Баrдад, а Бог позволив мені щасливо дістатися 

до вашого міста. Прибувши сюДи, завіз я товари до 

хану, казав повіднязувати клунки і там поt:кладати. 

Потім дав слузі трохи грошей, аби пішов купити їсти, 

а сам заснув на хвилю. Відтак пішов на прохід, а вер

нувши з проходу, ляг на нічний супочинок. 

Другого дня рано отворив я оден пакинок і по

думав: "ВИберуся і піду через кілька торговиць, аби 
побачити, як ідуть діла" Казав слузі наладувати тро

хи товару і потяг вулицями на торговицю, де стріти

ли мене баришівники, що вже довідалися про мій при

їзд і забрали мені товар, щоб зараз tшставити його на 

продаж. Але що не давали навіть ціни купна, провід

ник баришівників промовив до мене: ''Мій пане, дам 

тобі раду, яка принесе тобі користь. Урядися зовсім 

як инші купці, продавай товар відповідно до згоди, 

взявши до помочі писаря, свідка і міняйла і що четвер

га і понеділка відбирай гроші, які напливуть. Тим спо 

собом зробиш з кождого діргема два, а то й більше, а 

в додатку в годинах відпочинку можеш любуватися 

Каїром та його Нілем". 

Я відповів на ее: "Сеї ради можна послухати'', ·і 
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взяв із собою баришівника до хану, звідки він перевіз 

товар на торговицю. Там nродавав я товар купцям, 

виставивши на їх імя документ, який nередав міняйло 

ви, що дав мені на ее поквітовання. 

Відтак вернув я до хану і остався там якийсь час, 

пючи що дня на сніданя чашу вина і їдячи баранину 

та солодощі, доки не надійшов місяць, в якім западали 

виплати. Того місяця сідав я що nонеДілка і четверга 
по склепах і ждав там на міняйла і nисаря, що nрихо

дили і nринос:или мені гроші від куnців. 

Одного дня пішов я до купелі, а звідти вернув до 

еЕ ого мешкання в хані; випивши на сніданя чашу ви

на і відпочивши трохи, зїв я курку, наnерфумувався І 

пішов до склепу одного купця. ПоІJ~ttІІ вши меп(:_, він 

привитався зі мною і nочав балака НІ, аж тут серед 

нашої розмови nрийшла до склеn\r якась да·-·а і сіла 

по моїм боці. На голові у неї була скісно завязана ху

стка і несло від неї солодкими пахощами. Коли вже П 

краса і принада відбирали мені розум, то ще більше 

почав я тратити змисли, як вона nіднесла :?аслону, і я 

побачив її -чорні зорі-очи, а вже зовсім опанувала моє 

серце любов до неї, коли я почув звук П голосу, як во

на виталася з купцем. 

Вона запитала купця: "Маєш матерію на сукню, 

ткану щирим золотом?" А коли він показав таку мате 

рію, запитала його: "Можна взяти матерію до дому і 

прислати тобі за неї гроші?" Але купець ~ідповів ій: 

"Не можна моя пані, бо ее матерія оттого пана і я му

шу дати йому процент". На ее вона відnовіла: «'Горе 

тобі, адже я звичайно беру від тебе кождиА к~сеІ:U> 
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матерії за значну суму, а через те, що гроші присилаю 

пізнійше, даю тобі більше заробити, як виносить твоя 

ціна". Він на ее: ''Правда, але нині треба мені дуже 

гrоший". Тоді вона взяла матерію, кинула її йому в 

очи і закликала: "Ваше товариство не вміє обходити 

ся з людьми відповідно до їх становища". І встала 

тай відвернулася від нас, а мене неначе-б разом із не

ю опустило моє життя. Тому я вийшов за нею і при

ступивши до неї промовив: ''Ах, моя пані, дай мені ми

лостиню своєї доброти і заверни свої кроки". На ті 

слова вона усьміхнулася і обернувшися, сказала: "За

для тебе вернуся". А коли сіла напротив мене в скле

пі, запитав я купця : "Кілько мусиш заплатити за той 
кусень матерії?" "Тисячу сто діргемів, - вІдповів. 

На ее я промовив: "Мати-меш на тім сто діргемів зи

ску, дай паперу, я тобі напишу ціну". І виставивши йо 

му власноручно посвідку, взяв я від нього матерію і 

передав їй, кажучи: "Візьми ее і йди; коли хочеш за

платиш мені за ее на торговиці, а коли твоя воля, то 

нех"ай ее бу де мій гостинець для тебе". Вона відпові

ла мені: ''Нехай Бог тебе нагородить, нехай він обда

рує тебе мо"І1м маєтком і вчинить тебе моїм мужом". 

"Ах, моя пані, відповів я, візьми сю матерію і ще одну 

так само гарну, а позволь мені лиш раз глянути на 

своє лице". Коли-ж вона підняла заслону і я кинув ·о

ком на П обличє, в моїх грудях зродилася тисяча зіт-

хань, а любов до неї так охопила моє серце, що я не 

був паном своїх змислів. А вона спустила заслону, взя 

ла матерію і промовила до мене: "Не чини мене са

мітною, мій пане!'' По сих словах відійшла, а я як бо-
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жевільний лишився аж до пізиого пополу дня в склепі 

і так дуже попав під власть любови, що відходячи випи 

• тав про неї кун ця, який відповІв мені, що ее ду же nо
бата дочка еміра, який, умираючи, лишив їй великий 

маєток. 

Попрощавшися з ним, пішов я знов до хану, де 

мені подали вечерю. Але мої думки були все біля неї, 

так, що я не міг ані їсти, ані заснути. Рано встав я, 

убрав иншу одіж, як минувшого дня, і випивши на сні 

дання чашу вина та попаївши трохи, пішов до склепу 

купця. Незабаром після того прийшла знов та моло

да дама в товаристві невільниці, ще в пишнійшій оді

жи як перед тим, сіла і поздоровила мене і промови

ла до мене таким милозвучним голосом, що солодшо

го і лагіднійшого я ще ніколи не чув : "Пішли кого до 
мене, щоб відобрав дванайцять сот дінарів, заплату 

за той кусень матерії". На ее я відповів: "Гіощо той 

поспіх?" Вона відповіла: •'Не дай Боже, щоб ми тебе 

втратили". І вручила мені гроші. Коли ми так сиділи 

і розмовляли, дав я їй знак, який вона так зрозуміла, 

що я хочу бачитися з нею сам на сам. Вона швидко 

встала, неначе-б узяла ее мені за зле, а я пішов із ба

зару за ії слідами з серцем, міцно привязаним до неї. 

Нараз приступила до мене якась невільниця і сказала: 

·'Мій пане сповни приказ моєї пані". Здивований про

мовив я: "Адже мене ніхто тут не знає". А невільниця 

відповіла: ''Як швдко ти забув; моя пані, ее та дама, 

ЩО була В СКЛеnі купця". 

Я пішов за нею аж до місця міняйлів, де вона 

ждала на мене і ·потягнувши до себе промовила: "Ах 
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мій пане, ти зранив моє серце; любов до тебе так о

панувала мою душу, що від хвилі, в якій я тебе поба

чила, не береться мене ні сон, ні страва, ні напиток". 

Я відповів їй: ''Те саме сталося зі мною". А вона ска

зала: "Ах, мій коханий, маю прийти до тебе, чи ти 

прийдеш до мене?" Я відповів їй: "Я тут чужий і не 

маю иншого помешкання, тільки в хані, але коли твоя 

ласка, щоб я міг прийти до тебе, то моє щастя не маf 

границь". На ее вона відповіла: ''Добре. Одначе ни~·: 

маємо ніч перед пятницею, і до завтра після молит

ви нічого не пічнемо, але коли ти помолишся, то сідай 

на осла і допитайся до Габбаніє, а прибувши там за

питай про вілю Накіба Бараката, що звісний під іме

нем Абу Шаме; я там живу. Але не прийди за пізно, 

бо я дожидаю тебе". 

В найбільшій радости з тої причини попращався 

я з нею і вернув до свого хану. Цілу ніч не міг я знай

ти сну і ледви засвитало, як я вже встав, убрався в 

иншу одіж і взявши в хустку пятьдесять дінарів, опу

стив хан і пустився в дорогу. По дорозі сів на осла, 

сказавши до його властителя, де має мене завезти. 

·Швидше як за хвилю він рушив і за короткий час при 

вів мене до вілі. Прибувши там сказав я до нього : 
"Завтра прийдеш знов сюди і відведеш м-ене домів" А 

погонич осла відповів: ''В імя Боже" -і пішов своє

єю дорогою, одержавши від мене чверть дінара запла 

ти. 

Коли я застукав до брами, вийшло двоє дівч.ат_із 

розцвітаючими дівочими грудми неначе дв~ . місЯU.l 1 
промовили до мене: "Увійди, наша rіані дожидає те-
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бе, з туги за тобою не мог ла цілу ніч .спати". І я увій

шов до· салі на стовпах із сімома дверми і з закратова

ними вікнами з усіх сторін, які виходили на город. Са

ма саля була так блискучо побілена султанським rіп

сом, що в ній відбивалося лице як у зеркалі. 

ДВАйЦЯТЬ ШЕСТА НІЧ 

Ледве я вступив до тої салі і сів, як уже ввійшла 

молода дама в короні на голові,висадженій перлами і 

дорогими камінняrми і розкрашена генною та антимо

ном. (Генною красит~ся руки і ноги, а антимоном бро

ви,) 

Побачивши мене,' усьміхнулася приязно, обняла ме 

не і притиснула до своїх грудей, а коли ми поцілували 

ся і взаїмно діткнулися нашими язиками, вона промо

вила: "Чи ее дійсно правда, що ти прийшов до мене, 

чи ее тільки сон?" Я відповів їй: ''Я твій невільник''. 

Тоді вона поздоровила мене і сказала: "На Бога,. від 

хвилі, коли я тебе побачила, не служив мені сон, ні 

страва~'4 Я відІ)овів: "Зі мною було так само''. Потім 

сіли ми до розмови, пі~час якої я скром~:ю спустив го

лову в долину. Незабаром запросила вона мене до сто

ла, повного найліпших страв із мsіса і тіста і нач·ине

них курий. Коли ми разом попої.ли, принесено мені у

мивальницю і відро, щоб я вмив собі руки, відтак по

кропили ми себе рожевою водою, наперфумованою 

мосушом і засіли зно~ до. розмови. Ми почалІJ розпові
J;f.е, що я все своє д~бро. уважав нічим. Потім почали 
ми жар~ув~ти І пестилися, обнімалися і. цілувалися аж 
дати .собі наше горе, а любов до неї так опанувала ме-
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доки не настала ніч і невільниці принесли вечерю. Mn 
пили аж до півночи, а потім лягли й аж до ранку вІд

почивали. Гарнійшої ночи як та не мав я ще в своїм 
життю. 

Коли другого дня рано встав я і кинувши П хуст

ку з золотом під накривало, прощався з нею, вона пла

кала, як я хотів відійти, і говорила: "Ах мій пане, ко

ли знов оглядати те любе лице?" Я відповів їй: ''Вече

ром бу ду знов у тебе". 

Перед дверима застав я погонича осла, який при

вів мене вчера до брами, що ждав на мене і я вернув 

у його товаристві до хану і сказав йому: "Прийди над 

вечір знов". ''На голову, - Rідповів він, і я увійшов 

до хати і зїв сніданє. По сніданю вийшов я збирати 

гроші за свої матерії. Вернувши, замовив печене ягня, 

купив солодощів і закликав міхоношу, якому заплатив 

за дорогу й описав ії мешкання, а сам знов аж до ве

чера: ходив за своїми справами. 

Коли зявився погонич осла, я знов узяв у хустку 

пятьдесять дінарів. Вступаючи до салі, побачив я, що 

вони вишурували мармур, вичистили ясно всі мідян_! 

рі чи, наповнили лямпи оливою, запалили свічки,' по

клали на стіл страви і очистили вино. Побачивши м~'7 

не, закинула вона мені руки на шию і сказала: "Ти вчИ 
нив мене одинокою". Відтак заставила нам столи і ми 

їли, відтак невільниці забрали від нас столи і подал~ 

вино. При вині і сушених овочах просиділи ми вес~ло 

аж до півночи, а відтак полягали. Другого дня рано я 

встав, дав їй, Як за першим разом, пятьдесять діна'7 

рів і відійшов. На дворі застав погонича осла, поїхав 
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із ним до хану, виспався трохи і почав старатися о ве

черю, купуючи оріхи міr дали і печений ри ж і так далі, 

свіжі і сушені овочі і запашні цвіти. Все те вислав я до 

неї на перед, відтак пішов сам, маючи, як звичайно 

пятьдесять дінарів в хустці; зайшов до віл і, їв, пив і 

спав із нею до рана. Встаючи кинув їй знов хустку з 

'грішми і поїхав до хану. Так було довший час, аж од

ного разу я збудився, не маючи ані дінара, ані дірге

ма. Подумав собі: "Се робота чорта". 

В такім настрою пішов я пішки до хану, а звідти 

аж на торговицю, де застав густу юрбу народу. При

значення хотіло, що мене без моєї волі притиснули до 

·кінного вояка і м'оя рука доторкнулася його кишені. 

Почувши, що там є мошонка, посягнув я і витягнув П. 

Але вояк зауважив, що його кишення стала лекша, ся

гнув рукою і побачив, що пуста, обернувся до мене 

і так мене вдарив ціпком по голові, що я впав на зе

млю. 

Тоді обступила мене юрба, зловила коня вояка за 

. nоводи і закликала: "То задля натовпу ти так ударив 

того молодця?" А вояк закричав: "Се розбійник, лай

дак!.'' Тимчасом я прийшов дd себе і чув, як люди го

ворилил "Се гарний молодець, який нічого не вкрав". 

Одні говорили так, другі инакше, слова літали сюди 

й туди, люди сіпали мене, вириваючи від нього, аж тут 
nризначення захотіло, що в той час переходив туди 

валі в товаристві кількох префектів і побачивши юр-

. бу, запитав: 'Що тут сталося?" Вояк відповів: ~·сей 
лайдак украв мені в юрбі синю мошонку з двайцять

ма дінарами". Валі запитав вояка : "Чи ще хто був 
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близько тебе?'' Вояк відповів: .. Ні''. Тоді валі прикли
кав начальника поліції і сказав: .. Візьми його і обшу

кай!'' Він зловив мене і я був позбавлений охорони. А 

валі приказав йому: .. Розбери його аж до голого ті
ла! .. Він зробив так і найшов в моїй одіжи мошонку. 

Валі взяв їі, отворив, перечислив гроші і побачив, що 

було в ній двайцять дінарів, як подав вояк. 

Повний гніву закликав валі своїх товаришів і ска

зав їм: ''Приведіть його сюди! .. Вони привели мене пе 
ред нього і він запитав: .. Молодче, кажи правду, ти 
справді вкрав мошонку?н Я понурив голову і подумав 

собі: нскажу, що не вкрав, але-ж вони знайшли в ме 

не мошонку, а скажу, що вкрав, то зле буде зі мною ... 
Вкінці підніс я голову і сказав: ''Так, я вкрав ... 

Вчувши моє признання, валі здивував·ся і закли

кав свідків, щоб посвідчили мої слова. Відтак валі дав 

катови наказ відтяти мені руку. Коли той наказ вико

нано і відтято мені праву руку, серце вояка змилосер

дилося надімною і він почав просити вапія, аби мене 

не вбивати. Валі пустив мене і пішов своєю дорогою, 

а мене обступили люди і подали мені вина. А вояк по

дарував мені мошонку, кажучи: .. Ти гарний молодець, 
тобі не випадає красти". 

Подарувавши мені свою мошонку, вояк пішов сво

єю дорогою, а я взявши свою руку в шмату і сховавшИ 

в пазуху, пішов у такім зміненім положенню і наслід

ком нещастя, яке на мене впало, жовтий на лиці до ві

лі, де виведений з рівноваги впав на ліжко. Побачив

ши мій змінений вигляд, дівчина запитала: "Що тобі 
бракує? 41 Чого ти так змінився?''? Я відповів: Мене 
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болить голова і я нездоров". Вона тим розізлилас~ і 
засмучена З МОЄЇ причини сказала: "Не пали мені сер
ЦЯ, пане' сідай, піднеси голову й розкажи мені, що то

бі трапилося: "Твоє лице говорить до мене!'' Я відпо
вів: "Пощади мене!" Вона заплакала і сказала: "Зда

ється мені, що твоя любов до нас уже мИнулася~ я ба
чу тебе зовсім інакшим як звичайно''. І плакала і гово

рила до мене аж до ночи, хоч я не давав відповіди .. д 
коли подала їсти, я відмовився з боязни, аби вона не 

побачила, що я їм лівою рукою, і сказав: "Не маю а

пt::титу ·.r, н''. Тоді вона ~а чала знов: ·'t· озкажи меш, 

що тобі ш~ні сталося і чему я тебе бачу таким засм·;

ченим і зі зломаним серцем і душею?" На ее я відпо

вів: "Зараз тобі підчас відпочинку розкажу". Впна 

принесла мені вина і сказала: ''Пий, ее прожене твій 

смуток, мусиш пити і опісля розповісти мені, що з бо

бою?" Я сказав: "Коли так мусить бути, то дай мені 

пити своєю рукою". Вона наповнила чашу й випила її, 

а потім наповнила знов і подала мені. Я взяg лівою ру

кою і почав плакати. Вона, бачучи, що я плачу, і що 

взяв чашу лівою рукою, крикнула голосно і сказала: 

"Чого ти плачеш? Ти палиш мені с-ерце~ І чого взяв ти 
чашу лівою рукою?" Я відповів їй: "Маю нарив на 

руці". Вон~ сказала: "Покажи руку, я тобі його отво

рю". Я відповів: "Ще за швидко його отвирати, не 

муч мене так, я не покажу руки''. Я випив чашу, а во

на мені знов наляла й наливала доти, доки вино не о

панувало мене і я там, де сидів, заснув. Тоді вона nо

бачила, що мені бракує руки і перешукуючи мене знай 

wла мошонку з золотом. Тоді обсі-в ії великий смуток, 
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як іще нікого з люде~ перед тим, і вона гризлася за-
. ' ' ,. ' . ,, 

для мене аж до ранку. 

Зб у дившися~ побачив я, що вона зварила мені по
травку з чотирох куриіі і подала на стіп, а крім тоГо 
дала мені чашу вина і я їв і пив, а 'відтак поставив мо:.. 
шонку,. а~и, піти геть. Тоді вона запитала мене: "Де 
хочеш іти?" Я відповів: "Де~ь, де міг би трохи сму

ток прогнати зі свого серця''. Вона сказала: '.'Не йд11 

.нікуди, лиш~ся тут і сідай!" Я сів~ ·а вона сказала: "ЧИ 
:справді твоЯ любов до мене така велика, Що ти дав 
,мені всі свої гроші і ще до того стратИв руку? Я беру 
тебе на свідка против мене, а Бог також свідок, що ні 

.коли не розлучуся ;з.тобою. -Будеш бачити правдиві~ть 

.моїх слів. Може . Бог ·вислухає мою молитву і я вийду 
за тебе заму ж. -1 післала по срідків і сказа~~ ..їм, колtt 

-прийшли: "Сnишіть мою шлюбну умову з l тим молод
цем і будь1е свідками, що я діст~~а вже.р.анній дар~·. 

·Коли свідки списали мій шлюбний контракт із не

.ю, вона сказала: '~Будьт~,свідками, що все _моє добр9 

-в. тій скрині і все, що М4Ю .мае-rку _з мqмелюками і не

вільницями, налелжить до .. тоrо .мо.тщдця" .. Вони по
-свідчили й ее і маєток nерейшов на .мене, а BOHJ-1 взя.

ли свою заплату. й nішли. А дівчина взял.а мене за ру-

. ку і завела до комори, де отворила велJ-І.ку .сJ<риню. і 

сказ.,ала до мене: "Поr.ля~;~ь, що в тій скрJ-Іні". Загля

.нувши,..лоб.ачив я там повно хусток. ''Се твої гроші", 

сказ,ала, . .які,я .дістала від. тебе. Скільки разів ти давав 
мені . ху.,стку. з пятьдесятьма ді нарами, я звязувала їі 

·і кидала ..до ,.._СкрЩfі .. Tenep візьми собі свої гроші. Бог 
,уще.відд~ __ тобі--їх, .. т.и,.стоїш тут ~еликий .. Через мене 
• L • ~ • І \ J • - ) ' • • \ І • 
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. . 
постиг ло тебе нещастя, що ти втратив праву руку: 

Того я тобі ніколИ не зможу відплатити і хочби від

дала своє життя; то ще булоб за мало і перевага ос

талаб по твоїм боЦі. 

І я взяв собі його назад, а вона додала: до того ще 

свою скриню і так до тих грошей; які я їй був дав дЬ

ложила ще свій маєток. Тоді моє серце знов повесе

лі:Тю, мій смуток пропав і я встав, поцілував П і пив з 

нею вино. Вона почала знов говорити: "Всі свої гроші 

і до того ще і руку пожертвував Задля любови до 

мене, як я тобі ее відплачу? На Бога, колиб хотіJІа з 

любови до тебе життя своє дати то ее ще бул~о За 
мало і не з рівнало-бея з твоїми правами до мене••, і за

писала мені урядово усю свою одіж і дорогоцінности 

і все инше майно. А коли я їій розповів, що мене по

стигло, вона зі смутку задля мене не мог ла спати ці

лу ніч. 

Ще не провели ми і місяця з собою, як вона не

безпечно захорувала, опадала щораз більше з сил і 

по пятьдесятьох днях відіАшла на тод світ. Я справив 

їй похорон, зарядив читаннє корану .за П душу і назна~ 

чив значну суму на милостиню за ії память. Відrак я 

ПОКИНУВ 11 гріб і побаЧИВ, ЩО ВОНа ЛИШИЛа МеНі . не 
тільки багато грошид, але також поля і нерухомос

тий, до чого належали також їі склади сезаму, що з 

них один я тобі продав. Тільки тому, що я мусів инші 

маrазини випрода_ти, ~;~е ~і~ _я до тебе прийти, а ще й 

доси не готовий, ·аби взяти гроші. Але чейже мені не 

відмовиш, і коли я їв твій хліб, візьмеш від мене в да

рі ті гроші За сезам, що стоять у тебе. Отсе nричина, 
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чому я їв лівою рукою. 

·Я відповів йому: "Справді ти поступив супроти ме

не із розтратною добрістю". На ее він сказав: "Мусиш 

конче піти зі мною до мого краю; я накупив товару в 

Каїрі і Александрії; хочеш іти зі мною?'' Я пристав на 

те і обіцяв з початком другого місяця бути готовим. 

Відтак продав увесь свій маєток, накупив за нього то

варів і вибрався з тим молодцем до вашого краю. Та 

він продав свій товар, закупив инший і вернув знов до 

Єгипту, а мені судилося остати тут і дізнатИ . сеї ночи 
того нещастя з горбатим. Чи ее, о королю часу, не див 

нійше від історії з горбатим?" 

ДВАЯЦЯТЬ СЕМА НІЧ 

Але король відповів: "Мусите всі разом бути по

в.ішені". Та тепер приступив до короля Кита я надкух

містр і сказав: ''Коли мені позволиш, розповім тобі 

істор'ію, яка мені трапилася коротко перед тим, заки я 

стрітиsся з горбатим. Коли вона тобі ліпше подоба

ється, як його історія, то даруй нам життя". На ее ко

роль сказав: "Сюди з тим, що маєш розповісти". 

· Надкухмістр почав оповідати : 

Історія надкухмістра 

'"Знай минувшої ночи був я в товаристві, яке за

ряДИло читання корану. Були там також учені правни

ки і тёольоrи. Коли читання скінчилося, принесено нам 

страви, між sікимн була тако'ж сірб~джа. Ми посідали 
й почали їсти, але оден із нас держався з боку і не хо

тів їсти сірбаджі. Ми його кликали і напирали на ньо-
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го, але він заклявся, що не буде їсти і сказав: ''Не на

пирайте на мене, я вже мав досить тої сірбаджі". На

слідком того ми сказали до нього, коли скінчили їсти: 

"Чому не хочеш сірбаджі?" Він відповів: "Бо я зможу 

її їсти тілько під умовою, що перед тим умию собі ру

ки сорок разів алькалїєм, сорок разів імбіром і сорок 

разів милом, разом сто давйцять разів''. Господар ка

зав невільникам подати води і инших річей, яких він 

зажадав. Він умив собі руки, як оповідав, сів неохот

но за стіл, простягнув зі страхом руку за сірбаджою 

і їв, силуючи себе до сего, так що ми дуже дивували

ся. його рука дрожала, а також побачили ми, що ве

ликий палець у нього відрізаний і він їсть чотирма 

пальцями. "На Бога", сказали ми, "чому бракує тобі 

великого пальця?" Він відповів: ''0, мої брзти, не тіль 
ки сей великий палець, але бракує мені також вели

кий палець на другій руці й оба великі пальці у но

гах. Погляньте!" і показав другу руку, яка була зов

сім така, як права рука, й ноги. 

Побачивши ее, ми ще більше дивувалися і сказа

ли до нього: "Не бу демо мати супокою, доки нам не 

розкажеш, чому тобі відтято великі пальці на руках і 

на ногах і чому ти мив свої руки сто давйцять разів". 

Він почав оповідати : ''Знайте, мій батько був 

знатним купцем і першим із купців в місті Баrдаді за 

часів халіфа Гарун ер-Рашіда, але він так пристра

сно любив вино і музику, що вмираючи нічого не ли

шив. Я справшз йому похорон і оплакував його кілька 

днів. Потім отв о рив його склеп, але побачйв, що- ·Він 

лишив мало маєтку і бога-rо довгів. ·Але " потіш.ив-,0 і 
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заспокоїв його вірителів, купував і продавав і що ти

жня сплачував їм, аж не тільки сплатив усі довги, але 

також побільшив свій капітал. 

Коли я так сидів раз у склепі, побачив молоду да

му, що гарнійшої від неї моє око ще не бачило. Б-ула 

в дорогих прикрасах і пишній одіжи і їхала на мулі з 

одним невільником із переду і з одним із заду. Вїхав

ши на базар, вона задержалася і пішла далі, а евнух, 

що йшов за нею сказав їй: ~~моя пані, не давай нікому 

пізнати себе, щоб не випустити на нас огню". Огляда

ючи під старанною сторожею евнуха склепи, не знай

шла вона гарнійшого над мій і сіла в f-Іім, усе в това

ристві евнуха. Звук П голосу при привитаню і її слова 

видалися мені найгарнійшими з усього, що я коли чув. 

А коли вона відслонила ще й лице і я кинув на нього 

оком, збудилася в мені тисяча зітхань і любов до неї 

сильно опанувала моє серц~. 

Вона запитала: "Молодче, маєш гарні матерії?" 

А я відповів їй: ''Ах, моя пані, твій мамелюк бідний, 

але зажди хвильку, доки купці не поотвирають скле

пів, а принесу тобі все, що хочеш". І ми собі розмов

вляли, доки купці не поотвирали склепів, при чім я по

тонув в морі любови і за бл у див у nустині пристрасти. 

Тоді я встав і приніс їй усе чого жадала, за ціну ля

тьох тисяч діргемів. Вона передала ее евнухову і о

пустила з ним базар, потім сіла на мула і поїхала, не 

сказавши звідки вона, а я сам не запитав її про те, бо 

стидався. І так я завинив купцям пять тисяч діргемів. 

Коли я олянений любовлю прийшов до дому й ме

ні подали вечерю, я не міг їсти, бо нічо мені не t.м~..: 
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кувало, бо я все думав про Гі красу і принаду, а також 

не міг спати. Так я перебув тиждень, коли купці за

жадали від мене гроший. Я просив їх почекати ще тиж 
день, а коли той проминув, приїхала она на мулі з евну 

хом і двома невільниками, привитала мене і сказал~: 

"Мій пане, ми довго ждали, щоб ти прийшов по гро

ші за матерію; приведи міняйла й візьми гроші" .Коли 

прийшов міняйло, евнух дав йому гроші, я взяв їх від 

нього; опісля ми розмовляли зі собою, доки не напов

нився базар і купці поотвираЛи свої склепи. Тоді вона 
сказала до мене: "Принеси мені те і те''. Коли я приніс 

від купців бажані річи, вона взяла їх і пішла не ска

завши до мене ані слова про їх ціну. По її відході я по

чав жалувати, бо взяв для неї товарів за тисячу діна

рів і коли вона зникла з моїх очий, я сказав до себе: 

''Що за любов? Вона дає мені пять тисяч діргемів а 

бере товару за ее на тисячу дінарів". Боячися банкрац 

тва і страти гроший инших людий, говорив я: "Купщ 

знають тільки мене, а та жінка ніщ..) пише, тільки ша. 

храйкка, що ошукала мене своєю красою і принадою; 

вона бачила, що я молодий і тепер сміється з мене, що 

я не запитався де вона живе''. Моє занепокоєння не 

зникало, тим більше, що сей раз не показуваласч біль

ше місяця і купці не давали мені супокою задля гро .. 
ший. Я вже хотів продати свій маєток і бачив свій у

nадоІ<, ;•ж тут нагло, коли я так сидів із сумними дум

ками, вона злізла з мула на брамі базару і прийшла до 

мого склепу. 

На її вид зник мій смуток і я зовсім ЗJбув про мо~ 

зле nоложення. Вона приступила до мене і бавила 
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мене своєю приємною розмовою, а відт.11~ сказала: 

'.'Принеси вагу і відваж собі золото". І дал:! мені біль

ше, як виносила ціна товарів. Опісля знов rюзмовлял-1 

радо зі мною, а я з радости і веселости був на пів мер 

твий. Нараз вона запитала: "Маєш жінку?" Я відпо

вів: ''Ні, я не знаю жінок", і заплакав. Вона запитала 

"Чого плачеш?" Я відповів: "Задля чогось, що прий

шло мені в голову". Відтак узяв я кілька дінарів, дав 

їх евнухави і просив о посередництво. А він засміяв

ся і сказав: ''Вона любить тебе більше, як ти її; їй зов 

сім не потрібно матерії і вона тільки тому приходить 

сюди, що тебе любить, тільки скажи їй свої бажання, 

вона не скаже ні". 

Але вона завважила, що я дав евнухави дінари, і 

тому вернулася і сіла. Тоді я сказав до неї: "Дай тво

му мамелюкави милостиню і прости йому те, що хоче 

сказати," - і розповів їй, що мав на серці. В радувана 

згодилася на ее і скааала: "Той евнух принесе тобі 

лист від мене, зроби, що в нім бу де сказано''. І встала 

і пішла, а я пішов до купців і віддав їм гроші. Але 

Зиск з інтересу мали вони, а мені остався тілько біль. 

За кілька днів прийшов до мене її евнух. Я приняв 

його чемно і запитав про неї, а він відповів: "Вона хо

ра". Я почав його просити: "Розкажи мені про неї". 

Він відповів: ''Ту молоду даму виховала жінка Гарун 

ер-Рашіда, у якої вона одною з невільниць. Вона ви-

просила собі у своєї пані дозвіл виходити свобідно і 

тепер ходить собі, як яка начальниця. Вона вже та

кож говорила своїй пані про тебе і просила, аби її від· 

дати за тебе за-муж, але пані сказала: "Не швидше, 
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аж сама побачу того молодця. Коли він . гідний тебе, 
то віддам тебе за нього". Тепер хочемо тебе привес

ти в палату; коли дістанешся там незамітно, то оже

нишся з нею; коли твоя справа виявиться, заплатиш 

горлом. Що-ж ти на ее?" Я відповів: "Добре, хочу 

йти з тобою і знести все, що мені трапиться''. Тоді 

евнух сказав до мене: "Сеї ночи піди до мошеї, яку 

збудувала її пані і молися там цілу ніч". Я відповів: 

"Дуже радо". Коли надійшов вечір, я пішов до мошеї, 

молився в ній і перебув там цілу ніч. Над раном поба

чив я двох евнухів, що надпливали в човні з лорожни

ми скринями. Коли занесли їх до мошеї, один пішов 

геть, а в другім, що лишився, піЗнав я посередника 
межи мною і молодою дамою. За хвилю надійшла вона 

сама. Я пішов їй на зустріч і обняв П, а вона поцілу

вала мене і ми почали балакати. Хвилю ми розмовля

ли а опісля нова запакувала мене до скрині й замкну

ла. Відтак прийшли евнухи з ріжними річамн і поча

ли напаковувати решту скринь, доки всі не були пов

ні. Тоді вони замкнули їх і повиносили на човен і по

плили з нами до дому Субайди. По дорозі почав я жа

лувати і говорив : ''На Бога, я згину", і не переставав 

плакати, призивати Бога і просити ратунку. Евнухи, 

обладовані скринями, вже були минули браму і перей 

шли попри евнухів, що берегли гарему, але вкінці му-

сіли переходити попри евнуха, що здається був най

старший над ними. Той збудився і крикнув до них: 

"Стійте, ані кроку далі! Ті скрині мусять бути отв-;. 

рені"! І встав і казав принести скрині перед себе, а я 

сидів. у першій із них. Я попав у нестяму, а дівчина 
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тимчасом говорила: "Начальнику, ти nогубиш мене й 
купців і знищиш товари Субайди. В тій скрині є кра

шена одіж, а між нею також збанок семземської во

ди. Коли він первернеться, то вода витече на одіж і 

розпустить краску". На ее евнух відповів: 1 'То йди!" 

Вони швидко взяли мене знов і понесли далі на пере

ді всіх инших скринь, аж нагло почув я голос: ~~горе! 

Горе! Халіф, халіф! 11 Почувши ті слова, завмер я в мо

їй шкірі. Далі почув я голос халіфа: ~~що маєш у тих 

скринях?І' Дідчина відповіла: 110діж для пані Судай

би11. Тоді халіф сказав: "Отвори, хочу її побачити~~. 

Вчувши те, я зовсім завмер. А дівчина говорила: ~~о 

князю вірних, в отсих скринях є одіж і річи нашої па

ні Судайби' вона не хоче, аби хто на них дивився~·. А

ле халіф обставав при своїм: ~~ті скрині мусять бути 

отворені, щоб я побачив, що в них. Принесіть їх сюди! 

При словах принесіть їх сюди, я був певний згуби. 

Вони приносили ІЇому скриню за скринею і він о

глядав матерії і товари, доки вкінці не лишилася тіль

ки скриня зі мною. Вони вже зняли мене і поставили 

перед нього і я прощався з життям і був певний, що за 

плачу за те головою, тим більше, що халіф наказав на 

ново: (( Отворіть скриню, щоб я побачив, іцо в ній" і 
евнухи взяли швидко Гі отвирати, аж тут дівчина про 

мовила: І'Мій пане, подивишся до неї в присутности 

пані Субайди, бо власне в сій скрині їі тайна". 

Вчувши те, казав халіф нести скриню далі. Евну

хи прийшли і забрали мене і я вже зневірився в рату-

нок. А коли скриню поклали в мешканю моєї приятель 

ки, вона швидко прийшл~, отворила ії і сказала: "Ви-
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лізай швидко і йди тими сходами в гору". Я виnросту 

вався і виліз, але ледви nоставив ногу на землі і дівчи

на замкнула скриню, як уже надійшли евнухи з инши 

ми скринями і зараз за ними халіф. Він сів на скриню, 

в якій я був, казав собі ще раз отворити Е:сі скрині і 

nішов до свого гарему. Тимчасом nіт мені знову об

сох, а також надіїйшла дівчина і сказала: "Мій nане, 

теnер не бійся вже нічого. Розшири свої груди і сі

дай, доки не nрийде Субайде, щоб на тебе поглянути, 

може знайдеш у нас щастє''. Я зійшов на долину і сів 

у малім сальоні. Нагло зірвалося двайцять невільниць 

як місяці і поставали в ряд. Відтак надійшло двай

цять инших невільниць, дівчата із повними грудьми, 

а між ними. була пані Субайде, яка від богацтва своїх 

nрикрас та одіжи ледви могла ходити. 

Коли вона прийшла, розділилися невільниці, що її 

акружали і я підійшов до неї і поцілував перед нею зе

млю. Вона дала мені знак сісти і коли я сів перед нею, 

почала розпитувати про мої відносини й поховження, 

а я відповідав їй на всі питання, на що вона врздува

на сказала: ~~наше виховання тої дівчини не пропало•·. 

Відтак обернулася до мене і сказала: "Знай, та дівчи

на нам так само дорога, як рідна дитина, ее добро да 

не від Бога". Я поцілував землю перед нею і був ра

дий, що з нею оженюся. Вона сказала мені перебути в 

них десять днів і я перебув у них той час, не чуючи 

нічого про дівчину, тільки кілька невільниць услугува

ло мені і приносило обід і вечерю. По тім часі nроси

ла nані Субайде свого мужа, князя вірних, о дозвіл 

віддати за-муж свою невільницю І він позволив, назна

чуючи рівночасно для неї десять тисяч дінарів. Тоді 
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пані Субайде післала по кадія і свідків і казала їм сnи

сати мою шлюбну умову зі своєю невільницею. Відтак 

nринесли солодощі і делікатні страви й розділювали 

їх по цілім замку, аж минуло дальших десять днів. 

По тих двайцятьох днях повели дівчину до купелІ, 

щоб я міг до неї nіти і заставили мені стіл зі стра
вами, між якими була також сірбаджа, поцукрована і 

підлята рожевою водою з мошусом, а крім того nече

ний дріб та инші страви, від яких мутилося в голові. І 

на Бога, коли вони мені заставили стіл, я забрався за

раз до сірбаджі і їв, аж доки не мав досить. Відтак 

обтер собі руку, забуваючи одначе П вмити, і сидів, 

аж доки не стемнілло і засвітили свічки. Тепер надій

шли співачки з тамбурінами і молоду відслонювали і 

роздавали гроші, аж доки не перейшли_ з нею через ·у

весь замок, а nотім привели її до мене і розібрали. Ко

ли 51 лишився з нею сам і П обняв та ледви міг діжда

тися нашого зєдинення, нагло зачула вона на моїй ру

ці запах сірбаджі і так голосно закричала, що з усіх 

боків позбігалися невільниці. Я був сильно роздраж

нений і не мав пон51ття про те, що сталося, а невіль

ниці тимчасом запитали: "Що тобі, сестро?'' Вона 

відповіла: "Викиньте геть того божевільного, якого 

я вважала розумним чоловіком". Я запитав її: "Який

же знак божевілля nобачила ти на мені?" На ее вона 

відповіла: "Божевільний, як міг ти їсти сірбаджу і не 

вмити собі руку? Не хочу тебе, бо ти маєш так мало 

розуму і так гидко постуnив собі". І витягнула бич, я

кий мала nри собі та почала періщити мене по nлечах 

і долішній части тіла, що я під ударами аж страти_в 

свідомість. Тоді сказала до невільниць: "Візьміть йо-
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го й заведіть до префекта поліції, щоб відтяв йому py
l{y, якою їв сірбаджу, не вмиваю чи її опісля." 

Вчувши те закликав я: ''Хочеш· мені відрубати 

руку за те, що я їв сірбаджу, і опісля не вмив руки?" 

Також инші невільниці вмішалися в те, говорячи: "Ах 

сестро, ніщо не без добра! Даруй йому сей раз". Але 

она відповіла: "Мушу йому за ее відтяти щось із його 

членів''. І пішла собі геть і не приходила десять днів і 

я нічого не чув про неї, а за десять днів вернулася до 

мене кажучи: "Ти чорнолиций, чи я тобі не до вподо

би, що ти їв сірбаджу, а опісля не вмив руки?" І за

кликала невільниці, щоб мені зоязали руки на плечах, 

взяла остру бритву і повідтинзла мені великі пальці на 

руках і ногах. Я зімлів, але вона взяла порошку, заси

nала рани і так затамувала кров. Прийшовши знов до 

себе промовив я: "Вже ніколи не їсти-му сірбаджі, до

ки перед тим не вмию собі рук сорок разів імбіром, 

сорок разів алькаїєм і сорок разів миломн - і вона 

взяла від мене на ее присягу. 

Коли ви принесли сірбаджу я змінився на лиц, 

і подумав собі І'Через неї відрізано мені великі пал~

ці на руках і ногах". А коли ви почали мене силувати. 

до неї, я сказав собі: "Мушу додержати присяги". 

На ее запитали присутні гості: 11ЩО-Ж сталося з 
тобою опісля?'' Він відповів: "Коли Я зложив їй nри
сягу, їі серце знов подобр·іло, ми спаЛи разом і так Жи
ли якийсь час, аж одного дня вона сказала: ~~люди в 

nалаті халіфа не знають нічого, що тут між нами бу~ 

ло, а також жаден чужий крім тебе не був тут доси, і 

ти дістався лише з ласки Субайди". Відта~ дала мені 

nять тИсяч дінарів кажучи: "Візьми ті грошГ, йдirreTh: 
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і купи собі за них просторий дім". Я вчинив так і ку

пив собІ гарний просторий дІм, де перевіз у~І 11 оогац

паа і грошІ, одіж і дарунки, які вона назбирала. Отсе 

нричиttа, чому мені вщтято великі пальці на руках і 

ногах''. L:кінчивши гостину, розійшлися ми до дому, де 

мені трапилося нещастя з горбатим. Це ціла моя Істо ... 
рія. Супокій з тобою!" 

AJJe король сказав: "Та історія не гарнійша від 

історії горбатого, навпаки, історія горбатого гарній

ша від тої. Ви всі мусите бути прибиті на хрест". 

Тепер виступив жид, поцілував землю і сказав: 

"О королю часу! Хочу розказати тобі історію, яка ще 

дивнійша від історії горбатого''. Король Китая вtдпо

вів: "С19ди з тим, що маєш розказати. Жид почав: 

Історія жида 

Найдивнійша із пригод мого життя склалася то

ді, коли я в молодих літах студіював свою штуку в Да 

маску і практикував П. В тім часі прийшов раз до ме

не мамелюк із дому rубернатора Дамаску і я вийшов 

до нього і пішов із ним до дому rубернатора. Війшов

ши до середини, побачив я в другім кінці салі марму

рову софу, виложену золотими плитами, а на ній ле

жав хорий, найгарнійший молодець, якого в тім часі 

можна було бачити. Коли я сів йому в головах і ба

жав подужання, я сказав до нього: "Мій пане, подай 

мені свою руку". Він подав мені свою ліву руку, що 

мене дуже здивувало і я собі подумав: "Боже чу до, 

той молодець гарний і з високого дому, а не має вихо-

вання, то раз чемність!'' Відтак обмацав я йому пульс 

і записав децепту. Опісля ходив я до нього десять днів, 
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доки він не виздоровів, пішов до купелі, обмився і 

знов прийшов, після чого rубернатор дав мені гарну 

почесну одіж і зробив мене директором шпиталю в Да

маску. Але коли я був із ним в купелі, яку для нас о

порожнили зі всіх людей, і слуга прийшов з иншою о

діжю, побачив я, коли молодець розбирався, що пра

Ва рука в нього відтята. Мене ее здивувало і я засму·· 

ти вся задля сього. А коли я поглянув на його тіло, 

побачив на нім сліди ударів бича і ще більше здиву

вався. Молодець поглянув на мене кажучи: "О гаііїМе 

часу, нехай не дивує тебе мій вигляд; коли вийдеш із 

купелі, розповім тобі історію". 

Коли ми після купелі вернули до палати і по ·~:~.і 

відпочили, молодець запитав: "Маєм охоту оглянути 

rGрішню їдальню?" Я відповів: ''Добре". Він казав не-

вільникам з аніСти ту ди подушки, спекти ягня і принr

сти нам овочів. Невільники сповнили його наказ; ми 

їли, - він лівою рукою, - і тоді я сказав: "Розк:3.ЖИ 

мені свою історію 1 '. І він зачав: 

Знай, я моссульська дитина. Мій дід лишив де~я

тьох синів, із яких найстарший був мій nатько. l3ci 
вони повиростали і поженилися, але ніхто із ннх не 

мав дітей, з виїмком мого батька, якому я прийшов на 

світ. І так виростав я між своїми стриями, які мною 

дуже тішилися. 

ДіЙШОВІlІИ ДО мужеСЬКОЇ зr!лuСТИ, ПЇШО:З Я ОДНОЇ 

пятниці з батьком до великої мошеї в Moc-:y~ti. Коли 

МИ ЗМІQВИЛИ ПЯТНИЧНУ МОЛИТВу, ВСі ЛЮДИ ВИЙШЛJІ. 3 МО

ШеЇ, а лишився в ній тілько мій батько і мої стри1' 

і розмовляли про дивні річи в инших краях та особли
вости в инших містах, доки не зr1дали і про Каіро, а 
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один і~ моїх стриїв сказав: "ПодrJрсжні говорнть, що 

на цілІй землі нема гарнійшОІ о Mll: ~-~-t як t\.a1pu :11 Сt;ОІМ 

Нілем··. Инші знов говорили: ··.ьdl·дат, мн:ц~ l:упоt<ою 

і мати свпа". А мій батько, що був найстарший між 

ними, сказав: "Хто не бачив Каіра, той не бачив сві

та". його земля золото, його жшки роt:кіш, його вода 

.Іегка і солодка і його намул мягкий". 

Коли я почув такий опис Каїра, почала мені хо

дити голова і коли кождий із нас пішов до своєї хати, 

н не міг тої ночи спати і не мав охоти ані їсти ані пити. 

3а кілька днів. мої стриї почалися вибирати в дорогу 

....r.o Каіра і я поти плакав перед батьком аби пустив 
мене з ними, аж він накупив мені товару і позволив іти 

з ними. Але сказав їм: "Не беріть його з собою до Ка

іра, нехай лишається в Дамаску~ там продає свій тЬ

r:ар. 

Я попрощався з моїм батьком і MJ1 вибралися в до
рогу, опустили Моссуль і подорожували без перестан

j{у. аж прибули до Алєппа. Постоявши там кілька.днів, 

рушили ми далі, аж доки не прибули до Дамаску й 

nобачили, що ее місто багате деревами, водами, овоча 

"ІНІ і птахами, неначе який райський огорац із рІжни

ми овочевими деревами. Ми заїхали тут до одного ха

ну •мої стриї забавили доти, доки не випродали всіх 

своїх товарів і не накупили нових, при чім: і мої това

ри продали так добре, що на мою радість один діргем 

приніс пять діргемів зиску. 

Відтак мої стриї вибралися до Каіра, а я лишився 

сам і найняв собі гарну вілю, яку описати язик не в с~ 

лі і за яку місячний чинш виносив два дінари. За мої 

гроші я собі добре їв і пив і коли раз сидів перед бра-· 
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мою своєї віл і, надійшла нагло до мене дівчина у най

гарнійшій одіжи, яку я коли оачив. На мій знак вступи

ла вона охотно в браму, яку я зараз урадонаний зам

кнув і так мав її у своіх руках. Коли вона відслонила 

лице і зняла велику жіночу заслону, побачив я, що во 

на чудово гарна і зараз стратив у юИ своє серце. Я по

старався о вечерю, зложену із смачних страв і овочів 

та всего, чого вимагали такі відвідини і ми їли і жар

тували, опісля пили, доки не опяніли, і перебули з со

бою найгарнійшу·ніч. Другого дня рано хотів я їй да

ти десять дінарів, але вона заклялася, що не візьме їх: 

і сказала: "Мій любий жди мене за три дні. Вечером 

бу ду знов у тебе, приготави-ж нам за отсі ді нари ве

черю як нинішня". І дала мені десять діна рів, попра

щалася і пішла геть, забираючи з собою мій розум. 

За три дні прийшла знов у золото-тканій одіжи і 

ще в гарнійших прикрасах і строях як перед тим. Ще 

nеред приходом приготовив я все потрібне до відві

дин і ми знов їли й пили і переспали ніч, а рано вона 

дала мені знов 10 дінарів і твердо обіцяла вернути за 

три дні. Я приготовив все потрібне і вона прийшла за 
три дні в ще r:арнійшій одіжи і запитала: ••мій nане, 

чи я гарна?" Я відповів: '•На Бога, так". На ее вона 

сказала: ··чи позволиш мені на другий раз привести з 

собою дівчину, ще гарнійшу і молодшу від мене, щоби 

ми разом жартували і сміялися? Вона просила мене, 

що хоче йти зі мною і перебути з нами ніч, аби бавити 

ся в нашім товаристві". І дала мені двайцять ·дінарів, 

кажучи= нее на гостину; більше задля дівчини, яка 

nрийде зі мноюсс. 

Четвертого дня після того, коли я, як звичайно, 
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постарався о все потрібне, прийшла вона під вечір в 

товаристві дівчини, яка була ціла закрита жіночою за

слоною. Врадуваний, запалив я свічки, коли вони прий 

шли і посідали, і весело і радо лривитав їх. Вони вста

ли й лороздягалися і коли нова дівчина відкрила ли

це, побачив я, що вона гарна як місяць у повні і що 

гарнійшої від неї я ще не бачив. Я подав їм страви і 

вино і ми їли і пили, а я все цілував нову дівчину, нали

вав їй чашу і лив ·із нею, так, що в першій дівчині за

горіла потайки заздрkть і вона сказала: "На Бога, та 

дівчина гарна. Чи вона ще чарівнійша як я?'' "Так

відповів я. Тоді вона сказала: "Хочу, щоб ти з нею пе

ребув нинішню ніч". І встала приготовила нам Ліжко 
і я спав з новою дівчиною аж до рана\ 

Коли настав день, я почув, що моя рука обмаза

на кровю. Отвираю очи і бачу, що вже зійшло сонце, 

тай хочу збудити дівчину. В тім П голова відкотила

ся від тіла і я здогадався, що ее вчинила перша дівчи

на з заздрости. Хвилю сидів я тихо, роздумуючи, опі

сля встав, розібрався, і викопав яму в підлозі вілі і ло

хавав там дівчину, а потім знов накрив землею і за

ложив мармор як перед тим. Відтак я убрався, взяв 

решту своїх гроший і пішов до властителя вілі. Запла

тив йом1у чинш за цілий рік і сказав, що вибираюся до 

Каіра до моїх стриїв. В Каїрі стрітився зі своїми стри

ями, які що-йно скінчили продавати свої товари. Бра

дувані моїм приходом запитали про його причину. Я 

відповів їм: "Я тужив за вами І боявся, що з моїх гра

ший нічого мені не лишиться". Цілий рік був я при них, 

уживав Ка іра і Нілю, їв і пив, покриваючи кошти з· ре

шти оставших rроший. А коли надходив час відїз-
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ду моїх стриїв, я зник і вони думали, що я вже перед 

ними вернув до Дамаску. Коли їх уже не було, я знов 

зявився 1 жив іще три роки в Каірі, аж уже не cтaJI<J 

гроший, а що року носилав я чинш властителеві вілі. 

Ilo трох pu~ax стиснулося моє серце, бо я вже не 

мав нічого тільки чинш за один рік. Тому 8ибрався я 

до Дамаску і на радість властителів вілі заїхав знов 

до неї. Спровадившися до неї і очистивши їі від крови 

вбитої дінчини, знайшов я під подушкою нашийник, 

який вона носила, і дивлячися на нього довго плакав. 

Так пересидів я два дні, а третього пішов до купелі і 

вбрався в иншу одіж, все ще не маючи ніяких гроший. 

Тоді, слухаючи підшептів сатани, аби на мені спов

нилося призначення, пішов я другого дня ~ нашийни

ком на базар і дав його баришівникови, який встав пе

редімною і просив мене сідати на своїм місци. Він за
ждав, доки не наповнився базар, опісля взяв його і пі

шов продавати, так що я про те нічого не знав, а ціна, 

яку за нього дав.али, виносила дві тисячі дінарів. Ба
рішивник вернув до мене і сказав: "Се мідяний на

шийник, і,м1тація франктонеького виробу, дають за 

него тисячу діргемів". Я відповів: "Нехай. Ми казали 

зробити його для одної женщини, аби П тим підбити 

собі, опісля дістався він моїй жінці і ми хочемо його 

nродати. йди і візьми тисячу діргемів". 

ДВАRЦЯТЬ ОСЬМА НІЧ 

Але коли баришівник учув мої слова: "йди і візь

ми тисячу діргемів'', здогадався, що ее темна справа і 

nішов з нашийником до настоятеля базару, а той у

зяв його і пішов із ним до валія і сказав йому: "Глянь, 
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той нашийник украдено мені, але ми найшли злодія, 

який убраний як син купців". 

Заки я ще знав, що сталося, вже мене обступили 

посіпаки, вхопили і завели перед валія, який запитав 

мене про нашийник. Коли я йому розповів те саме, що 

баришівникови, він засміявся і сказав: "Се неправда!'' 

І його люди геть здерли з мене одіж і скатували мене 

бичами на цілім тілі. Під палицями ударів признався 

я: ''Я вкрав", думаючи собі: "Ліпше признатися до 

крадіжи, як зрадити, що в м·ене замордовано дівчину, 

бо вони мене за те стратять". Коли я признався до 

крадіжи, вони відтяли мені руку і всадили рамя в ки

пячу оливу, аби затамувати кров і я зімлів, відтак да .. 
ли мені вина і я знов прийшов до себе. Тепер вернув 

я до віл і, але властитель заявив мені: "Коли тобі таке 

приключилось, то забирайся з вілі і шукай иншого 

мешкання, тебе признали винним забороненого вчинку. 

Я почав його просити: "Ах мій пане; по жди мені 

тільки два-три дні, доки я не знайду ·иншого мешкан

ня". Він відповів: ''Добре", - пішов геть і лишив ме

не самого. Так сидів я сам, плакав і говорив: "Як мо

жу я вертати до своєї родини, коли мені відрубано ру

ку і той, що казав їі відрубати, не знає, що я невин

ний! Але може Бог щось зробить із тим''. · 
Мене обняв такий глибокий смуток, що я два АНІ 

лежав хорий. А третього дня прийшов нагло власти

тель вілі з кількома посіпакамн і настоятелем базару, 

говорячи знов, що я вкрав нашийник. Коли я до них 

вийшов і запитав, чого хотять, вони зараз звязали ме

ні руки на плечах, закинулиланцюхна шию і сказали:~ 

''Нашийник, який ти вкрав, належить до rубернатора' 
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Дамаску t вези ра і управителя міста. Він зник перед 

трома роками з його дому разом із його дочкою''. 

Вчувши ее, задрожав я на всім тілі і подумав со

бі: ''Вони стратять мене без милосердя; на Бога, му

шу rубернаторови розповісти про своє життя, все од

но, чи каже мене вбити, чи простить мені". 

Коли ми прибули до rубернатора і мене постави

ли перед нього, він поглянув на мене і запитав: ~~то ее 

той злодій нашийника, що виніс його на продаж? Ви 

несправедливо відтяли йому руку". І казав настоятеля 

базару вкинути до вязниці, кажучи: Заплати йому за 

руку, або скажу тебе повісити і заберу весь твій має

ток''. І закликав свою дружину, абн його взяла і від

вела. Відтак за його дозволом мене розвязали і коли 

ми лишилися самі, він сказав до мене: "Мій сину, ска

жи мені правду, як дістався той нашийник в твої ру

ки?" Я відповів: "Мій пане, скажу тобі правду" - і 

розповів йому все, що було межи мною і першою дів

чиною, як вона прийшла до мене з другою і з заздро

сти підрізала П горло, коротко кажучи всю історію. 

Вчувши моє оповідання, притакнув він головою, 

nриложив хустку до лиця і довго плакав, а відтак о

бернувся до мене і сказав: ''Знай, мій сину, старша дів 

чина, ее моя дочка, яку я казав старанно виховувати, 

а коли доросла, вІдіслав їі до стриєчного брата до Ка
іра. По його смерти вона вернула до мене, але за той 

час навчилася від мешканців Каїра зіпсутого життя, 

ходила до тебе чотири рази, і вкінці взял1 зі собою 

свою природну сестру, з якою дуже любилися. Вона 

nотайки розповіла свою пригоду сестрі і та nросила 

Мене о дозвіл вийти з нею. Коли вона опісля сама вер- -
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нула і я запитав 11 про сестру, вона розплакалася 

сказала: "Я нічого не знаю про неї". Але своїй матери 

розповіла опісля в тайні, що підрізала своїй сестрі 

горло, а та знов розповіла ее в секреті мені~ плачуч" 
і нарікаючи. На Бога, аж до своєї смерти бу ду її о пл а-· 

кувати". 

Твої слова, мій сину, правдиві, і я знав ее, заки ти 

ще мені сказав. Бачиш, мій сину, що сталося, і я про

шу тебе не будь противний сему, що тобі тепер ска

жу. Я хочу, щоб ти оженився з моєю наймолодшою 

дочкою, яка не є її природною сестрою і ще дівчина. 

Я не хочу від тебе раннього дару, тільки назначу вам 

постійну річну платню і візьму тебе за сина". На ее я 

сказав: ''Нехай бу де так, мій пане, Звідки я міг дожи

дати такого щастя!" Тоді rубернатор вислав зараз ку

рієра за моїм маєп<ом, який мені лишив батько, і від 

тоді живу я найгарнійшим життям". 

Мене здивувала ся історія і я остав у нього три 

дні. Опісля він подарував мені багато граший і я ви

брався звідтам і прибув !J.O вашого міста. Тут мені до
бре велося, доки не постигло мене те нещастя з гор

батим". 

На ее сказав король Китая: "Та історія не дивній 

ша від історії з горбатим. Мені не остаєтьсн нічо ин

ше, як усіх вас повісити, особливо-ж кравця, що був 

причиною всего нещастя. Відтак додав: ''Кравче, коли 
розповіш мені щось дивнійшого від історії горбато

го, дарую вам вашу винуrс. Кравець виступив і почав: 

Історія чравця 

"Знай, о королю часу, моя пригода дивнійша від 
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всіх инших. Заки я стрінувся з горбатим, був я рано в 

гостині урядженій для деяких моїх приятелів-кравців, 

торговців сукна, столярів і \ак далі. Коли зійшло сон

це і нам подали страви, приступив до нас нагло пан 

дому в товаристві гарного молодця. Молодець був із 

Баrдаду; мав як найгарнійшу одіж і був дуже гарний, 

тільки налягав на ногу. Приступивши до нас, поздоро

вив нас і ми повставали перед ним. Він хотів уже сІ

дати аж побачив між нами голяра; тоді· не тільки не 

хотів сідати, але навіть зовсім хотів вийти. Але паІі 

до му і.ми задержали його, аби не робив того, пан до

му почав його заклинати і запитав: "Яка причина, що 

ти найперше прийшов сюди, а тепер хо~еш знов іти 

геть?" Він відповів: ''На Бога, мій пане, не заступай 

мені дороги, бо причиною всего того той rоляр, що 

тут сидить". 

Вчувши ті слова, господар дуже здивувався і 

сказав: "Як може той молодець із Баrдаду так обурю

ватися на того голяра?" А ми обернулися до нього і по 

чали казати: "Розкажи нам, чого ти так обурюєшся 

на голяра ?" Молодець почав оповідати: 
"Люди добрі, з тим голярем трапилася мені дивна 

nригода в моїм родиннім місті Баrдаді, яка і є nричи

ною того, що я зломив ногу. Тому я заклявся ніколи 

н~ сидіти з ним на тім самім мkци або жити в тім са

мім 'місті і вибрався з Баrдаду і осів в сім місті, але 
ще сеї ночи виберуся геть звідси". Ми почали його про 

сити: "Розкажи нам свою пригоду із ним". А голяр змі 

нився на лици і пожовк, коли ми звернулися до молод

ця з тим питанням. Молодець nочав оповідати: "Че~- с 

не товариство! Мій батько належав до найвизначні й-
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ших купців Баrдаду, але Бог не дав йому крім мене 

шльшt: дітий. Ku.a1 >t uv~pн.: 1 д1йшов повного муже

ського віку, мій батько відійшов до милосердя Бога 
велкого, -.лишаючи мені гроші, евнухів і невільників. Я 
вбирався в найкращу одіж і їв найліпші страви, Бог

хвала йому ~ зрооив мене ворогом женщин', аж одно

го дня, коли я ходив ло вулицях Баrдаду, застулив ме

ні дорогу гурт жінок, перед якими я втік на бічну ву

лицю і при кінци її сів на лавку. Ще не сидів, довго, 

як нагло проти мене отворилося вікно і з нього виг ля

нула дівчина як місяць у повні, що такої я ще не ба

чив у своїм; життю. Вона ліділляла грядку з цвітамн 

лід вікном, оглянулася на право і на ліво : знов зам
кнула вікно, зникаючи з моїх очий. А в моїм серцю за 

палав огонь,. мої думки були заняті ті.лько нею t моя 
ненависть до жінок перемінилася в таку любов, що я 

сидів на тім місци аж до вечера у своїй горячій при

страсти забувши зовсім про світ, аж у кінци надїхав 

каді міста з невільниками з переду і евнухами за собо 

ю, зліз перед домом, з якого виглядала дівчина і вій

шов до нього, з чого я пізнав, що ее її батько. 

1 
Тоді я пішов засмучений до свого мешкання І за

журений кинувся на ліжко. Мої невільниці поприходи

ли і посідали кругом мене, не знаючи, що мені стало

ся, а я їм також не казав нічого і не відповідав на їх 

питання і так захорував, що люди почали мене відві

дувати. Між ними була також одна стара жінка, ~яка 
побачивши мене вгадала мій стан. Сівши мені в голо

вах, промовила ласкаво: "Ах, мій сину, розкажи менІ,. 

що з тобою". Я їй розповів свою Історію, а вона ска-:

зала: "Мій сину, ее дочІ\а кадія Баrдаду і Гі добре сте-
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режуть. Ти бачив її в кім.аті, під якою її батько має 

велику салю. Але вона сидить сама і я часто ходжу 

до неї, так, що тільки через мене можеш ~о неї діста

тися. Збери-ж свої сили". 

Вчувши ті слова, набрав я відваги і ПОl<ріпив своє 

серце, а мої свояки тішилися того дня. Другого дня no 
чув я силу в своїх членах і доходив до повного здоро

вля, так, що стара пішла собі, але швидко потім верну 

ла зі зміненим лицем і сказала: "Ах мій сину, не пИ

тай, як мені в неї повелося. Коли я їй ее сказала, вона 

~ідповіла: "Коли не будеш тихо ти стара чарівнице, 

то дістанеш від мене, на що заслужила''. Але я мушу 

ще раз піти до неї'•. 

Вчувши ту звістку, я захоруваа Іі/1.: прше, ~~' nе

ред тим, але за кілька днів стара прийшла знов і ска 

зала: "Мій сину, дай мені заплату за посольство". На 

ті слова вернуло м.ені життя до тіла і я сказав до неї: 

''Дістанеш від мене все, що найліпше". Вона оповіла: 

"Вчера пішла я знов до тої дівчини і коли вона побачи ... 
ла мене зі зломаним серцем і сльозами в очах запита

ла: "Моя тітко, чого я бачу тебе такою сумною?" На 

ті слова я заплакала і сказала: "Ах, моя дочко і пані, 

я прйшла вчера від одного молодця, який тебе любить 

і задля тебе близький смерти". Тепер змякло її серце 

і вона сказала: ''Хто той молодець, про кого говориш? 

Я відповіла: "Мій син, плід мого серця. Він бачив тебе 

перед кілJ:>кома дннми в вікні, коли ти підливала свою 

грядку з цвітами, і побачивши твоє лице, залюбився 

пристрасно в тобі. Коли я йому сказала, шо перший 

раз було між нами, він захорував і мусів лягти і певне 

вмре." Тоді вона пожовкла на лици і сказала: "Все те 
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для мене"? ''Так, на Бога" - сказала я - а що тепер 

скажеш?" Вона відповіла: "Іди до нього, передай йо
му мій привіт і скажи, що мені втроє гірше. Коли на

дійде пятниця, нехай прийде перед молитвою, я ска

жу людям, аби йому отворили браму. Заведи його до 

мене і перебудемо хвилю разом, але поки мій батько 
верне з молитви, він мусить відійти". 

Коли я почув те оповідання старої, уступив із ме

не весь біль, моє серце скріпилося і я дав їй одіж, яку 

як раз тоді мав на собі. Вона відійшла, кажучи: "Роз

весели своє серце". Я відповів: "Не чую вже ніякого 

болю. Мої домашні і приятелі передали одні другим ве 

селу звістку про моє виздоровлення і так перебув я аж 

до пятниці, коли до мене знов прийшла стара, питаю
чи про моє здоровля. Я відповів їй, що я здоровий і 

веселий, убрався, наперфумувався і хотів тільки жда

ти, доки люди не підуть на молитву, аби вибратися до 

неї. Але стара сказала: "Маєш іще богато часу, то чи 

не пішов би ти до купелі і не казав собі обстричи во

лосся, хочби задля слідів недуги, ее певне принесе то

бі щастя" 

Я відповів їй : ''Твоя правда, але я найперше ска
жу обстричи собі голову і вже потім піду до купелі". І 

ліслав по голяра, аби обстричи собі голову, кажучи 

хлопцеви: йди на базар і приведи мені rоляра, але я
кого розумного чоловіка, щоб не був влізливий і щоб 

не завертав мені голови своєю безконечною балака

ниною". Хлопець пішов і вернув і отсим шейхом. 

Він увійшов, поздоровив мене, а я відповів на при 

віт. Тоді він сказав: "Нехай Бог увільнить тебе від жу

ри, смутку, нещастя і суму!'' Я відповів:· "Нехай Бог 
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тебе вислухає"! Він сказав: "Тішся, мій пане, ти вже 

виздоровів; маю обстричи тобі волосся, чи спустити 

кров? Адже Ібн Аббас передав нам слова пророка: 

"Хто в пятницю стриже собі волосся, від того Бог від 

вертає сімдесять недуг" так само подає він нам ин

ший вислов: "Хто в пятницю пускає собі кров, той 

непевний перед утратою зору й иншими недугами". 

Я сказав до нього : "Лиши ту балаканину й об
стрижи мені голову, бо я хорий". Він витягнув рукою 

хустку, розвязав її і вийняв із неї астролябію з вісь

момtі шибами. Пішов із нею на двір, підняв голову до 

сон·ця і оглядав його досить довго. Відтак сказав до 

мене: ''Знай, із нинішнього дня, який є пятницею і де 

сятим сафаром 763 року після тержи пророка, - не

хай зійде на нього найбільше благословення і добро! 

- і якого чолом наслідком непохибних правил арит

метики є Марс, минуло сім степенів і шість мінут і 

якраз тепер він у конюнкції з Меркурієм. Се вказує, 

що для стриження волосся саме добрий час, а також, 

що ти маєш до когось йти, хто тим ущасливлений, а

ле опісля станеться подія, про яку я тобі не скажу". 

Я відповів: "На Бога, ти робиш мене нещасливим, 

береш мені життя і до того ще пророкуєш нещастя. Я 

не жадаю від тебе нічого більше, тільки щоб ти об

стриг мені голову, отже стрижи мене і не балакай так 

богато." 

На ее він відповів: "На Бога, коли-б ти знав, як 

та справа мається по правді, то зажадав би від мене 

близших пояснень. Раджу тобі, роби нині так, як я то

бі раджу зовсім по обчисленню звізд. Ти повинен дя

кувати Богу і не противитися мені, бо я раджу тобі 
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добре і ходить мені про тебе. Я хотівби, щоб міг тобІ 
служити цілий рік, аби ти поступав зі мною по спра

ведливости. Також не жадав я за те ніякої заплати". 

Чуючи ту його бесіду, сказав я: "Ти зовсім певне 

ще нині погубиш мене". 

ДВАйЦЯТЬ ДЕВЯТА НІЧ 

' Але він відповів: "Мій пане, люди зовуть мене Ес-

Саміт, т. є мовчаливий, бо я у противенстві до своїх. 

братів дуже мало говорю. Мій найстарший брат за

для своєї балакучости називається Ель-Бакбук, другий 

Ель-Гаддар, третій Бакік, четвертий Ель-Кус Ель-Ас

ані, пятий Ель-Ашшар, шестий Шаколік~ а семий Ес

Саміт, то я сам". 

Коли той голяр зачав так богато балакати, я ду

мав, що жовч у мені трісне і тому сказав до хлопця : 
"Дай йому чверть дінара і нехай забирається з Богом. 

мені вже не треба стричи голови". Але гол яр чув те, 

що я говорив до хлопця, і сказав:· "Що ее за слова, 

мій пане? На Бога, я не візьму від тебе заплати, доки 

тебе не обслужу, а мушу тебе обслужити і сповнити 

твої бажання, бо ее мій уряд. А коли не дkтану за те 

гроший, то на тім мені не залежить. Хоч ти і не зна

єш моєї вартости, то я знаю твою, а твій батько - не 

хай з Богом спочиває - був добрий для нас, бо ее був 

щедрий пан. На Бога, раз твій батько ліслав був nо

мене, в ден~, так само благословенний, як ниніwні-tй, j 

коли я до нього прийшов, застав у нього товариство 

зложене з його приятелів. Коли він мені сказан·:·-нJ"І_у.;.; 

сти мені кров!" - я ви няв астролябію і знимаючи- ДЛ;l: 

нього .висоту дня побачив, що чоло години злощасне т 
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пускати кров непорадно. Я ее сказаіl йому і він по

слухав і ждав, доки не надійшла благословенна годи

на і аж тоді пустив я йому кров. А він мені не проти

вився, тільки навпаки з цілим· товариством подякував 

мені і дав мені за пущення крови сто дінарів. 

''Нехай Бог не прийме мого батька до свого блажен

ства, - сказав я, - що він мав знайомість з таким 

чоловіком як ти". Але голяр засьміявся на те і закли

кав: "Я вважав тебе справді розумним чоловіком, а

ле недуга говорить із тебе баламутно Адже сказав Бог 

у могучім письмі: "І ті, що здавлюють гнів і проща

ють людям",- але тебе в кождім разі треба уневин

нити. Я вправді не знаю, яка причина твого поспіху, 

але ти знаєш, що твій батько не робив нічого, не по

радившись мене. Говорять також, що треба мати довt

ря до того, в кого засягається ради. А ти не знайдеш 

справнійшого від мене ві всіх справах і я стою на но

гах, аби тобі служити. Ти не зробив мені нічого зло

го, як-же я міг би тобі зле робити. І тому задля добро

дійства, які я завдячую твому батькови, хочу бути з 

тобою терпеливий~ 

"На Бога", - закликав я, - "ти вже досить ба

лакав і мучив мене своєю балаканиною; я хочу, щоб 

ти мені обстриг голову і забрався". В великім гніві хо

тів я встати, хоч він вже змочив мені голову, але він 

сказав: "Ти зовсім даєш оп ануватися гнівови на ме

не, але я не беру тобі того за зле, бо ти маєш слабий 

розум і ти є молодий, адже ще не давно носив я тебе 

на своїх плечах до школи". "Ах, мій брате'\ - закли

кав я, -як Бог на небі, заклинаю тебе, опусти мене, 
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щоб я міг nолагоджувати свої справи, і йди своєю до

рогою!" І я роЗдер свою одіж. 

Побачивши ее, ·він узяв бритву і так довго їі острио 

що мені мало душа не вийшла з тіла, відт~к став ко

ло моєї голови й обголив кусочок. Оnісля nідняв руку 

і сказав: ''Мій пане, посnіх походить від сатани",· зда

ється, ти не знаєш моєї гідности. Моя рука спочиває 

на головах короJІів, еu"1ірів, везирів, мудрців та учених. 

"Ах", - закликав я, - "дай-же тому спокій, що 

не відноситься до тебе. Ти вже довів мене до того, що 

мені дух запирає в грудях і дразниш мій ум". Він ска

зав: ''Я думаю, що ти сhішишся?" "Так, так, так!" -
закликав ·я. А він сказав: "Тільки все поволи, посnіх 

походить від сатани і приносить опісля жаль і розча

рованнє. Пророк сказав: "Найліnший інтерес іде по

воли". На Бога, твоя сnрава підозріла. Я хотівби, щоб 

ти мені сказав, чого так дуже сnішишся. Може ее 

щось добре, але я боюся, що воно не так". 

Лишилося тільки ще три години, але він гнівно ки 

нув бритву взяв знов астролябію і став із нею на сон

ци. По довшім часі вернувся і сказав: "До часу молит

ви лишається ще три години, не більше і не меньше". 

Я закликав до нього: "На Бога, заклинаю тебе, мовчи, 

ти вже мені виїв печінки". Він узяв знов бритву. rю

острив Гі як перед тим і знов підголив кусок моєї го

лови, говорячи: ''Я журюся твоїм nоспіхом. Коли-б 

ти сказав мені його причину, я порадивби тобі добре, 

ти-ж знаєш, що твій батько ніколи не робив нічого, 

не запитавшися перед тим мене о раду". 

Я бачив, що не увільнюся від нього і nодумав со
бі~ "Вже надійшов час молитви, а я мушу відійти, за-
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ки ЛІ<J'дИ вернуть із молитви; коли спізнюся ще годину, 

тq не знаю, як дістануся до неї". Тому сказав я до ньо 

го: Будь швидкий і лиши ту балаканину і влізливість, 

бо я маю йти до своїх приятелів в гостину". Але, коли 

він почув про гостину, закликав: ''Твій день благосло

венний день для мене. Вчера запросив я богато своїх 

приятелів і забув їм щось приготовити. Тепер власне 

пригадую собі ее. О сором, що вони мені за те нагово

рять! 

На ее сказав я до н~ого: "Не журися про те, до

відавшися нині, що я йду в гостину. Всі страви і все 

вино в моїм домі бу дуть твої, коли ти будеш готов зі 

мною і поспішайся зі стриженням моєї голови''. Він 

відповів: "Нехай тобі Бог за ее добром заплатить! О

пиши-ж мені, що маєш для моїх гостей, аби я ее знав". 

Я сказав: ''Маю пять страв, десять печених курий і 

одно печене ягня". Він сказав: "Принеси все те сюди, 

нехай побачу". Я казав йому все принести, а він огля

нувши сказав: "Нема вина''. Я сказав: "Вино є в ме

не". "Принеси мені", - сказав він. Я сказав принести 

йому також вино, а він сказав: ''Нехай тебе Бог бла

гословить за твою щедрість. Але ще нема кадила і пер

фум. Я казав і ее принести. Але час був ВЖ{:' такий ко

роткий, як мій віддих і я сказав до нього: "Візьми те 

все, але на життя Магомеда - обстрижи мені тепер _ 
цілу голову!" Але rоляр заявив: "На Бога, не візьму 

сего, доки не погляну, що там". 

Я сказав хлопцеви отворити пушку, і_ голяр відло
жив свою астролябію, сів на землю і так довго перевер 

тав перфуми, альоес і кадило в пушці, що мені мало 

не вийшла душа з тіла. Відтак· знов приступив до ме~ 
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не і обголив кусочок моєї голови, кажучи: "Мій си
ну, не знаю, чи тобі чи свому батькови маю дякувати, 

що нинішню гостину мщо завдячувати впов!іі -твоїй щt: 

дрости й доброті. До мене не прийде ніхто, хто бувби 

того гідний, бо буде тільки Цайтун, властитель ку

пальні, Салі, продав.ець пшениці, Авкаль, продавець 

бобу, Акреша, торговець ярини, Гаміль, візник від гно

ю та Акаріш, молочар. Кождий з них танцює инший 

танець і виголошує инші вірші, а найліпша їх прикме

та та, що вони такі, як твій мамелюк. Я, твій невіль

ник, не люблю тратити богато слів і вільний від влі

зливости, навпаки властитель купальні має привичку 

говорити: "Коли я не піду до неї, то вона прийде до 

мене до дому", а візник від гною дотепний собі лай

дак, танцює приспівуючи: "Таємниця в моєї жінки не 

схована в скрині". І так кождий із моїх приятелів знає 

жарти, яких другий не знає, але ее ліпше бачити Яk 

чути. Коли-б тобі захотілося прийти до нас, то ее й 

тобі й нам було-б приємнійше. Тому залиши відвідини 

у своїх приятелів, про яких ти мені говорив, тим біль

ше, що на тобі ще видко сліди недуги, а ти йдеш мо

же між л ;юди й, що богато балакають про рі чи, які їх 

не обходять, а може бу де там також який влізливий 

чоловік, а ти наслідком хороби роздразнений••. 

''Як Бог схоче", - сказав я, - то ее наступить 

якого иншого дня". Але він завважив: "Було-б ві\дпо

віднійше, коли-б ти пішов найперше до моїх прияте

лів і використав їх товариство, забираючи з собою Іх 

дотепи." Сміючися з гніву голосно, сказав я до ньо~ 

го: "Роби своє діло, яке я тобі припоручив, щоб я під 

проводом Бога високого, міг вибратися в дорогу, а ти 
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що-б nішов до своїх nриятелів, які дожидають твого 
Qриходу". Він відповів: ''Я хотів би тільки познайо

мити тебе з тими людьми. Се гарні люди, між якими 

нема влізливого і коли-б ти побачив їх раз, пустив-би 

в трубу всіх своїх приятелів". Я відповів : ''Дай тобі 
Боже богато приємностей в їх товаристві, я певне за

прошу їх колись до себе''. 

На ее він сказав: "Коли ти маєш такий намір і пе

ред тим хочеш нині йти до своїх приятелів, то пожди, 

щоб вони їли і пили і не ждали на мене. Потім хочу 

знов вернути до тебе і піти з тобою до твоїх прияте

лів. Я з моїми приятелями не так то дуже церемонюся, 

щоб не міг їх лишити самих і швидко вернути до те

бе; тоді бу ду тобі всюди товаришити''. 

Я закликав: "Нема власти і сили тільки в Бога ви

сокого й великого! йди собі до своїх приятелів і заба

вляйся з ними, а мене пусти до моїх приятелів, щоб я 

qув нині в них, вони дожидають мого приходу". Але 

гол яр сказав : "Я не пущу тебе самого". Я відповів: 

"До того місця, куди я йду, ніхто нший крім мене не 

має доступу''. 

Тоді він сказав: "Мені здається, що ти маєш ни

ні сходини, бо инакше певне взяв би мене з собою, бож 

я зі всіх людей до того набільше надаюся і був би то

бі помічний при твоїх бажанням. Боюся, що ти йдеш 

до якоїсь чужинки і стратиш там життя. В тім місті 

Еаrдаді ніхто не може щось такого починати, особли

во в такий день, як нинішний - валі Баrдаду, ее стра

шний меч". 

''Горе тобі, ти нужденний шейху, - закликав я, 

"що за слова ти мені ту говориш!" Тепер він довrG 
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мовчав. У кінці, коли вже надшшов час молитви, він 

скінчив стричи голову. Тоді я сказав до нього: ''Від

неси ті страви і вино До своїх приfІтелів, а я ждати-.\'\у 
на тебе, аж прийдеш і будеш мені товаришити", - хо

тячи його таким способом перехитрити і позбутися. 

Але він відповів: "Ти хочеш мене .перехитрити і поз

бутися і піти самому; аби попасти зі своем життям в 

нещастя) з якого не бу де для тебе виходу. На Бога" не 

йди, доки я не верну й не піду з тобою, аби бачити ко

нець своєї справи". Я відповів: "Добре, але не давай 

на себе ждати". 

Він узяв страви, вино і инші річи, які я йому по

дарував і відійшов, але на дворі дав їх міхоноші зане

сти до свого мешкання, а сам сховався в одній вули

ці. Я тим часом устав зараз, бо вже з мінаретів голо

сили пятничний салям, убрався і пішов сам. Коли прий 

шов в ту вулицю і підійшов до дому, в якім бачив ту 

дівчину, голяр був за мною, але я того не знав. Я зас-

, тав двері отварені і ввійшов додому; та на~ло вернув 

до дому також господар із молитви, вступив до своєї 

салі і замкнув двері. Я подумав собі: ''Звідки той са

тана занюхав мене?" і в тій самій хвилі боже призна

чеJ-ІНЯ хотіло, щоб роздерлася заслона, яка м·ене охо

роняла. Одна з невільниць провинилася проти госпо

дара і він П так вибив, що вона почала го.тюсно кри

чати. На ее надбіг невільник визволяти її і також діс

тав свою порцію й почав кричати. А голяр набрав 

твердого переконання, що ее мене бють, і з голосним 

криком роздер на собі одіж, посипав собі голову по

рохом і почав вити: ах! і ратуйте! Коли-ж люди зі

бралися кругом нього, він закликав: "В домі «адія вби 
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то мого пана". Відтак побіг із криком, окруженнй юр

V\)Ю до мого дому і сказав ее моїй родині і моїм хлоп

ц>Ім. Заки я велів ог;tянутися, вони вже надбігІJи з кри 

ІЮМ: ''Гвалт, наш пан убитий!" 

А голяр біг на самім переді, держав на собі одіж 

і 8ИВ на переді юрби, що бігла за ним: "Гвалт, убій

~тво!" Так приблизилися вони до дому, в якім я сидів, 

і коли каді почув їх крик, не подобалося йому те і він 

встав тай отворив двері. Побачивши велику юрбу, зди 

вувався і запитав: "Гей люди, що там сталося?" Хлоп

ці відповіли йому: "Ти вбив нашого пана". Тоді він 

запитав: ''Гей люди, що-ж такого зробив ваш пан, що 

я мавби його вбити, і що значить сей голяр із вами?" 

ТРИйЦЯТА НІЧ 

На ее відповів гол яр: "Ти щойно бив його бичем, 

я чув його крик". Каді відповів: "Що-ж він такого 

зробив, що я мавби його вбити і загалом хто привів 

його до мого дому? Звідки він прийшов і чого хотів?" 

На ее заявив голяр: ''Не будь старим крутарем, я зна

ю тут справу, знаю, чого він пішов до твого дому, вся 

справа знана мені. Твоя дочка любить його, він лю

бить її, а що ти відкрив, що він як-раз зайшов до тво

го дому, то казав його своїм хлопцям виnарити. Але 

на Бога, між нами і тобою буде рішати халіф, коли 

ти нам не видаш нашого пана, щоб його родина забра 

ла з собою і коли ти мене не приневолиш увійти до 

свого дому і забрати його від вас: отже, спішися!" 

На ее каді стратив мову і в найбільшім соромі перед 

народом сказав до голяра: "Коли говориш правду, то 

ходи й забери собі його". 
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Бачучи, що голяр входить до дому, хотів я втек

ти, але не найшов ніякого иншого сховку крім вели

кої скрині в тій самій комнаті, де я був. Ледви я вліз 

до неї, запер дверці і задержав віддих, як він уже впав 

до тої комнати і не обертаючися нікуди, йшов просто 

до того місця, де я був схований. Ог лядаю,шся на пра 

во і на ліво й не бачучи нічого крім скрині, в якій я си 

дів, узяв він її на голову й побіг із усіх сил. 

Почувши ее, втратив я розум, і видячи, що він ме 

не не пустить, отворив я скриню і зсунувся швидко 

на землю, причім зломив собі ногу. Прибувши до две

рий, побачив я такий натовп, як іще ніколи. Аби пе

рейти незаМ"ітно, почав я кидати між людей гроші і 

коли вони їх збирали, біг вулицями Баrдаду. Але го

ляр гнав за мною крок за кроком, ку ди-б я не завертав 

і кликав: "Вони хотіли забити мені мого пана, але ела 

ва Богу, що поміг мені против них і виратував мого па 

на з їх руки. Доти, мій пане, пік тебе поспіх доконати 

свого нещасного наміру, аж ти от що наробив. Колиб 

Бог не був дав тобі мене, ти не був би вратунався з 

того нещастя, вони були-б тебе впхали в нещастє, з 

якого для тебе не було-б ратунку. Тому проси Бога, 

щоб я задля тебе ост а в при життю, аби в бу дучиости 

тебе ратувати. На Бога, мало не впав ти в нещастє 

через своє злощасне почитання. Ти хотів йти сам, а

ле при твоїй глупоті ми не беремо тобі того за зле, бо 

в тебе мало розуму і ти поривисти й". Я закликав до 

нього: "Чи ще ти не вдоволений тим, що я через тебе 

потерпів, що гониш за мною через базарі?" І бажав 

собі смерти, аби увільнитися від нього, але смерть не 

надходила, щоб мене від нього увільнити. В горячім о-
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буреню втік я перед ним до одного склепу серед база 

ру і благав властителя о охорону, завдяки якій я вкін

ці позбувся його. Сидячи тут в склепі подумав я: "Я 

ніколи не зможу позбутися того голяра, день і ніч буде 

він сидіти в мене, а я не зможу знести виду його ли

цящ. І я зараз післав по свідків і написав розпорядже

ня для своєї родини, розділив свій маєток, настановив 

для родини опікуна і дав йому припоручення продати 

дім і поле і старатися за старого і малого. Опісля за

раз виїхав, аби увільнитися від того драба 1 осів аж у 

вашім місті. Якийсь час жив я тут, аж ось ви мене за

прошуєте і я мушу до вас прийти і бачу сего простого 

драба на почеснім місци. Як я міг із легким серцем і з 

доброї волі сидіти в вас разом із ним, що накоїв мені 

стільки лиха, що через нього я зломив ногу?" І моло

дець хотів сідати, а ми вислухавши разом із голярем 

його історію, запитали останнього: ''Чи ее правда, що 

той молодець розповів про тебе?" Він відповів: "На 

Бога, я ее зробив навмисне; без мене він був би заги

нув, тільки я причина його ратунку. Завдяки божій до 

броті був я п·ричиною, що скінчилося тілько на нозі, 

а не на життю. Коли-б я був чоловіком багатьох слів, 

то не був би зробив йому тої прислуги. Але я хочу роз 

повісти вам історію, яку я пережив, аби ви повірили, 

що я мало говорю і що я не такий влізливиQ, як мої 

брати. 

Історія голяра 

За днів халіфа і князя вірних Ель Мунтазір бі

лляга, який любив бідних і потребуючих і стягав на 

свій двір у~ених і побожних, жив я в Баrдаді. Одного 
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дня халіф розгніва~ся на десять осіб і наказав пре

фектони Баrдаду привезти їх у човні до себе. Побачив

ши їх подумав я : нті люде певне зійшлися на пікнік і 

проведуть день у тім човні на їді і питю. Ніхто инший, 

тілько я мушу бути їх товаришем". І я всів до човна 

і замішався між них, але коли вони висіли на другім бе 

резі, надійшли поліцаї від валія і закинули нам усім 

ланцюх на шию. 

Шановне товариство, чи ее не знак моєї чемно

сти і скупости на словах, що я волів тоді мовчати? 

вони забрали всіх нас і привели в ланцюхах перед 

князя вірних Ель-Мунтазір бі-лляга, який тим деся

тьом казав постинати голови. Коли кат тих десятьох 

стяв і я сам лишився, халіф побачивши мене, сказав 

до нього: ''Що тобі бракує? Ти не всіх десятьох стяв? 

Кат відповів: ''Я стяв ·усіх десятьох". Халіф сказав: 

"Мені здається, що ти відтяв тільки девять голов, той, 

що тут стоїть перед тобою, десятий". Але І\ ат відпо

вів: ''На твою ласку їх було десять ес. Тепер халіф ска 

зав: нпочислимо їх!" Коли він почислив їх і показало

ся, що їх було десять, халіф поглянув ~а ме~е і ска

зав: "Що тебе накіюнило в такій годині мовчати і як 

ти дістався межи тих кандидатів н3 смерть?" 

Вчувши ту розмову князя вірних, сказаR я до ньо 

го: ''Знай, о князю вірних, я шейх Ес-Саміт, мовчали

вй. Я чоловік великої вчености і моя висот<.~ духа, мій 

бистрий розум і моя скупість на слова безграничні, а

ле ремесло моє голярство. Побачивши вчера рано, як 

ті десять сідали до човна, замішався я між них і всів 

з ними, думаючи, що вони хотять устроїти пікнік, ал~ 
незабаром показалося, що ее злочинцj, бо прийшла 
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поліція і всім. нам накинула ланцюх на шию. В надмірі 

свої чемности я мовчав. Коли відтак привели нас пе

ред тебе і ти дав наказ тих десятьох стяти після ~ого 

я сам лишився перед тобою, не говорив я також нічо

го про себе через свою чемність, яка заставила мене 

товаришити їм на смерть. Ціле моє життя був я такий 

услужний". 

Коли халіф почув мої слова і бачив мою незви

чайну чемність і скупість на слова тай, що я не влі

зливий, як ее говор11ть той молодець, якого я вирату

вав із його халепи, - запитав мене: "Чи твої брати 

так само мудрі, богаті знанням і скупі на слова, як 

ти?" Я відповів йому: "Вони не живуть так, аби рів

натися зі мною і ти хиба хочеш мене вилаяти, о князю 

вірних. Не годиться, щоб ти мене клав на оден ступінь 
із моїми братами, бож кождий із них потерпів із-за 

своєї балакучости і недостачі чемности. Один із них 

кривий, другий одноокий, третий беззубий. четвертий 

сліпий, пятий має відтятий ніс і вуха, шестий губи. 

Не думай, о князю вірних, що я говорун. Мушу rгобі 

докладнійше пояснити, що я чемнійший від моїх бра

тів. Кождому з них притрапилася особлива історія, в 

якій він потерпів по свому, і коли хочеш, я тобі ее 

розкажу." 

Історії першого брата голяра 

Знай, о князю вірних, що мій найстарший брат, 

кривий, був із фаху кравцем в Баrдаді. Він найняв со

бі в одного богатого чоловіка склеп і шив там. Той бо 

rатий чоловік жив над склепом, а на долині в домі був 

млин. Одного дня сидів мій брат у склепі і шив, а коли 



-бО-

підніс голову, побачив у вікні дому жінку неначе ехо

дячий місяць у повні, яка дивилася на людий. На її вид 

загорілося серце мого брата любовлю до неї і він ці

лий день тільки заглядав за нею, давши спокій свому 

кравецтву. 

Другого дня рано отворив він знов склеп і сів 

шити, і по кождім штиху заг ляда в до вікна і через те 

не зробив навіть стільки, щоб йому ее принесло хоч 

один діргем. Третього дня він знов сидів на своїм мі

сци і коли пані з~вважил~, що він без перестанку за

глядає за нею, розсміялася до нього. Тоді він розсміяв 

ся до неї і вона зникла, а за хвилю прислала до нього 

невільницю з хусткою, в якій була матерія на одіж. 
Невільниця передала йому привіт від своєї пані і ска

зала: "На її життя заклинаю тебе, скрій їй із того су

кна одіж і вший". Мій брат відповів: "Чую і слухаю", 

скроїв їй одіж і шив цілий день. 

Другого дня прийшла знов до нього невільниця і 

сказала: ''Моя пані каже тебе поздоровити і запита

ти, як ти перевів ніч. Вона через тебе зовсім не зазна

ла сну, бо П серце було без .перестанку заняте_ тобою. 

А тепер казала тобі сказати, аби ти скроїв і вшив їй 

також штани, аби могла- їх убирати разом з одіжю". 

Він відповів: "Чую і слухаю", скроїв штани і забрався 

пильно до роботи. За хвилю виглянула жінка з вікна, 

поздоровила його і не пустила з робітні, доки не вшив 

і не ліслав їй штанів. Відтак пішов прибитий до дому, 

бо не мав за що купити собі їсти. Вкінuj позичив щось 

у одного зі своїх знакамих і купив собі їсти. 

Другого дня рано прийшов до мого брата сам пан 

дому з полотном і сказав: "Скрій мені з того сорочки 
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і вший їх''. Брат відповів: Чую і слухаю", взявся зараз 

до роботи і до вечера скроїв двайцять сорочок, цілий 

день нічого не ївши. А коли його господар запитав: 

''Скільки тобі заплатити?" - брат відnовів мqвчанко

ю, а молода дама моргала на нього, аби нічого не брав, 

хоч він не мав уже ні гроша. Три дні він так не їв і не 

nив, роблячи з поспіхом свою роботу, доки не скінчив 

її і не відніс їм сорочок. 

Молода дама сказала свому мужеви, що з моїм 

братом, чого' мій брат одначе не знав, і вони обоє на

мовилися заставити мого брата даром шити для себе 

і ще до того висміяти його. Коли він був готовий із за 

мовленнями, вони зробили йому збитка, оженивши йо

го зі своєю невільницею і кажучи до нього, коли він 

хотів перевести з нею ніч: "Лишися через ніч у млині, 

рано прийде добро". Думаючи, що вони мають добрі 

наміри супроти нього, мій брат пішов сам у ночи до 

млина. А чоловік тої молодої дами пішов до мельни

t(а і намовив його, аби він заставив мого брата моло

ти через ніч. О півночі мельник прийшов до млина і 

закликав : ''Отсей віл лінюхує, а тут лежить стільки 
пшениці і люди хотять мати муку. Я запряжу його в 

млин, нехай меле пшеницю". І запряг його в млин і мо

лов ним аж до рана. Рано прийшов властитель дому, 

подивився як мій брат запряжений в млині і мельник 

бє його бичем, тай пішов собі. Відтак прийшла невіль-

ниця, з якою він був звязаний шлюбною умовою, ви~ 

пряг ла його і сказала: "Я й моя пані дуже засмучені 

тим, що тобі трапилося і поділяємо з тобою твій ему .. 
.. ток". Але від батогів задеревів,братови язик і вjн ие 
міг їй відповісти. А коли прийшов до свого мешкаия .. 

І ., 
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нагло надійшов шейх, який писав шлюбну умову, поз

доровив його і сказав: ''Нехай Бог дає тобі довге жи

тє! Нехай буде благословене твоє одружене! Ти пев

не перебув ту ніч від вечера до рана в розкошах, пес

тощах та обіймах". 

Мій брат відповів на ее: "Нехай Бог побє бреху

на! Ти всесторонний пос~реднику, на Бога, я мусів за 
мі сть вола молоти аж до рq_ня''. Шейх сказав до нього: 

"Розкажи мені свою історію''. Коли мій брат розповів 

йому свою біду, шейх сказав: "Твоя звізда не відповІ· 

дає П звізді, але_ коли хочеш, то я зм1ню гороскоп тво
єї шлюбної умови, щоби ваші Jвізди відповідали ліп

ше собі". На ее відповів мій брат: "Поглянь, чи не знай 

деш виходу''. І він лишив шейха і пішов знов до свого 

склепу, чи хто не принесе йому якої роботи, щоб за

робив собі на страву. Нагло надійшла невільниця, яка 

намовилася зі своєю панею на новий збиток, і сказа

ла до нього: "Моя пані затужила за тобою і вже вий

шла на дах аби з вікна бачити твоє лице. Ледви мій 

брат почув ті слова, як вона вже виглядала через вІ

кно, заплакала і сказала: "Чому ти перервав наші зно

сини?" Але він не відповідав їй. Тоді вона почала кля

стися, що вона нічого не винна всему йогп нещастю 

в млині, і мій брат на вид ії краси і принади забув усе, 

повірив в П оправдання і тішився, що бачить знов 1і. 

Вона поздоровила його і говорила з ним, а він сидів у 

склепі і шив. За якийсь час прийшла до нього знов 

служниця і сказала: "Моя пані каже тебе поздорови

ти і сказати тобі, що їі чоловік вибирається на нинІш

ню ніч до одного зі своїх nриятелів. Коли він nіде~со: 
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бі, приходи до нас і веди з моєю панею аж до рана 
найрозкішнійше жит~я". 

Тимчасом Гі чоловік сказав до неї: ''Як ее зро
бити, щоб він прийшов до тебе і я зловив його тай за
вів до валія?" На ее вона відповіла: "Спустися вже на 
мене, я зроблю йому такого збитка, що він буде пу
блично присоромлений і спублічений в тім місті". А 

мій брат не знав нічого про брехню жінок. 

Коли настав вечір прийшла до мого брата невіль
ниця і повела його до своєї пані, яка приняла його ело 

вами: ''На Бога, мій пане, я дуже тебе бажаюн. Він 

відповів: "На Бога, найперше швидко один поцілуй!'" 

Та ледви вимовив ті слова, як уже з дому сусіда надій

шов чоловік тої дами, зловив .мого брата і почав кри

чати: "На Бога, не пущу тебе, аж перед начальником 
поліції. Не вважаючи на покірні просьби мого брата 

потягнув його до валія, який казав його вибити і об

везти на верхоблюді по вулицях Баtдаду, при чім на

рід голосно говорив: "~е кара для всіх, що лазять до 

чужого гарему''. Вкінці він упав із верхоблюда, зло

мий собі ногу і став кривий. Опісля валі прогнав його 

з міста і він пішов, сам не знаючи куди. Але хоч як я 

був загнінаний на нього, то таки пішов за ним, доки 

його не здігнав, узяв його з собою і принявся старати

ся для нього о страву і напиток, що роблю і до нині. 
Халіф сміявся з мого оповідання і сказав: "Ти до

бре зробив". А я сказав: "Не прийму сеї похвали, до
ки не прихилиш до мене свого вуха також для оповІда 

ня про життя инших моїх братів, аби ти не думав, 1до 
я чоловік багатьох слів". На ее відповів халіф: ''Роз
кажи мені про життя всіх своїх братів і вбери мої ву-
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ха в п веселі оповідання, але оповідаючи ті жарти, 

ходи стежкою шатрових шнурків. (розтягай довго нит 

ку оnовідання). я знов почав оповідати : 

Історія другого брата голяра 

"Знай, о князю вірних, коли мій брат одного дня 

йшов по вулиці, аби залагодити якусь свою справу, за 

ступила йому нагло дорогу стара жінка і сказала: "Чо 

ловіче стань на хвильку, зроблю тобі одну пропози

цію, а коли сподобається тобі, то сповни її'." Мій брат 

став, а вона казала До нього: ''Поведу тебе до одно1 

річи під умовою, що не будеш багато говорити··. Мій 

брат відповів на ее: "Говори". Вона сказала: "Що ти 

думаєш про гарний дім із пливучою водою, овочами і 

вином, про гарне обличе, на яке дивив бися, npo кругле 
личко, яке цілував би, про гнучку стать, яку обіймав

би і всего того зазнавати від вечера до рана. Коли під 

дашся 1моїй умові, то дістанеш те щастя. 

Вчувши ті слова, мій брат запитав: ''Моя пані, 

чому ти зі всіх сотворінь як раз мене вибрала ти до 

сего, що подобається тобі на мині?". Але стара відпо

віла мом у братови: "Чи я не казала тобі не говори ба

гато? Мовчи і· ходи зі мною". І обернулася до нього 

плечима, а мій брат пішов за нею повний бажання тих 
розкошей, які вона йому змалювала. Так зайшли до 

великого дому і пішли горі сходами, при чім брат зав...: 

важив, що знаходться у знанім замку. Розглядаючися, 

побачив чотири молоді дівчата, що гарнійших іще жа 
дне око не бачило, які так солодко співали, що їх голо

си мог ли б бу ли о дуШевити навіть глухе камІня. ~ 
Коли скінчили співати, одна з дівчат спороЖf'И: 
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ла чашу, при чім мій брат сказав до неї: "На здоро

вля і одужаннє!•' і хотів її обслужити. Але вона вІд

мовила і подала йому чашу. Коли він її спорожнив, во 
на так гримнула його в плечі, що він розлютився і се

ред лайки вийШов. Та стара пішла за ним і почала мор 

гати до нього, аби вернувся. Він вернувся і знов сІв, 

але не відзивався. Тоді вона знов гримнула його з за

ду в голову, що він зімлів. Коли прийшов знов до ее-. 

бе і хотів відійти, аби полагодити якусь там справу, 

стара здігнала його і сказала: •11ожди ще хвильку І 

сповниш своє бажання••. Мій брат запитав: "Скільки 

разів маЮ ще ждати трохи?~~ Стара відповіла: ··коли 
вона опяніє сповниш СВ()Є бажання••. 

Мій брат вернувся знов і сів на своїм місці. Тепер 

усі дівчата повставали і стара наказала їм взяти з йо

го тіла одіж і покропити його лице рожевою водою. 

Коли вони ее вчинили, nайгарнійша між дівчатами ска 
зала: .. Нехай Бог дасть тобі пошану! Ти прибув до 
мого дому і коли піддашся моїй умові, то сповниш 

своє бажання~~. Мій брат відповів їй на ее: ''Моя панІ, 

я твій невільник і в твоїх рукахн. Вона сказала до ньо

го: нзнай, Бог дав мені пристрасть до великих жартів 

і кождий, хто мене слухає, дістане, чого бажає!" Від

так казала дівчатам співати і вони співали, аж ціла са
ля була одушевлена. Опісля сказала до одної з дівчат: 

нвізьми свого пана, зроби свою роботу і приведи 

його назад знов". Дівчина взяла мого брата 1 він не 
знав, що з ним мало статися. Але стара пішла за ним 

і сказала: "Потерпи ще хвильку, а відтак сповниш 

своє бажання. Тільки одного ще бракує, а саме, щоб 
ти обстриг собі бороду". 
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Мій брат відповів: "Як я можу щось такого зро
бити, що ІМ.іж людьми приносить сором?" Але стара 

відповіла: "Вона тільки тому бажає сего від тебе, що 

би твоє лице було гладке, аби ти не колов і"і, бо она но

сить у серці велику любов до тебе. Тільки потерпи тро 

хи, зараз сповниш своє бажання". Мій брат згодивсsІ 

і піддався дівчині, яка обстриг ла йому не лише боро

ду, але також брови й вуса й покрасила на червоно ли

це. А коли вернула з ним до молодої дами, та найпер

ше злякалася його, а опісля почала так дуже сміяти

ся, що аж упала горілиць і закликала: "Мій пане те

пер ти мене зівсім підбив своїм чемним поведен ням". 

Опісля закляла його на своє життя танцювати підчас 

чого в дом.і не стало ні одної подушки, якої вона в ньо 

го не кинулаб. Так само инші дівчата кидали в нього 

помаранчами, цитринами і иншими подібними пред

метами, аж він із болю впав без сил на землю. і\ле іЮ

ни не швидше перестали його бити по голові і кидати 

йому в лице, доки стара не сказала до нього: ''Тепер 

уж-е близько до сповнення твого бажання, вже не бу

дуть тебе бити і тільки ще одно лишилося зробити. Ко 
ли вона опяніє, то не позволить нікому взяти себе, не 

скинувши одіжи і штанів. Так само мусиш ти роздІти 

ся до гола. Вона буде перед тобою втікати, як І<о.rtио 

ховалася перед тобою, а ти мусиш бігти за нею від кім 

нати до кімнати, доки П не зловиш". 

ТРИйЦЯТЬ ПЕРША НІЧ 

Опісля вона сказала до нього: "Роздівайся !"' і він 

ЯІ< не при розумі скинув одіж. Тоді дівчина сказала йо 

му: "Бігай за мною! Я буду п~ред тобою тікати, а ко~ 
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ли ти чого хочеш, то здогоняй мене''. І побігла перед 

ним, а він за нею. Так біг ла вона з кімнати до кtмна

ти, а мій брат за нею, аж. доки не став на пів божевіль 

ний. Нагло почув він з її уст тихий крик і заки огля

нувся, побачив себе серед улиці, м.іж торговцями шкі 

ри, що власне захвалювали свій товар. Побачивши йо

го голого, з обстриженою головою і вусами, обтятими 

бровами і червоно покрашеним лицем, сміялися t ре
віли, а деякі з них почали обробляти голе тіло шкірами 

доки він не впав без сил на землю. Тоді вони взяли йо

го rta осла й завели до валія. Коли той запитав, чого 
хотять, вони відповіли: "Той чоловік вилетів нагло 

між нас у такім строю з дому везира. Валі казав йому 

дати сто батогів і прогнав його з міста. Але я пішов за 

ним, привів його потайки до міста і назначив йому по

стійне у держання. Коли-б я не був такий великодуш

ний, то певне не був би взяв собі на шию такого чоло

віка. 

Історія третього брата голяра 

Третього мого брата, сліпого завела раз доля 1 

призначення до одного великого дому, де він застукав 

у двері, аби поговорити з паном дому і вижебрат11 

щось від него. На його стукання пан дому відповІв: 

"Хто там коло дверий?" А коли мій брат не давав вtд

повіди, закликав він сильним голосом: " Хто там?'· 

Мій брат і тепер не дав відповіди і почув кроки пана, 

який підійшов до дверий, отворив їх і запитав: "Чого 

хочеш?". "Щось, во імя Бога високого,- відповtв мій 

брат. На ее він сказав: ''Ти сліпий?" Мій брат відпо

вів: "Так". "То подай мені свою руку", - сказав пан 

дому. Мій брат подав йому руку і він завів його до до-
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му і повів горі сходами, доки не зайшли на найвищу 
плятформу, підчас чого мій брат думав, що він хоче 

дати йому їсти або що подарувати. Коли прийшли на 

гору, запитав він мого брата: ''Чого хочеш, слІПий?'· 

Мій брат відповів: "Щось во імя Бога високого" На ее 

той відповів йому: "Бог говорить"! (значить: н1чого 

не дістанеш). Тоді мій брат сказав до нього: .. Ах> чu-
r::J 

му ти не сказав мені ·сего на долині?" Пан дому вІд-

повів: Найнужденнійший з нужденних, чому ти не про 

сив у мене чогось в імя боже, коли я на твоє стуканє 

перший раз питався: "Хто там коло дверий?" Мій брат 

відповів: ''А тепер, що хочеш зі мною зробити?" Той 

відповів: "Я не маю тобі що дати". "То відведи .меиt: 

до сходів", сказав мій брат. Він відповів: ''Дорога пе 

ред тобою". Тоді мій брат устав і пішов до сходів. ;у·_ 

же був так далеко зійшов, що між ним і дверми було 

ще тільки двацять ступнів, як посовгнулася йому но

га і він, падаючи долі сходами, розбив собі голову. 

Коли він вийшов, не знаючи, куди йти, приступи

ло до нього кілька його сліпих товаришів і запитали, 

як йому повівся день. Він розповів їм своє нещастя t 

сказав: "Мої брати, хочу взяти і обернути на свої по

треби дещо з гроший, які маємо дома сховані". Але 

за моїм братом зійшов був пан дому, аби щось блище 

про него довідатись і почув слова мого брата, коли 

тимчасом брат не завважав, що він зайшов із ним 

до його ІМешкання, в якім брат ждав на своїх товари

шів. 

Коли ті прийшли, він сказав до них: ''ЗамкнІть 

двері й перешукайте дім, чи не зайшов за нами хто 

чужий". Вчувши ті слова мого брата, той чоловік ус-
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тав і вчіпився шнура, який звисав зі стелі, так, що во

ни перешукуючи дім, не знайшли нїкого і посідали собі 

коло мого брата. Тоді вийняли гроші, перечислили і 

було більше як десять тисяч діргемів. Ту надвижку 

розділили вони поміж себе на особисті потреби, а де-: 

сять тисяч закопали знов в углі дому, принесли собі 

щось їсти і посідали до стола. Нагло мій брат почув 

коло себе чужий голос і запитав своїх приятелів: "Ч~-t 

між нами нема кого чужого?" Відтак простягнув ру

ку і вхопивши за руку пана дому, закричав голосно: 

Ось чужий! Вони кинулися до нього і доти били, поки 

іім не надоїло, а тоді закричали: "Гей, віруючі, злодій 

закрався до нас, аби забрати наші гроші". 

Коли до них наплила велика юрба людий, чужий 

чоловік прикинувся також сліпим, аби ніхто не міг йо

го підозрівати і закричав: "Гей вірую~і, призиваю Бо

га і валія, призиваю Бога і еміра, .маю емірови дати 

важну раду". І заки вони ще оглянулися, вже зявили

ся люди від валія, акружили їх і повели разом з моїм 

братом перед валія. На питання валія, що сталося, чу

жий чоловік сказав: "Слухай мого слова, о валі, тіль

ки биттям витягнеш від нас правду. Коли хочеш, то 

nічни з мене і вибий мене нершого з помjж моїх това

ришів". Тоді валі видав наказ: "Положіть' тог~ чоло
віка на землю і вибийте його" І Вони так зробили і ко

ли у дари почали його боліти, він отвори в одно своt: 

око, а по дальших ударах також друге. Тоді валі 

сказав до нього: "Що має значити ее удаваннє, Tit 

лайдаку?" Він відповів: '•Уласкав мене, то скажу то-:
бі'•. Валі уласкавив' його і він сказав: "Ми чотири при 
І<идаємося сліпими, аби таким чином діставатися д_о 
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домів і бачити женщини, які ми підступно зводимо і 

дістаємо від них гроші. Таким способом. зібрали МІ'І 
вже велику суму, десять тисяч діргемів. Коли-ж я за

жадав від своїх товаришів моєї части, дві тисячі пять 

сот дфгемів, вони почали мене бити і забрали мої гро

ші. Тому я прошу Боrа і тебе о опіку; ти швидше за

слугуєш на мою часть, як мої товариші. Коли хочеш 

переконатися про правдивість моїх слів, то бий тільки 

кождого і більше як мене, а вони вже отворять очи. 

Тоді валі видав наказ бити іх і першим, якого по ... 
чали бити, був .мій брат, якого доти не пустили, доки 

не був на пів мертвий. Тоді валі сказав до них: "Ви 

лайдаки, то ви заперечуєте боже добродійство і при

кидаєтеся сліпими?" Мій брат закликав: "Боже, між 

нами нема нікого, хто видівби", але вони звалили його 

знов на землю і били вдруге, доки не зімлів, а валі ска 

зав: "Дайте йому тепер спокій, доки знов не прийде 
до себе, а тоді дістане третю порцію''. Відтак казав 

кождому з його товаришів дати більше як триста ба

тогів, а видючий приговорюнав до них : "Отворіть свої 
о чи або дістанете нові, Ще гірші батоги". Відтак ска
зав до валі я: "Пішли кого зі мною, аби приніс тобі гро

ші, бо ті з боязни і сорому перед людьми таки не 

отворять своїх о чий". 

Валі ліслав когось із ним і коли він приніс грошІ; 
дав йому дві тисячі пятьсот діргемів як його часть про 

ти волі других, а мого брата і обох його товариші& 
прогнав з міста. Тоді я, о князю вірних, пішов за ним 

і запитав його, що йому сталося, а коли він розповІВ; 
мені свою історію, я завів його потайки до міста і на-; 

начив йому на ціле життя відповідну суму на життян-~ 
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Халіф сміявся з моєї історії і сказав: ''Дайте йо
му дарунок і нехай собі йде". Але я заявив: "На Бога, 

доти не візьму нічого, доки не оповім князеві вірних 

пригоди инших своїх братів і не докажу йому, що я 

чоr.овік маломовний". На ее сказав халіф: "Верти наші 

вуха своїми штуками і розповідай нам іще свої сміхо

мовки і побрехеньки". 

Тоді я оповідав далі: 

Історія четвертого брата голяра 

Мій четвертий брат, о князю вірних, одноокиЙ' 

був різником у Баrдаді: Він продавав мясо і годував 

ягнята і вельможі і богачі приходили до нього купува

ти мясо, так що він заробляв багато гроший і набув 

доми і худобу. Так жив він довгий час, аж одного дня, 

коли сидів в склепі, приступив до нього шейх із дов

гою бородою, дав йому гроші і сказав: ''Дай мені за· 

те мяса". Мій брат узяв гроші, дав йому мяса і щейх 

пішов собі. А брат почав докладнійше приглядатися 

грошам, які дістав від шейха, і побачивши, що вони 

блискучо білі, відложив їх на бік для себе. І так пять 

місяців приходив шейх до мого брата за мясом, а мій 

брат складав усі ті гроші від нього до окремої скрині. 

Коли потім хотів їх вийняти, або накупити овець і 

отворив скриню, побачив, що в ній самі круглі білі ку

ски паперу. Тоді почав битися по лици і кричати, аж 

позбігалися люди, яким він оповів, що йому трапило

ся, так, що всі дивувалися. 

Потім мій брат вернув, як звичайно, до склепу, за 

бив барана і повісив у склепі, але кусок мяса відрізав 

і повісив на двері, думаюии :: "Може надійде той шейх 
і я зможу його зловити". 
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І справді незабаром надійшов шейх зі своїми срі
бними грішми' брат устав, зловив його і почав крича

ти: ''Гей вірні, ходіть сюди і послухайте історії, яка ме 

ні трапилася з отсим лайдаком". Коли щейх почув, що 

він так кричить, сказав до нього: ''Що волиш? Або 

пустиш мене і не принесеш мені сорому, або я присоро 

млю тебе перед людьми". Мій брат запитав: "Який

же то сором відкрив ти на мені?" Шейх відпові·в : 
"продаєш людське мясо замість баранячого''. Мій 

брат відповів: "Брешеш, проклятий"! Але шейх ска

зав: "Проклятий, тілько той, у кого в склепі висить 

чоловік". 

"Коли ее справді так, як ти k.ажеш, - відповІв 

мій брат,- то нехай буду твій з маєтком і життя!"•а. 

Коли на крик мого брата зібралася кругом них 

велика юрба народу, шейх обернувся до людий і ска .. 
зав: ''Гей люди, той різник забиває людий і продає іх 

мясо замість баранячого. Коли хочете переконатися 

про правду моїх слів, підіть тільки до його склеп у'·. 

Тоді вони вдерлисядосклепу мого брата і замість то

го барана побачили чоловіка на гаку. Тепер ухопилh 

мого брата і закричали: "Ти невірний, ти лайдаку!'• 

його найліпші приятелі почали його бити, а шейх так 

його гримнув в око, що воно виплило. Відтак люди 

взяли вбитого чоловіка і понесли до начальника полі~ 

цїі, а шейх сказав до нього: "Еміре, той чоловік вби

ває людий і продає їх мясо заміст~t баранячого. Ми при
вели його до себе, щоб ти встав і сповнив на нім правоо 

Бога.'' І відіпхнув мого брата від себе, а начальниr<: 

поліції не ждав, що скаже мій брат, тільки казав йому~ 
дати пятьсот батогів. Відтак забрали всі г[іоші йог~ 
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прогнали його з міста і були-б його вбили, коли-б не 

був такий багатий. Прибитий і не знаючи куди йти, о

пустив мій брат місто і йшов босий аж зайШов до ве
ликого міста, де осів як швець полатайко. Він отворив 

там склеп і сидів, працюючи на хліб, коли одного дю~, 

ідучи за своїми інтересами, почув іржання коний 

Коли запитав про причІ~:-Іу того, відповіли, що ее ко

роль їде на лови. Тоді він встав, аби придивитися по

ходови, при чім соромився свого нужденного nиг лs:

ду, бо перейшов від різництва до шевства. При·падко ... 
во око короля впало на око мого брата. Тоді король 

nонурив голову і закликав: "В Бозі моє nрибіжище пе

ред нещастями нинішнього дня". І обернувся конем І 

вернув із цілою дружиною до дому. Опісля наказав 

король своїм nажам зловити і вибити мого брата і во 
ни його так випарили, що він був на пів мертвий, не 

знаючи nричини свого нещастя. 

Зовсім знищений nішов мій брат до дому і по до

розі оповів своє нещастя одному з королівськокго о

круження. Той так розсміявся, що аж упав горілиць ' 
сказав до брата: "Знай мій брате, король Ре може ди 

витися на однооких, а коли хто до того сліпий на лі

ве око, то каже його вбивати". 

Вчувши те, nорішив мій брат тікати з того міста 

тай осів у иншім місті, в якім не було короля. Там 

жив довший час, аж одного дня, коли задуманий своїм 

nоложенням вийшов трохи розірватися, nочув за со

бою іржание коний. З криком: ''Надійшло nризначен

ня боже!" nочав тікати і шукати сховку, але не бачив 

нічого; тілько одні зачинені двері. Коли він кинувся 

до них, вони·nеревернулися і він nобачив за ними дов-
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гі сіни, в які забіг. Та ледви оглянувся, вже зловило 

його двоє людий і почали кричати: "Хвала Богу, що 

віддав тебе в наші руки. Ти вороже Бога! Три ночи 

відбирав ти нам відпочинок і сон, що ми не мог ли про 

спатися, тільки мали передамак смерти". 

Мій брат запитав їх: "Гей люди, чого хочете?'• 

Вони сказали: "Ти засідаєш на нас і хочеш нам і па

нови дому нанести сором .. Чи не досить тобі, що він 
через тебе і твоїх товаришів збіднів? Але тепер пока

жи ніж, яким ти нам грозиш кождої ночи". Коли вони 

його перешукали і знайшли в його одіжи ніж, яким 

прикроював сандали, мій брат закликав: '·Гей люд11, 

бійтеся Бога в моїй справі і знайте, що моя історія 

дивна.'' Вони запитали його: "Яка твоя історія?" 1 

він розповіі їм в надії, що вони його пустять, Але во
ни не зважали на його оповідання, тільки вибили його 

і здерли з нього одіж. А коли побачили на його тілі з 

обох боків знаки від батогів, закликали: "Проклятий, 

ті знаки від батогів доказують твій злочин". І повел11 

мого брата перед валія, а він собі думав: "Тепер упа

де на мене кара за мої гріхи. і тільки Бог високий мо

же мене вратувати". Коли його поставили перед валі~, 

той сказав: ''Лайдаку, тільки за великий злочин міг ти 

дістати стільки батогів" і казав дати мому братов11 

сто батогів. Відтак посадили його на верхоблюда 1 

кликали перед ним : Се кара для того, що вдирається 
до дому чужих людий". Але я вже був почув про свое 

нещастя і вибрався до нього і цілий час, коли вони о~

возили його по місті і таке про нього голосили, я вже 

тQваришив йому аж доки його не пустили. Опісля я 

прибув із ним до Баrдату і Дав йому удержання. 
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Історія пятого брата голяра 

Мій пятий брат, о князю вірних, той із обтятими 
вухами, був жебраком, що вічно жебрав у людий, а 

днем споживав, що вижебрав. А наш батько був ста

рий, віковий шейх, який лишив нам при своїй смерти 

сімсот діргемів. Коли кождий із нас дістав свою часть 

у сумі сто діргемів, мій брат стояв безрадний і не 

знав, що має з ними робити. Вкінці прийшло йому на 

думку накупити скляного товару і торгувати ним і зби 

рати зиски. Отже накупив за сто діргемів скляного 

товару, спакував у великий кіш і сів собі на однім мі

сци продавати. Те місце було близько муру. Спершнея 

о нього, сидів ~ін, роздумуючи і говорив до себе: "Мій 

цілий капітал сто діргемів вложений у той скляний то .. 
вар. Я продам його за двіста діргемів і за ті гроші на

куплю знов скляного товару, який продам за чотири

ста діргемі в, і так бу ду купувати і продавати, доки 

не зібю великого маєтку. Тоді накуплю ріжні склепові 

товари і перфуми і бу ду ними торгувати, доки не о

сягну великого зиску. А тоді куплю собі гарну палату, 

накуплю мамелюків, кони й і по·золочених сідел, бу ду 

їсти і пити, і не сміє бути в місті ні одна співачка, я

кої я не запросивби до свого дому, аби почути їі спів. 

Всі ті пляни робив він, коли перед ним стояв кіш із 

склянним товаром. 

''Опісля, - говорив він до себе далі, - лороаси

лаю всі свахи, аби мені знайшли дівчину між дочками 

королів і везирів, буду старатися о дочку везира, про 

якої скінчену красу і дивну прин~ду вже перед тим дій 

шла вістка до моїх вух, і предложу їй на ранній дар 
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тисячу дінарів. Коли їі батькови ее сподобається, то 

моє бюкання бу де сповнене, коли-ж ні, то я йому на 

перекір візьму їі силою. А коли вона буде вже в моїм 

домі, куплю десять малих евнухів і справлю собі одіж. 

як у королів і султанів. - скажу собі зробити золоте 

сідло, висаджене дорогим каміням і виїду в окружен

ню мамелюків з правого й лівого боку, з переду і за

ду, аж поба~ить мене везир, устане передімною з по

шаною, відступить мені своє місце і сяде низше мене, 

бо він мій тесть. Тоді стоятимуть коло мене два ев

нухи з мошонками по тисячу динарів: тисячу динарів 

дам йому в ранній дар за його дочку, а тисячу подару ... 
ю, щоби він бачив, який я великодушний і щедрий і 

який малий світ у моїх очах. Опісля верну до свого до ... 
му і коли прийде до мене хто від моєї жінки,. обдарую 

його грішми і почесною одіжю. Але коли везир при

шле мені який дар, я відішлю назад, хочби той дар був 

який дорогий. Нічого не прийму від нього, аби вони 

пізнали мою горду душу і зрозуміли, що я вдоволюся 

тільки найвисшим місцем. Відтак піду до них, аби ме;.. 

не прибрали і обсипали почечстями. Коли ее вчинять, 

заряджу весіля і пристрою як найгарнійше свій дім. 

А коли надійде година відслонення, приберу свою най

дорозшу одіж, сяду на подушку rафтовану золотом і 

не бу ду дивитися ані вправо, ані вліво~ аби показаТИ' 

висоту мого розуму й мою духову гідність. А коли 

зявиться моя жінка як місяць в повні у своїх прикра~ 

сах та строях, глядіти му на неї гордо і з висока, аж 

усі присутні скажуть : "Мій пан~, твоя жінка і невіль

ниця стоїть перед тобою, подаруй їй хоч один погляд, 

бо їй уже не добре від стояння". Коли-ж вони цілува~ 
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тимуть nередімною землю, раз, двічи і більше, nідне

су свою голову і кину на неї один nогляд, а nотім спу 

щу знов голову в долину. А коли вони з нею відійдуть, 

устану, nереберуся і вберу найгарнійшу одіж, яку ма

ю. Коли-ж nрийдуть із молодою вдруге, не nогляну 
знов на неї, доки вони мене не наnросяться. Тоді кки

ну їй один nor ляд і знов сnущу голову в долину і так 

буду держатися, доки не скінчиться обряд відслонен~. 

ТРИЦЯТЬ ДРУГА НІЧ 

Відтак скажу евнухови кинути дружкам мошон

ку з nятьсот дінарами, а коли дружки візьмуть їі, ска

жу їм завести мене до неї, до весільної кімнати. Коли 

мене заведуть до неї, не погляну на неї і з маловажен

ням її не промовлю до неї ані слова, аби бачили, яка в 

мене горда душа. Тоді nрийде до мене її мати, цілува

тиме мені голову і руки і скаже: "Мій пане, nоглянь 

на свою невільницю, яка тужить. за таає.ю~ б.лизь.кістю,, 

потіш ї.ї хоч одним словом~~. Але я не відnовім ючоrо. 

Тоді вона бу де ласитися коло· мене, а в кінці цілувати. 

ме руки і ноги і скаже: І'Мій пане, nоглянь, моя дочка 

гарна дівчина, яка не бачила ще ніякого мущини. Ко

ли ти Гі так nрийматимеш, то Гі трісне серце. Прихи

ли-жся у своїй доброті до неї і говори з нею". І вста

не і nринесе мені чашу вина, а її дочка візьме в неї і по 

дасть мені. Коли вона nідійде до мене, то нехай сто

їть, а я розіпруся на своїй nодушці гафтонаній золо

том і задля своєї гордої душі і маєстатичної гідност~t 

навіть оком не гляну на неї, так що вона вважатиме 

мене могучим султаном. А коли вона до мене скаже~ 

'ІМій nане, заклинаю тебе на Бога не погорди чашею 
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з рук твоєї невільниці, бо глянь я твоя невільниця, -
то і тоді не дам їй відповіди. Коли-ж наставати-ме 

скаже: "Мусиш пити і приложить мені чачшу до уст, 

я заіДу їй кулаком в .rіице і копну її ногою, ось так··.

і копнув ногою кіш зі склом так, що той упав з підвис

шеного місця на землю і все скло розбилося. Тоді мій 

брат почав кричати: ''То все походить від моєї гордо

сти!" А коли-б я, о князю вірних, мав був судити за те 

мого брата, то був би йому дав тисячу батогів і 'спу
блічив його в місті. 

Мій мрат бився по лици, дер на собі одіж і пла

кав. Коли він так сидів і не перестав·ав плакати, що 

пропав його капітал разом із зиском, нагло проїхала 1 
попри нього на мулі з сідлом із золотого ёрокату, в: 

товаристві численних евнухів чу до во гарна пані, на пер; 
фумована мосушом, прямуюча на пятничну молитву,; 

Коли побачила мого брата, як сидів перед склом і пла-і 

кав, змилосердилося над ним Гі серце і вона запиталаj.' 
що йому. А коли вчула, що він збив кіш із скляним то : 
варом, з якого продажі жив, прикликала свого евнух 

і сказала до нього: "Дай усі гроші, які маєш при со .. 
бі тому бідному чоловікови". Евнух подав йому мо-і 

шонку, а коли мій братії отворив, знайшов в ній пятьj 

сот дінарів, так що з надміру радости аж обмер і пр~ 
сив для неї благословенства. 

Відтак вернув до своєї хати багатим чоловіком.' 

Нараз, коли так сидів і думав, хтось застукав до две

рий, а коли встав і отворив, побачив, що ее була я

кась стара незнайома жінка. Вона сказала до нього: 

"Мій сину, знай зараз скінчиться час молитви, а я ще 

не обмилася, тому прошу тебе пусти мене до своєї ха-
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ти обмитися''. Мій брат відповів їй: "Чую і слухаю", 

і позволив їй увійти, буяючи все ще в хмарах з радо

сти задля дінарів. Коли стара була готова, підійшла 

до місця, де він сидів, помолилася там, вдаривши три 

рази поклони і просила мого брата гарного благосло

вення. Коли він їй за те подякував і хотів подарувати 

два дінари, вона побачивши їх закликала: "Слава Бо

гу, я дивуюся тій, що мимо твого жебрацькокго ви

гляду любить тебе. Візьми собі свої гроші від мене, а

бо, коли їх не потребуєш, віддай їх тій дамі, що тобі 

їх подарувала з приводу розбитого скла. 

Вчувши те, запитав мій брат стару: "Моя мати, 

що зробити, аби дістатися до неї?" Стара відпопові

ла: "Мій сину, вона хилиться до тебе, хоч ее жінка ба

гатого чоловіка. Коли візьмеш із собою всі свої гроші і 

зійдешся з нею, то зібравши всі чемности і гарні сло

ва, дістанеш з її краси та їі гроший все, чого захочеш. 

Мій брат узяв усе золото, встав і пішов за старо

ю, не можучи всему тому вірити і так дійшли до вели

ких дверий. На стуканнє старої вийшла грецька не

вільниця і відчинила двері, в які стара ввійшла, кажу

чи мому братови йти за собою. Він увійшов і побачив, 

що знаходиться в великім домі; йдучи далі, зайшов 

до великої кімнати, вистеленої килимами іі занавіса

ми. Ледви тут сів, поклав перед себе золото і свій тур

бан на коліна, як уже надійшла дівчина, що гарнійшої 

не можна було бачити, в найдорозшій одіжи. Мій брат 

устав перед нею, а вона засміялася до нього і показа

ла свою радість задля його приходу. Потім пішла до 

дверий, замкнула їх і вернула знова до мого брата, 

взяла його за руку тай повела до віддаленої кімнати, 
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вистеленої ріжними шовковими килимами, гафтовани~ 

ми золотом. Тут сіла, мій брат сів коло неї і бавилася 

ним довгий час. Опісля встала і сказала до нього: ''Не 
йди звідси, доки я не ~рну". Хвилю їі не було, аж на
гло надійшов чорний невільник величезного росту, з 

витягненим мечечм, якого ясність еліпила очи і кри

кнув до мого брата: "Горе тобі, хто тебе сюди привів, 

ти найнизший з людий, ти сину розпусниці плоде соро

му!" Мом у братови задеревів язик і він не міг нічочго 

відповісти. 

Не.вільник вхопив його, розібрав і дав йому плазом 
меча більше як сімдесять у дарів, доки брат не з.валив 

ся як довгий на землю і невільник, думаючи, що він; 

мертвий, лишив його в спокою. Тепер закричав та~ 
голосно, що аж задрожала земля і затряслася кімна~ 

та: "Де Ель-Меліг!'' На ее прийшла невільниця із гар1 

ною мискою повною соли і почала пхати сіль у ран~ 

мого брата, доки вони не отворилися. Але брат не ру~ 

шався, боячися, що вони можуть завважати, що ві~ 
іще живий і добити його. 

Коли невільниця відійшла, невільник крикнув зноq 
так голосно як перший раз і до мого брата підійшл~ 
тепер стара і затягла його за ноги до довгої й теми~ 
пивниці, де юшула його на купу инших повбивани~ 
Тут лежав він два дні, але Бог дав, що сіль стад-~ 
причиною його ратунку, бо через те затамуваЛа~ 
кров. Коли мій брат почув у собі стільки сили, щ~ мfі 
рушатися, ·встав, отворив вікt-ю, яке було в мурі і ви~ 
шов із пивниЦі, при чім Бог ·моrучИй і великий, м~; 
його ·в своїй опіці. 'В темноті гіішов далі і сховався ~ 
~раня В сіНЯХ, ·а КОЛИ С.Т~ра :p(lHO ·виходила на ноЩ ~ 
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ви, мій брат вийшов незамітно за нею і пішов до своєї 

хати, де лічився, доки не подужав. При тім елідив до

кладно за старою і бачив, що вона за кождий раз ло

вила когось иншого і вела до того дому, але нічо про 

те нікому не говорив. Коли вже зовсім виздоровів і 

прийшов до повних сил, узяв шмату, зробиd з неї мо

шонку і наповнив товченим склом. Відтак перебрався 

так, що ніхто не міг його пізнати, бо убрався в стрій 

чужинця, привязав мошонку до пояса і взяв із собою 

меч, який сховав під одіж. 

Коли побачив стару заговорив до неї з вимовою 

чужинця питаючи: ссстара, чи не маєш дома ваги на 

девятьсот дінарів?" Стара відповіла: "Я маю моло

дого сина, що міняє золото і має ріжні ваги. Ходи зі 

мною до ньо'го, заки nийде з дому, щоби зважив твоє 

золото". Мій брат сказав: "Іди-ж наперед". Вона пі

шла наперед, а мій брат за ~:~ею, доки не дійшли то тих 

дверий. На її стукання вийшла дівчина і засміялася, а 

стара сказала: "Я принесла вам товсте мясо". Дівчи

на взяла мого брата за руку, завела його до тої самої 
салі, що перше і посиділа часок коло нього. Опісля 

встала і сказала до мого брата: "Не йди, поки я сюди 

не верну11 • Але ледви вона пішла від мого брата, як 

надійшов невільник із голим мечем і крикнув на ньо

го : ''Вставай поганче". Коли мій брат устав і невіль

ник пішов поперед нього, він витягнув меч, який мав 

під одіжю і так його рубнув, що аж голова відлетіла. 

Тоді затягнув його за ноги до пивниці і крикнув: Де 

Ель-Меліге!. Коли невільниця надійшла з мискою со

ли і побачила мого брата з мечем у руці, почала втіка 

1'и, але мій брат здігнав П і так рубнув, що голс;>ва від 
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летіла. Тоді закричав: "Де стара?" Коли та ввійшла 

запитав: "Пізнаєш мене стара відьмо?" Вона відпові

ла: ''Ні, мій пане". Він сказав до неї: "Я той власти

тель дінарів, що до нього ти прийшла і милася і моли

лася, а опісля підступом завела сюди". Вчувши те, во

на почачла просити.: "Бійся Бога в моїй справі". Але 

мjй брат замахнувся і розрубав ії мечем на двоє. Тоді 

вийшов із салі шукати дівчини. Коли вона його поба

чила, стратила голову і просила о ласку. Він дарував 

їй життя і запитав: "Що тебе привело до того чорно

го?'' Вона відповіла: "Я була невільницею в одного 

купця і та стара часто до нас приходила. Раз сказал з 

вона до мене: "Нині вечером буде в нас пир, якого ще 

ніхто не бачив, я хотілаби, аби ти прийшла і подиви

лася". На ее я відповіла: "Чую і слухаю"., убралася в 

найгарнійшу одіж і взявши зі собою мошонtу зі сто ді 

нарами пішла з нею і вона завела мене до сего дому. 

Ледви я ввійшла, як сей чорний зловив мене. І таk. 

три роки мусїла я тут перебути через підступ старої 

відьми''. 

Мій брат запитав Гі: "Чи він має що тут дома?" 

Вона відповіла: "Дуже багато. Коли хочеш забрати, 

то бери". Мій брат пішов за нею і вона показала йому 

одну скриню і другу і трету повні мошонок із гріш-

ми, аж мому братови закрутилася голова. Тоді Дівчи · 
на сказала до нього: "Лиши мене тут, а сам йди і при

·веди людий, аби забрали гроші". Мій брат пос.пухав ~~ 
і найняв десятьох людий. Але коли прийшов до двериі! 

вони були отворені, а дівчина з мошонками зниклаj 
.тшшаючи крім річий тільки не багато гроший, так, щО: 

він побачив, що вона його ошукала. Він забрав решт~ 

-
_:;;:j 
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гроший і всі річи, так, що в домі не лишилося нічого 
і на радощах перебув ніч. Але другого дня рано поба

чив nеред своїми дверима двацять вояків, а коли вий

шов до них, вони зловили його і сказали: "Звідки м~t:ш 

ті річи? Мій брат відповів: "Дай мені ласку". ~олн 

валі подав йому хустку ласки, він оповів йому всю сво 

ю пригоду від початку до кінця, згадуючи також про 

втечу дівчини. ''Але з того, що я взяв, - додав він,--

вибери собі, що хочечш, і лиши мені лише стільки, що 

би я мав з чого житИ". Валі зажадав усіх гроший і рі
чий і часть забрав собі, а решту віддав мому братою., 

з боязни, аби султан про те не дізнався, але сказаF. 

йому: "Іабирайся з цего міста, або повішу тебе". Мій 

,.брат відповів: "Чую і слухаю" і вибрався до иншого 

міста, але по дорозі напали на нього розбійники, об

дерли його до гола, вибили і повідрізували йому 'ЗУХё.t. 

Коли я довідався про те, пішов за ним з одіжю і при

вів його врадуваниn до міста, де nостарався о ііого . 
утримання. 

Історія шестого брата голяра 

Вкінці мій шестий брат, о князю вірних, той з від 

різаними губами, був дуже бідний і не мав нічого з 

минущих дібр сего світа. Коли одного дня вийшов а

би собі щось випросити, щоби ще задержати останній 
дух життя, побачив на одній із вулИць гарний дім із 

високим і просторим коридором. У дверях дому стоя

ли енухи, видаючи накази і заборони. Коли запитав 

когось, що там стояв про дім, дістав відnовідь: "Се 

дім королівського сина". Тоді мій брат nриступив до 

тих, що стояли в дверях і просив їх про щось, а вони 
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відповіли: "Ввійди дверми і дістанеш від пана дому, 

чого хочеш" .. Мій брат вступив і йшов часок аж дій

шов до незвичайно чудового дому, в якого серединІ 

був огород. Не знаючи, ку ди звенути ся, пішов мій брат 

просто в протилежний бік, де побачив чолові~а з гар

ним лицем і бородою. Коли той увидів мого брата, 

встав перед ним, привитав його і запитав чого хоче. На 

ее брат· відповів, що терпить нужду. Вчувши ее, той 

чоловік дуже засмутився, витягнув руку до своєї оді

жи,,роздер її і закликав: "Я в місті і ти голодуєш? Се

го я не зможу знести". Обіцюючи йому всяке добро, 

сказав: "Мусиш у кождім разі поділитися зі мною сі

лю''. На ее відповів мій брат: "Мій пане, я Іе можу 
довше видержати, я дуже голоден". Тоді він закликав: 

"Хлопче, принеси миску і відро"! і сказав до мого 

брата: ''Мій гостю, приступи і обмий собі руки~, і мій 

брат удавав, що обмив собі руки. Відтак закликав на 

своїх слуг аби принесли стіл і слуги ходили сюди і ту

ди, неначеб подавали страву за стіл. Відтаr:· пан дому 

в.зяв .мого брата, сів із ним до того буцім-то стола і 

рушаючи зубами у .цавав, що їсть, говоряччи при тім 

до мого брата: "Удж і не соромися, бо ти голоден". 

Мій брат так само у давав, що їсть, а пан дому гово

рив до нього: "Удж і дивися на сей хліб .. який він бі · 
лий". Мій брат удавав, що нічого не завважує, дума

ючи собі : "Той чоловік любить собі жартувати R лю·~ 

дей, і сказав: "Мій пане, в моїм життю н'е бачив я гар 
нійшого білого хліба як отсей, а смачнійшого . такІJж 
ні". На ее відповів пан дому: "Сей хліб пек.!!а одна з 

моїх невільниць, яку я купив за пятьсот дінарів". Від:: 

так закликав: "Хлопче, принеси нам сірбадж, якому 
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нема рівного між стравами королів", і обернувся знпв 

до мого брата, припрошуючи : 'Ідж, мій гостю, бо ти 
дуж~ голоден і мусиш їсти. Відтак знов закликав: 
"Хлопче, nринеси нам курята з пістаціями'', і сказав до 

мого брата: "Ну чогось подібного ти ще ніколи н<: 

їв''. Мій. брат відповів: "Справді, мій пане, тій страві 

нічого не дорівнує смаком". Опісля пан дому почав у

давати, неначе кладе мому братови куски в уста, ви

числив йому при ті.м ріжні страви і описував їх деліr<ат 

ність, коли тимчасом мій брат так зголоднів. що був 

жадний ячмінного хліба. Тепер запитав пан дому: 

"Чи бачив ти кшш гарнійші приправи як у тих стра

вах?" Мій брfіТ сказав: "Я вже досить попо"ів тої стра 

ви''. Т'епер господар закликав на слуг, аби подали соло 

дощі, а коли ті помахали руками в воздусі, неначеб 

приносили солодощі, пан дому сказав до мого брат:~~ 

"Ідж ті річи, они ,ІІJ>брі. На моє життя, їдж трохи орі

хового конфекту і бери той кусок, заки стече юлєп". 

Мій брат відповів: "Колиб я тебе все мав, мій панеr··. 

І почав розпитуватися про скількіст мошусу, яку вжи 

то до оріхового конфекту, на що пан дому відповідав 

йому: ''В моїм домі є звичай до кождого оріхового тІ

ста брати пів фунта мосушу і пів фунта амбри." Тим 

часом мій брат без перестанку рушав головою і губами 

і млякав язиком, неначе солодощі йому дуже смаку-

ють. Опісля господар закликав знов на слуг, аби при

несли сушені овочі і коли вони помахали у воздусі ру

ками, сказав пан: "Ідж ті міrдали оріхи, розинки, та 
инші рі чи", і вичисляв йому найріжнороднійші сушенІ 

овочі, припрошуючи при тім брата: "Ідж і не стидайся. 

аж у кінці брат відповів: "Мій пане, я вже ситий і рі-



-86-

шучо не можу більше їсти". Тоді господар дому ска

зав: "Мій гостю, на Бога, коли хочеш їсти вишукані 

страви і кріпитися ними, то не будеш терпіти голоду''. 
Думаючи про своє положення і як його викпив пан 

дому, мій брат сказав до себе: "На Бога, зроблю йому 

такого збитка, що він жалуватиме перед Богом, що 

так обійшовся зі мною''. 

Тепер господар закликав знов на слуг, аби пода

ли вино і вони почали махати руками у воздусі, нена

чеб подавали вино. Опісля пан дому почачв удавати, 

що подає мому братови чашу і сказав до нього: "Ві

зьми ту чашу, вино повинно подобатися тобі". Мій 

брат відповів йому: "Мій пане, все те завдяки твоїй 

доброті'', і підніс руку до уст, удаючи, що nє. Коли 

відтак пан дому запитав: ''Подобається тобі?"', брат 

відповів: "Мій пане, ліпшого вина від сего я ще ніко

ли не nив". На ее сказав господа~: "Пий на щастя і 

здоровля", відтак почав удавати, що сам пє і nодав 

братови другу чашу. Але мій брат удаючи, що вnився 

вином, nідняв нагло руку, аж показалося голе рамя, і 

так його гримнув у плечі, що аж саля задудніла, а від 

так nовторив ее ще другий і третий раз. А коли гос

подар крикнув на нього: ''Що ее значить, ти найнИз

ше сотворіння"?, брат відповів: "Мій пане, я твій не

вільник, для якого ти був nовний ласки, nозволив йо

му вступити до свого дому, дав йому їсти страви і nи

ти благородне вино. А він уПився вином і зле nоступив 

з тобою. Одначе твоя гідність за висока, щоб ти мав 

брати йому за зле його глупоту". 

Вчувши ті слова мого брата пан дому засміявся і 

сказав: "Я вже довгий час жартую собі з люди й, і ви-
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сміваю всіх, що зносwrь якийсь терпкий жарт, але до
си не натрафив я ще ані на одного, який міг би знести 

той жарт, і ані на одного, який би був такий хитрий, 

як ти, тай удавав усі мої рухи. Тому дарую тобі і про 

шу тебе бути справді моїм товаришем при столі і нІ
коли не розставатися зі мною''. І казав принести ба

гато з тих страв, які перед тим вичислював і їли з бра 

том, доки не наїлися. Потім пішли до винярні, де були 

дівчата гарні як місяці, що деклямували гіжні рІчи і 

грали на всіх інструментах. Там пили, доки вино не 

змогло їх і господар так заприязнився з моїм братом, 

як коли-б ее був його рідний брат, полюбив його сер

дечно і подарував йому чу дов у почесну одіж. Друго

го дня рано почали знов їсти і пити і так жили двай-

. цять літ, доки господар не вмер. Тоді султан сконфіс
J(ував його маєток і забрав для себе, а мій брат утік з 

міста. Але в половині дороги напали його Араби і взя 

ли до неволі. Той, що його зловив, почав його бити і 

сказав: "На Бога, викупи в мене своє життя грішми, 

бо вбю тебе". Мій брат почав плакати і запевняти, що 

нічого не має і не знає яким способом роздобути гро

ші. "Я твій невільник і в твоїх руках, роби зі мною, що 

хочеш". Тоді безсердечний бедуїн витяг із своєї піхви 

такий широкий ніж, що коли-б його впакувати в шию 

верхоблюда, він перерізав би її від одної шийної жили 

~о другої, вхопив його за праву руку, п;;иступив до 

мого нещасливого брата і відрізав йому обі губи, ще 

завзятійше домагаючися гроший. 

А той бедуїн мав гарну жінку, яка чіпалася до мо 

го брата, коли її муж вийшов і накидувалася йому, а

ле мій брат із соро~у перед Богом відкидав її пuоло-
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зицію. Та одного дня, коли вона знов почала на.шда

тися і він забавлявся з нею і взяв її на коліна, н;;дій

шов нагло. їі муж і крикнув на мого брата: ''Горе тобі) 

проклятий, хочеш звести мою жінку?" І вийняв ніж і 

СКаЛіЧИВ ЙОГО, ВідТаК ПОСаДИВ На верхоблюда і CKИHJL~ 
на· одній горі, тай пішов своєю дорогою, лишаючи мо 

го брата його долі. Коли подорожні проходили попри 

нього і пізнали його, дали йому їсти і пити і донесли 

мені про його нещастє. Тоді я пішов за ним, забрав 

його і привів до міста, даючи йому що потрібне до 

життя. 

Коли князь вірних почув історію моїх братів, за

сміявся і сказав: "Ти сказав правду, о мовчаливий, ти 

чоловік не багатьох слів і також не влізливий. Але за

бирайся з сего міста і йди собі до якого иншого". І 

прогнав мене з Баrдаду і я. вандрував із краю до краю 

і перех~див ріжні околиці доки не вчув, що він умер 

і хто инший обняв по нім халіфат. Тоді я вернув до 

міста Баrдаду і стрітився з отсим молодцем. Мимо то 

го, що я зробив йому найгарнійшу прислугу, бо без 

мене був би він згинув, посуджує він мене про річ, від 

якої я далекий. Все, що він тут розказував про МОІО 

влізливість, балакучість, ее брехня, шановне товари

ство. 

Конець історіі кравця і горбатого 

"Коли ми - продовжував кравець далі своє оnо

відання перед королем Китая - вчули від голяра ту 
і~'tорію і переконалися про його влізливість та балаку 
чість тай побачили, що він скривдив молодЦя, злбви_
ли його, замкнули і посідали довкола місця йоrо-~sа-м-
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Ішення. Тоді їли і nили, безnечні перед ним аж до кін 

ця гостини, яка відбулася як И'айгарнійше. Аж коли nо

чули клич до вечірнQї молитви, nовставали і розій

шлися. Коли я nрийшов до дому, моя жена зроf?ила ква 

сну міну і сказала: "Ти бавишся цілими днями, а я 

мушу сидіти засмучена дома. Коли теnер н·~ вийдеш 

зі мною і не nостараєшся на решту днЯ о забаву для 

мене, то ее буде nричина нашого розводу". Тому я вий 

шов із нею і ми бавилися аж до nізиого вечера, а вер

таючи до дому стрітили того горбатого, який був зов

сім залятий вином. Я заnросив його до себе, він згодив 

ся і я вийшов купити печеної риби. Коли ми так сиді

ли і їли, моя жінка взяла шматок хліба і кусок риби і 

запхала йому в уста, а він у давився і впав мертвий. 

Тоді я взяв його і заніс до дому отсего лікаря, лікар 

до дому надкухмістра, а надкухмістр підсунув його на 

дорогу баришівникови. Ось історія, яка мені вчера тра 

nилася. Чи вона не дивнійша від історії горбатого?" 

Вчувши ту історію король Китая казав кільком 

своїм дворакам nіти з кравцем і привести голяра·, го

ворючи до них: ''Мусите привести сюди голяра, щоб 

я сам почув його і щоб ми через те були усі увільнені. 

Опісля nохоронимо і закопаємо в землі того горбато
го, тому, що він уже від учера лежить мертвий, по

ставимо на його гробі памятник, бо він дав привід до 

того, що ми nознайомилися з такими дивними історі

ями. 

Незадовго вернули двораки із голярем і постави 

.rщ його nеред короля. Коли король придивився йому 

і побачив, що ее старий шейх, більше як девятьдесять 
JJітний, з чорним лицем, білою бородсvо і білими бро-
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вами, з відрізаними вухами, довrгим носом і гордою мі 

ною, розсміявся з його ~игляду і сказав: "Гей ти мов

чаливий, розкажи нам дещо із своіх історій. Але голяр 

відповів: ''О королю часу, що ·значить христіянин, 
жид, моелем і мертвий горбатий між ними і що зна

чить ціле отсе товариство?" Король Китая відповів 

йому: "Чого Питаєшся про те?" Голяр сказа~: "Питаю 
ся про них, аби король знав, що ~ не влізливий, не дба

ю про те, що мене не обходить і що нема в мині нічого 

з тої балакучости, про яку вони мене обжалували. Я 
мав щастя зі своїм призвищем Ес-Саміт, мовчаливий. 

На ее сказав король: ''Розкажіть голяреви про 

горбатого та його вчерашию пригоду". А коли вони 

йому, розповіли, що христіянинови, жидови, надкухмі .. 
строви і кравцеви трапилося з горбатим, голяр похи..: 
тав головою і сказав : "На Бога, ее незвичайно дивна 
історія! Відкривайте м~ні горбатого". Коли ее стало

ся, він сів йому в головах і поклав його голову Ct"Jбi н~ 
коліна. Коли одначе заглянув горбатому в лице, rюча~ 

так сильно сміятисЯ, що· аж упнв горілиць і сказаві 
"У ся ка смерть має свою причину, але зі смертю горб~ 
того склалося таке диво, що ее треба-б записати д~ 

актів для науки всіх пізнійших поколінь''. Здивованиі 
такою мовою, король запитав: "Поясни нам ти мовчаj 
ливий, чому так говориш?" Го:Ляр відповів: "О коре! 
лю, за твоєю ласкою, в горбатім є ще життя. І вийн~ 
із кишені пу делочко з мастею, намастив Йf)МУ плечі~ 
накрив його. Відвтак вийняв кліщі, запхав їх у гор~ 
і витягнув ними звідти кусень риби з остиною, так um 
всі люди мог ли ее бачити. Ледви ес зробив, sr.к гор~ 
тий скочив на ноги і пчихнув, а прийшовши до свід~ 
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мости, повів рукою по лиці і ~акликав : Бог оден, а Ма
гомед його пророк. Всі присутні дивувалися тому, що 

бачили і оглядали власними очима, а король І(итг.я з~

сміявся, аж зімлів, так само всі присутні. Відт.tІ~ с.v.l
тан сказав: "На Бога, та історія дивна і дивніИшо·і· нід 

неї я ще не зазнав у своїм життю. Гей вірні і ~сі зібра 

ні вояки, чи бачили ви коли в отсім життю, щ ·би мер 

твий ожив? Коли-б Бог не був зіслав йому тогп голя

ра, він був би уже належав до народу з тамтпго сві

та. Тільки йому завдячує він життя''. Всі відповіли: 

"На Бога, ее одно з найбільших чудес". 

Опісля казав король Китая записати ту істор~ю і 

зложити в королівській скарбниці, дав жидою1, Х,JИС .. 

тіянинови, надкухмістрови, коротко кажучи ~~ 1ждому 

з них дорогу почесну одіж, а кравця іменував своїм вла 
сним кравцем, назначуючи йому постійний дохі.r... При 

ми ривши кравця з горбатим, дав також оt:::таІ !ньому 

гарну і дорогу почесну одіж, назнаЧив йому пп.'стійний 
дохід тай іменував його голярем королівства і товари 

шем свого стола. І всі вони жили найвеселійшим і н:-1й 

приємнійшим життям, доки не прийшла ·по них та, 1an 
нищить усі радости і розриває всі взязки. 

Але та історія не дивнійша від історії Алі Нур ед

Діна і Еніс ель-Джеліса. 

Алі Н.ур ед-Дін і Еліс ель-Джеліс 

Щасливий королю! Раз жив у Баз рі король, що 

любив бідних і жебраків, був добрий для своїх підда

них і обдаровував всіх, що вірили в Могамеда. Той ко 

роль називався Могамед, син Сулеймана .ель-Сейні. і 

мав двох везирів, з .яких один називався Ель Myin, син 
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Саві, а другий Ель-Фадль, син Хакана. Але коли Ель 
Фадль був найблагороднійшим чоловіком свого часу 

і вів як найблагороднійше життя, так, що серця всіх 

були йому віддані з любовлю, мудрці слухали його 

ради і всі люди благали для нього довгого віку, бо він 

з'єдиняв у собі все добре, а поборював зле і злощасне, 

- то везир Ель-Муін ненавидів нарІд, не любив до
брого і з'єдиняв у собі все зле. 

І так Щірід по призначеннню всемогучого любив 

Фадль ед-Діна в такій самій мірі, в якій ненавидів Ель

Муіна. Одного дня король Могамед, сидячи на троні 

свого королівства акружений вельможамн держави, 

заклиt<ав НСJГЛО свого везира Ель Фадля і сказав до 

нього: "Хочу мати дівчину, що гарнійшої від неї нема 

між сучасними. 

На ее сказали вельможі держави: "Такої дівчи

ни не З!fаЙдеш низше десятьох тисяч дінарів". Сул

тан закликав зараз скарбника і наказав йому: "Занеси 
десять тисяч дінарів до мешкання Ель-Фад.ля". Скар

бник сповнив наказ короля і везир опустив замок. При 

відході султан наказав йому ще ходити що -АНЯ на тор 

говицю і класти справу посередникам на серце, а та

кож аби жадної дівчини не продавати за ціну низше 

десятьох тисяч дінарів, не показавши їі перед тим ве-

зирови. . 
Везир сповнив наказ коро~я і посередники не про 

давали жадної дівчини не показавши їі вперед йому. 
Се тревало вже довший час і везирови не подобаласsr 

ще жадна дівчина, аж одного дня оден із посередників 

вибрався до мешкання везира і заставши його, що ви 

бирався їхати до замку короля зловив йоrо за стреме-
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но і сказав: ''Мій пане, є дівчина, задля яко і дано тобі 

благородний мандат''. Везир відповів: "Приведи її сю

ди!" По короткій неприсутности посередник вернув і 

привів із собою дівчину гарного росту і 3 повною гру
дю, з чоно крашеними віями, круглим лицем, гнучким 

станом і сильними бедрами. Мала на собі як найгар

нійшу одіж, її слина була солодша від юлєпу, її пос

тать засоромлювала гильки бана, її слова були лагід
ні як зефір, що віє над цвітами в огороді. 

Коли везир побачив її, вон_а йому незвичайно по

добалася і він запитав посередника: "Яка ціна?" По

середник відповів: "Ії ціна десять тисяч дінарів, але її 

~ластитель заклинається, що тими десятьма тисячами 

дінарів не заплачені ще курята, які воІ'Іа'Jlо·Іла, і поче

сна одіж, яку він пораздаровуван її учителям, бо вона 

вчи.лася штуки писання, граматики, голевних основ 

права і теольоrії, медицини і обчислювання калєнда

ра, а також уміє грати на найріжнійших музичних 

інструментах''. Тоді везир сказав: ~~приведи сюди П 

пана! н Посередник привів його зараз. Був ее Перс, 

який мав за собою довге життя, так що час перемінив 

його тіло в шкіру і кости. 

Коли він став перед везиром, той сказав до ньо

го: "Від султана Могамеда десять тисяч дінарів за ту 

дівчину". П~рс відповів: ''Коли вона для султана, то 

мій обовязок зробити йому дарунок і нічого не жада
ти. Везир казав принести гроші і відважив персови у-

мовлену суму. Тоді приступив до везира торговець 
невільниками і сказав: "За дозволом нашого пана, ве

зира, я хотівби сказати слово". Везир відповів: ''Не

хай чую, що маєш сказати'с. Тоді торговець невільни-
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ками сказав : "Я радив би тобі не вести ще нині тої 
дівчини до султана, бо вона щойно прибула сюди і на

слідком зміни повітря й дороги змарніла. Тому подер

жи її десять днів у себе в замку, що~ відпочала і їі 

принада збільшилася ще. Тоді поведи її до купелі, вбе

ри в найгарнійшу одіж і поведи до султана, а ее при

~есе тобі більше" щастя. 

Везир подума~ над словами торговця нев_ільни
ками і признав їх правдивими. Тому взяв її до свого 

замку, умістив в окреми~ кімнатах і давав їй щодня 

їсти і пити та заспокоював инші їі потреби. 

Везир Ель-Фадль мав сина як місяць в повні, із 

сіяючим обличчам і румяними лицями, на яких була ма

линка, як кусок амбри з сірим пушком. Той молодець 

не знав нічого про дівчину, але його батько остеріг 

П перед ним~ кажучи: ''Знай, моя дочко, я купив тебе 
виключно дЛя короля Могамеда, тому стережися пе
ред моїм сином, який у цілій дільниці міста не лишив 

.ні одної дівчини, щоб не зачіпити П, і вважай, щоб він 

ані не бачив твого лиця, ані не чув твого голосу". Дів 

чина відповіла: "Чую і слухаю", і везИр опусти~ ії і 

пішов геть. 

Якийсь час вела вона вигідне життя в замку ве

зира, аж раз хотіло при~начення, що д~чина пішла 
одного дня до купелі, що ·була в домі. Коли кілька н~
вільниць никупало їі, вона убрала святочну одіж, у я

кій виглядала ще гарнійше і nринаднійше, і піщла від

відати жінку веЗира і їі поздоровити. Поцілувала ії ру~ 

ку, а та сказала: "Нехай тобі купіль вийде на здоро

вля, як тобі було в ній?" Вона відповіла: "Моя панІ 

не бракувало мені нічого крім твоєУ присутности'•. 
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Тод] nані сказала до невільниць: "Ходіть nідемо до 
куnелі". Невільниці, слухаючи nішли зі своєю панею 

до куnелі, а nеред кімнатами, які займала султанова 

невільниця Еніс ель-Джеліс, nоставила дві невільницІ, 

яким наказала: "Не nустіть нікого до дівчини", на що 

ті відnовіли: .,Чуємо і слухаємо". · 
Коли дівчина сиділа так у своїх кімнатах, падій

шов нагло син везира, Алі Нур ед-Дін, nитаючи за ма 

тірю і за родиною. Обі невільниці відповіли: "Вони ni 
шли до куnелі''. А Еніс ель-Джеліс чула в своїх кім

натах його Голос і nодумала собі: "Як може вигляда

ти той молодець, про якого везир сказав, що він не 

лишив ·ніякої дівчини в дільниці, аби її не зачіnити? 

Я дуже хотілаб його раз nобачити". І встала, все ще 

гарна від куnелі, тай nішла до дверий,аби nоглянути 

на нього. Був ее молодець гарний як nовний місsіць, 
так, що один nогляд на· нього зараз збудив в дівчи

ні любов. А молодець також побачив дівчину і обоє 

nоnали в сіт~ взаїмноі любови. Тоді молодець nристу
nив до обох невільниць і nочав так на них кричати, 

що вони nовтікали і дивилися з далека, що він робити 

ме. А він пристуnив швидко до дверий, отворив, увій

шов .до кімнати і запитав дівчину: "Чи ти та дівчина, 

яку батько купив для мене?" Вона відnовіла: ••так". 

Тоді nристуnив до неї і, бувши пяним, nритиснув і"і до 

своєї груди, а вона закинула йому руки на шию і цілу

вала його хлиnаючи. 

Коли обі невільниці побачили, що їх молодий пан 

вдерся до дівчини, почали голосно кричати, наслідком 

чого молодець утік І з боязни nеред наслідками свого 
кроку хотів скритися. На крик обох невільниць виско-
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чила з купелі пані дому, з якої ще капав піт, і заклика 

ла: ~~чого в домі такий голосний крик ?н І приступив

ши до обох невільниць, які була поставила перед две

рі кімнат, запитала: ~~горе вам, що тут діється?'' Во

ни сказали: ''Наш пан Алі Нур ед-Дін підійшов до нас 

і бив нас, а коли ми повтікали, вдерся до дівчини і ой 

няв ії, а що робив далі не знаємо. Опісля на наш крик 
він утік~~. 

Вчувши то пані дому пішла до дівчини і залита
ла: "Що сталося?" Та відповіла :"Моя пані, я собі 

тут тихо сиділа, аж нагло ввійшов гарний молодець, 

питаючи: "Чи. ти та дівчична, яку батько купив для 

мене?". Я відповіла: "Так--·, але на Бога, моя пані, я 

думала, що він гоt:юрить правду. Тоді він приступив 

до мене тай обняв мене". Жінка везира запитала: "Чи 

ІЩе що робив з тобою?'' Дівчина відповіла: 11Так, ара
бував мені три поцілуї". нд більше нічого?". Дівчина 

мовчала, а жінка везира почала плакати і битися ло 

лици з боязни, що батько може за ее вбити Нур ед

Діна. Коли вони так усі сумували, надійшов везир і 

запитав, що сталося. його жінка відповіла:"Присяг

ни мені,· що сл ухатимеш, що я тобі~ скажу''. Він від
повів: "Добре". А коли вона йому розповіла, що зро

бив його син, він роздер на собі одіж зі смутку, бився 

в лице і рвав бороду. Тоді його жінка сказала: "Не 

побивайся, я із своїх грошей зверну тобі тих десять 

тисяч дінарів, Які вона коштувала". Але він сказав до 
неї: '·tope тобі, мені не заЛежить на грошах, але я 
боюся о свіИ маєток і своє життя. Чи не знаєш, що на 

нас чатує ворог, який називається Ель-Муін. 
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ТРИЦЯТЬ ТРЕТА НІЧ 

Коли він почує ту історію, піде до султана і ска
Же: "Твій везир, про якого ти думаєш, що він тебе 

любить, дістав від тебе десять тисяч дінарів і купив 

аа них дівчину, що рівної їй ніхто ще не бачив. Але 

вона йому сподобалася і він сказав до свого сина: 

"Візьми їі, ти гіднійший Гі, як султан". А к·оли король 

скаже: ''Брешеш'', він відповість королеви· "За тво
їм дозволом нападу на него і приведу тоб~ дівчину". 

Король дасть на ее дозвіл і він нападе на дім; схопить 
дівчину і поведе перед султана. А коли султан П за

питає, вона не зможе сказати неправди' тоді везир 

скаже до султана: "Мій пане, ти знаєш, що я даю то

бі добру раду, а все таки не знаходжу в тебе ласки". 

Тоді султан скаже дати на мені відстрашаючий при

клад, усі люди приходитимуть пасти мною свої очи і я . 
·стра чу життя.'' 

На ее відповіла йому його жінка: "Не говори про 
• І • 

ее накому, адже воно сталося незампно, лиши свою 

справу тілько Богови", і так успокоїлося серце вези

ра і він знов повеселів. 

А Алі нур ед-Дін із боязни перед наслідками пе

ребував день в огородах і аж під ніч приходив до до

му і спав у своєї матери, а над раном знов уставав, а

би його ніхто не бачив. Так прожив цілий місяць, не 

бачутн лиця свого батька. Аж раз його мати сказала 
до батька: "Мій пане, хочеш погубити дівчину і сво

rо сина? Коли з хлопцем бу де так далі, то він утече". 

Везир відповів: ''Що-ж робити?" Вона відповіла: "Не 

спи сеї ночи, а коли він ·прийде, затримай його і пере-
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просися з ним. Дай йому дівчину, він любить її, вона 

любить його, а я дам тобі гроші, які вона. коштувала". 
Везир не спав цілу ніч, а кол~:~ прийшов його син 

він вхопив його і хотів. заколоти. Але в те вмішалася 

його жінка, кажучи: "Що хочеш із ним зробити?" Він 
відповів: "Хочу відрізати йому горло''. Тоді син .ска.;

зав до нього: "Чи я в тебе т.ак мало значу?" Очи ве

зира запали сльозами _і він сказав: '.'О мій. сину, чи у-. 

трата мого майна і мого життя також так мало для 

тебе значила?'' Тоді молодець просив у нього так дов

го прощення, аж везир випустив його зі своїх обіймів 

і простив йому. А коли син поцілував йому руку, ве

зир сказав до нього:· "Кали-б-я"' знав, ·що. ти по правді 

будеш обходитися. з Еніс ель Джелісою, то дарував би 

тобі П". Син сказав: "Чому не мав би я з ·нею обходи-· 

тися по правді?" На ее відповів його батько: ''Мій 

сину, кладу тобі на серце, аби ти крім неї ~-:е брав со..: 

б і ніякої другої Жінки, не робив їй ніякої ·кривди і не 

продавав Гі'\ "Мій батьку, - відповів син, - прися

гаю тобі, що не віаьму крім неї ніяко.ї другої жінки оі. 

не продам Гі, і зложив йому присягу. Опісля пішов до 

Еніс ель-Джеліс і жив . із нею цілий тиждень. 

А Бог високий так д'ав, Що корgль забув про дів

чину і Ель-Муін, хоч чув про ту справу, не міг про

те говорити, бо везир був у султана, у великій пошані. 

По році везир Фадль ед-Дін пішов раз до купелі і коли 

виходив із неї вкритий потом, попав на продув і мусів. 

лягти. А коли вже довго лежав безсонний і зовсім опа~. 

нувала його слабість, прикликав свого сина Алі Нур~ 
ед-Діна і сказав до нього: "Мій сину, .и.овготу життя 

назначує призначення, яке запечатує речинсць, і все;~ 
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що має віддих мусить випити чашу ,·мерrи. Не маю 

покласти тобі на серце ні~"ого иншого заповіту, як 

тільки той, щоб ти боявся Бога, мав на увазі наслідки 

tEtoїx nоступків і дбав npo дівчину ель Джелісу''. 
В кілька- днів по. цім везир помер. Замок зараз на 

ловнився плачем, звістка про те дійш~а до султана, 

про смертІ> везира .дізна.вся нарід міста ~ навіть малі 

діти по школах оnлакували його. 

У глРІбокім . смутку задля смерти свого батька 

Алі Нур ед-Дін _nровів уже ці~ий міс~ць, аж одного 
дня, коли він сиідв сумн-ий у домі свого батька, зас

·тукав хтрсь до дверий. Ві.н устав, отворив дв~рі і 
r ля нь: був сє оди~;~ із. товаришів стола і nри~телів йо

го батька. Він nоцілував руку Алі Нур ед-Діна і ска

зав до нього: ''Мій ПЗ/Іе, хто лишив такого сина, той 
• 

не вмер, тому будь знов доброї гадки і залиши жало 

бу". Тоді Алі Нур едr-Дін вийшов знов до витальні і 

~аза в nринести до неї .. все nотрібне .. його товаришами 
було Десять куnецьких· синів, з якими він їв і nив. у
строював ПИр За JlІИГОМ, давав ЇМ Найбогатші даруНКИ 

аж одного дня nрийшов до нього його· уnравитель і 

сказав: "Мій nане, чи не чув ти nриnовідки: "Хто ви

-дає гроші не рахуючи, nриходить до жебрацької nа
.Jшці?" Бачиш мій nане, та надмірна розтратність і ті 

великі дарунки з•їдають твій маєток''. 

АліНур еД-Дін ві,к.nовів: "Знав уnравителю, я хо
Чу, щоб ти докИ ще матимеш гроші на снідання, не 
мучив мене журбою про веЧерюн. · 

· Уnра~итель відійuюв, а· Алі Нур ед-Лін ба

nився далі у щедрість. Коли хтось із його товаришів 
сказав: "Бачиш, ёе гарне", він-відповідав: ''Дарую то-
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бі ее". Говорив· другий: "Мій па}-(е, той дім такиА гар-. 
ний'', то він відповідав: "Дарую тобі його". І так від 

рана до вечера, день за днем пересиджуван зі своїми 

товаришами цілий рік. 

Аж раз запукав хтось до дверий. Алі Нур ед

Дін устав, а один із ЙQго гостий вийшов за ним, так, 

що він його не бачив. Отворивши двері і побачивши 

на дворі свого управителя, запитав: "Що там?" У· 

правитель відповів: "Мій пане, те, чого я боявся, спов

нилося". Він заt:~итав його: "Що таке?" Управитель 

відповів: "Під моєю рукою не лишилося тобі нічо•·о, 

що.булоб варта діргема. Ось спис видатків, які ти по

робив, а ось спис твого перв~сJ.юго майна". 

Вчувши те Алі Нур ед-Дін понурив голову і ска

зав: "Нема власти і сили тільки в Бога". Тимчасом 

чоловік, який вийшов за ним потайки, підсЛухавшн їх 
розмову з управителем, вернув до товаришів і сказав 

до них: "Подумайте, що робити, Алі Нур ед-Дін ~бан 

кротував". Коли Алі Нур ед-Дін із видимими знаками 

смутку вернув до них, один із його товаришів устав, 

поглянув на Алі Нур ед-Діна і сказав: "Мій пане, про .... 
шу в тебе дозволу відійти'\ Алі Нур ед-Дін запитав: 

"Чому хочеш саме нині відійти"? Той відпов~в: "Моя 

жінка має нині родити, отже не можу не бути при ній 
і тому хочу відійти і поглянути, що з нею". Ледви той 

відійшов як уже встав другий і сказав: ''Мій пане, я 

хотівби нині відвідати свого брата, бо він обрізуЄ ни

ні свого сина". І так ко жди й із них задля якоїсь при

чини просив у нього дозволу відійти, аж усі порозхо

дилися .і Алі Нур ед-Дін остався сам. Тоді закликав 

він ~вою дівчину і сказав до· ttcї: "Еніс ель Джелісо, 
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бачиш; що на на мене впало?" і подав їй ту звістку, 
яку приніс йому управитель. Вона відповіла йому: 
"Мій пане, я вже не одну ніч журилася, як маю тобі 
сказати про ту справу. Алі Нур ед-Дін сказав: ''Еніс 
ель Джелісо ти знаєщ, що я роздав свій маєток межи 

приятелів, я думаю, що вони н~ лишать мене без поті

хи. Але Еніс ель-Джеліс відп01~іла: "На Бога, вони то
бі не,,.поможуть". На ее скаЗав Алі Нур ед-Дін: "Ви
беруся зараз до них і застукаю до їх дверий, може д~ 

дуть мені трохи капіталу, щоб я міг вести торговлю, 

а радости і забави покиііу". І вибрався зараз на вули~ 

цю, на якій жило його десять приятелів. Коли підійШов 
· до перших дверий і застукав, вийшла невільниця і за~ 

питала: "Хто ти?" Він відповів: "Скажи свому пано

ви: Алі Нур ед-Дін стоїть під дверима і говорить до 

те~е :. Твій мамелюк цілує тобі руки і жде дарунку від 

тебе". Але коли невільн~ця п.Lшла до свого пана і пе

редала йому ті слова, він крикнув: "Іди і скажи йому: 

"Нема дома". Невільниця вернула до Алі Нур ед-Діна 

і сказала: ''Мого пана, пана дому, нема дома". 

На таку відповідь Алі Нур ед-Дін пішов далі. Та 

коли підійшов до других дверий і повторив ту саму 

просьбу, що під першими, вирікся його також другий 

приятель. Але Нур ед-Цін сказав: "Мушу всіх їх виста 

вити на пробу, може знайдеться між ними хоч один, 

що постоїть за всіх десятьох". І обійшов усіх десятьох 

не знайшовши ані одного, що, отворивби йому двері, 

або показався, або хоч казав подати хліба. Коли опі
сля вернув іще з більшим смутком до Еніс ель-Дже~ 
ліси, вона сказала до нього: "Мій пане, чи я не каза

,ла, що .вони то.бі не ПОМQЖУТІ~ ?" нн~ Бог~, - за~ли-
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кав він, - ані один з них ані не показався мені'". Во· 

на сказала: "Мій пане,- про,ltавай домашню обстановку 

і купуй за ее їсти". 

Ллі Нур ед-Дін почав продавати. домашню· обста 

новку, аж випродав усе, що було в домі .і вже йому ні

чо .. більше не лишилося. Тоді .він подивився на неї і 

сказсШ: ''Щр будемо тепер р,обити?" .в6на відповіла: 
"Мій_ пане, по~лухай моєї ради. і ліди зі мною на тор

говИцю і продай меке.~ 1 Знаєш, що твій батько купив 

мене за десять тисяч дінСJ,р\в; -може Бог поможе тобі 

дістати :хоч часть тих гроший, а коли Бог порішив нас 

~лучити, то ми знов зійдемося". На ту раду він відп о~ 

вів:. "Ах, Еніс ель-Джелісо, мені В3жко навіть на одну 

годину розістатися з тобою'~. Вона відповіла: ''Мені 

так само, але потреба має. свої npaBa4
' •• 

Він узяв Еніс ель-Джелісу і пішов. з нею до по...; 

середника. Посередник рішов до 'купців, але ще не бу

ло Ух всіх і ·він ждав,~ Доки всі не зявилИся і торговиця 

зароїлася. кевііrьницями всякого рода, ТуркИнями, Гре 

кинями, Грузинками;· Черкесками та Абісинками. 

Бачучи на торговиці так·ий натовп, устав і почав 

кликати: "Гей купці, капіталісти, не все,, що ~кругле, 

оріх, не все, що довге, банан, не все, ·що ЧQрвоне, мя

со, не все, ·о біле, товщ, не все, що золотисте, вино; 

не все, що брунатне, дактиль;· гей ·купці, чим отвори 

те ·браму nодачі для тої дорогоцінної перли, яку годі 
... ,_ а·аплатити?'' 

< ·- . Коли один із купців закликав: ' 1Даю чо1ири тися
Чі пЯтьсот дінарів", на торговицю· надійшов; нагло ве~ 
ЗИр ·ЕлЬ:..;Муfн і побачивши Алі Нур ед-Діна) сказав до 
себе:: ·'4Чого той стоїть тут, коли вже ue має нічого,-
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а·би купувати coqi невільниці?'' А коли розглянувся 
докладнійиіе і побач~:~вши посередника, що викликав, 

і купців кругом нього, сказав до себ.е: "Певне, що він 

збанкротував ~ прийшов сюди із своєю невілІ:\ницею, 

аби .її пр~да!и. Яка. радість для ~ого серця, ,коли ее 
справді так!" І закликав посередника, а коли. той пі.., 
дійшов і поцілував перед. ним. землJО, сказав ·до ньо-: 

~о: "Хочу _купит~:~ невільницю, яку ти щойно. прода

вав". Не сміючи йому відмовит!'f, посередник ... привів 
невільницю і постави~ перед ним, а .. везйр ·оглянув :іі~ 

розпитав прq її nрикмет11: і J:{оли її _гнучка пос.тать і Ії 

лагідний .1-:олос подобалис:я йому,. запитав: '~Скільки 

дають за неї?"· Посередник відповів: ''Чотири тисячі 
пятьсот дінарів". Ко~и купці ее вчули, ніхто .з них не 

смів накинутИ· хоЧ один діргем або ді нар, ті~юи ;всту;. 

пилися, бо в·сі знали поривистість того везира. А ве

зир nоrлянув ,J1a _nосередника і- с·казаіз: ·''Чого· "Тут сто
їш?" ЗабИрайся і· давай ~евільиицю за чотири.:тисячі 

дінарів; а пятьсот буде для тебе". 

·Тоді nосередник пішов до Алі Нур ед-Діна і ска• 
зав: "Мій пане, дівчина пропала для тебе разом із грі 

шми". Алі· Нур ед-Дін. запитав~ "Чому?". Посередник 

відповів: ''Ми почали торг· від чотирох тисяч ~тьсот 

дінарів, аж тут- надійшов. торговИцею той тиран-ве

зир, якому сподобалася дівчипа ї він .сказав ~до мене: 

~'Запитай Ті пана, чи хоче їі датІ-І .за· ціну чбтиро:Х ти

с·яч дінарів, а пятьсот ·для тёбе?~_'_Я думаю, що· він пев 

не .знає,~що ее твоя: невільниця,_.~ коли ти. зараз діста

неш за неї гроші, то причиною сего бу де хиба дрбрість 

божа. Я знаю, що він·у своїй несnра~едл_ивости виста

.вить тоб~ вексель на : iмsr кількрх своїх аr~нтів і віді-
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шле тебе до них, а їм скаже : "Не дайте йому нічого~•. 
І скільІ(И разів ти прийдеш до них і зажадаєш гроший, 
вони скажуть тобі: ''Завтра дамо тобі", і мимо твоєї 
гордости бу дуть тебе з дня на день відсилати, аж у 

кінці скажуть: ндай нам вексель". А коли дістануть 

його від тебе, то розідруть, гроші за твою дівчину 

пропали". 

Вчувши ее від посередника Алі Нур ед-Дін по

глянув на нього і запитав: 1'Щож робити?'' Посеред

ник відповів: "Дам тобі одну раду, -а коли ії послуха

єш, то послужить тобі". Нур ед-Дін запитав: "Якаж 

ее рада?''. Посередник відповів: "Ходи зараз до ме• 

не як я стоятиму серед торговиці, вирви мені дівчину 

з рук, удар її пястуком і скажи: "Горе тобі, тепер я 

сповнив свою присягу, якою зобовязався вивести те
бе на торговицю і 11ерез посередника виставити на про 

даж". Коли ее вчиниш, може він разом із людьми зло

виться на ті хитрощі і вони думатимуть, що ти прий

шов з нею на торговицю тільки на те, аби сповнитИ 

свою присягу". 

На ее відповів Алі Нур ед-Дін: 14Добре радиш'', 
і посередник відійшов від нього і вернув на. торгови

цю, де взяв дівчИну за руку, дав знак везирови і за

кликав: "Мій пане, ось як-раз надійшов пан невільни-

ці'~. із тій хвилі Алі Нур ед-Дін прискочив до посеред
ника, вирвав йому дівчину з рук, ударив імі пястуком і 
закрИчав: ;'Горе тобі, я прийшов із тобою на торrови 
цю, аби тільки сповнити присягу, тепер іди до дому і 
не nротився мені білЬше. Гроший за .тебе не потребую, 
Щоб мусів тебе продавати, бо коли-б я продав домаш.: 
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ню обстанову і инwі .подібні річи, то їх м.іна перение
шалаби багато разів твою вартість". 

Везир побачивши Нур ед-Діна закликав: "Горе 
тобі, чи ти загалом маєш іще що в домі продавати а
бо купувати?" - і хотів nокласти на нього свою ру
ку. Купці, що всі любили Нур ед-Діна nоглянули на 
нього, ~ він сказав до них: "Отсе я стою перед вами, 

ви бачили його тиранство". Везир закричав: ''На Бо
га, коли-б вас тут не було, я забив би його на смерть ... 
Купці поглянули значучо ло собі і сказали: "Ніхто з 

нас не буде мішатися до твоєї справи з ним" Тоді Алі 

Нур ед-Дін прискочив до везира зтягнув його з сідла 

і кинув на землю, де той упав на місце з глиною. Від

так nочав його валити пястуками, з яких один попав 

йому в зуби і його борода почервоніла від крови. 

А мав везир із собою десятьох мамелюків, які, ви

дячи, що Алі Нур ед-Дін робить з ·Іх паном, похапали 

за мечі і хотіли кинутися на нього і порубати його на 

куски. Але люди сказали до мамелюків: ''Один із них 

везир, а другий син везира, вони можуть перелросити 

ся і тоді об а бу дуть вас ненавидіти. А коли б іще який 

у дар трапив вашого лана, тоді всі ви мусіли-б вмерти 

найганебнійшою смертю, тому радимо вам не мішати

ся до їх справи". 

Давши везирови його nорцію, Алі Нур ед-Дін за

брав дівчину і пішов з нею до дому. А везир встав та

кож, але тепер мав замість білої одіж трибарвну за

крашену красками глини, крови і nопелу. Побачивши 
себе в такім стані, закинув собі на плечі мату з паль

мового листя, взяв у руки два лучки зіля гальфа і лі

шов до палати султана. Прийшовши там, став перед 
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палатою і закричав: "О королю часу, зі мною зроби

ли насильство". Тоді повели його перед султана, який 

nоглянув на нього і пізнавши в нім свого вези ра Ель 

Муіна·, з~питав: "Хто тебе оnоганив?н 

Везир відnовів: "Знай, я вийшов нині на торго

вицю, аби купити собі кухарку і побачив на торгови

ці дівчину, якої ще не бачив в своїм життю. Посеред

ник сказав мені що її властитель Алі, внук Хакана. А

ле мій пан, султан, дав був давнійше його батькони 
десять тисяч дінарів, аби він купив за них йому гарну 

дівчину. Він купив за ті гроші ту дівчину, але вона йо

му сподобалася і він подарував П свому синови. Коли 

nідтак умер його батько, він пішов дорогою розтр·ат

пости, аж доки не поnродав усего свого поля, огоро

;.r.ів і посу ~· А коли зовсім збанкротував і вже немав 

нічого більше дома, вийшов на торговицю з дівчиною 

і віддав посер.едникови. Посередник виставив її на про 

даж і купці підігнали· вже ціну до чотирох тисяч пять 

сот дінарів, як я сказав собі: "Куnлю ту невільницю 

.'!.ЛЯ нашого пана, султана, бож вона nервісно куплена 

за його гроші.'' І я сказав: Мій сину, візьми за неї чо

тири тисячі дінарів як ціну купна. Але він учувши ті 
слова, поглянув на мене і крикнув: ''Поганий шейху, 

я продам їі радше жидони або христіянинови, srк від

r.ам тобі". На ее я сказав: "Я не хочу купувати ії для 

себе, тільки для нашого пана султана, що обсипає нас 
ласками". Ті мої слова так його розізлили, що він вхо 

пив мене, стягнув із коня, хоч я старший чоловік, і до 

ти бив, аж лишив мене в такім стані, в якім отсе ме

не бачиш. А все те не було-б мені трапилося, коли-б 

я не був хотів купити дівчини для твоєї щасливости" .. 
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І кинувся на землю і знов почав плакати і трястися. 
Коли султан побачив його стан і почув його опо

відання, набігла йому жила гніву між очима і ледви 
він обернувся до присутних вельмож держави, як уже 

стояло nеред ним сорок вояків. Він сказав їм: ''Ідіть 

зараз до дому Алі, внука Хакана, сщ1інудрийте його і 

заваліть, а його самого й дівчину із звязаними на пле

чах руками приволочіть на лицях сюди і поставте пе

ред мене". Вони відповіли: "Чуємо і слухаємо". і ви

бралися зараз по Алі Нур ед-Діна. 

А мав султан дворака, що називався Алям ед-Дін 
і був давнійше мамелюком батька Алі Нур ед-Діна. 

Почувши наказ султана і побачивши як вороги взяли
ся бити сина його пана, не міг сего знести, тільки сів 

на коня і поІ'хав до Алі Нур ед-Діна. Коли той на йо

го стуканя вийшов- і елізнавши його хотів поздорови

ти, сей відповів: нмій пане, тепер не час на привіти й 

довгі бесіди. На ее запитав Алі Нур ед-Дін: ''Що ста

лося?1' Алям ед-Дін відповів: ~~вставай і ратуй себе й 

дівчину. Везир, твій ворог, заставив на вас сіти і ко

ли впадете в його руки, він вас повбиває. Султан уже 

вислав за вами своїх в_ояків. Тому раджу вам, тікайте, 

доки не постигло вас нещастя''. І простягнув до Нур 

ед-Діна руку з грішми, а коли той порахував, побачив 

сорок дінарів. "Візьми ее, мій пане'• - сказав Сен

джер; •'коли-б. мав більше, певне дав би тобі, але те

nер не час на оправданнян. 

Серед таких обставин пішов Алі Нур ед-Дін до 

дівчини і розповів їй усе, а вона зі страху майже заде 

ревіла. Відтак утікли обоє з міста і Бог закрив їх своєю 

заслоною, так, що вони дісталися на беріг ріки, де по-
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бачили корабель готовий до дороги. Алі Нур ед-Дін 

запитав: "Куди капітане?'' Капітан· відповів: "До мі

ста Ьаrдаду". 

ТРИRЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА НІЧ 

Алі Нур ед-Дін і дівчина скочили на корабель, моря

ки відвязали його, розпустили вітрила і корабель прІt 

добрім вітрі різав филі неначе птах на великих крилах. 

А сорок вояків, висланих султаном, прибули до до 

му Алі Нур ед-Діна, виломили двері і перешукали всі 

кімнати, але нічого про їх обоїх ані не чули ані не ба

чили. Відтак завалили дім тай вернулися до султана 
і здали Йо~у зі всего справу. Султан сказав до них: 
"Шукайте їх усюди, доки не знайдете". А вони відпо

віли: ''Чуємо і слухаємо". А везир Ель-Муін пішов до 

дому, діставши від (tултана почесну одіж і вчувши від 

нього слова: "Ніхто, тільки я пімщу тебе". На сі сло

ва везир. побажав йому довгого віку і успокоївся. 

Тепер султан казав оголосити в місті: "Гей лю

ди, скількt-~ вас є, наш володар султан наказує, що кож 

дий, хто стрітить Алі Нур ед-Діна і приведе його до 

султана, дістане почесну одіж і тисячу дінарів, а хто 

його сховає, або знаючи місце його побуту, не дасть 

про ее знати, той заслужить на те, аби на нім дати ві~ 

страшаючий Примір". Наслідком того оголошення -всі 
люди почали шукати Алі Нур ед-Діна, але не sнайш",·пf: 
ні сліду. 

А Алі Нур ед-Дін прибув щасливо 'до Баrдаду, вИ 
сів з корабля і пустився йти дорогою, здовж якої тяг~ 

нувся пліт із тростини, а при кінці була брама до or~~ 
роду, яка одначе була зачинена. Тут Алі Нур ei=.DJ~ 
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сказав до дівчини: ''На Бога, ся площа гарна", а дів

чина відповіла: ''Сядьмо тут на хвилю на лавці". Вони 
сіли, обмили собі руки і лице і холодилися лагідним вf .. 
тром, доки не заснули. . 

А той огород називався огородом радощів і в нім 

стояв замок, що називався Безжурний· і належав до 

Гарун ер-Рашіда. Скільки разів було йому важко на 

серцю, він приходив до того огороду і відвідував той 

замок. В замку було вісімдесять вікон і в нім висіло вІ .. 
сімдесять лямп із великим золотим свічником по сере

дині. Коли халіф приходив сюди, казав невільникам о

твирати вікна і зі своїм товаришем стола співали пісні, 

від чого його грудь розширяласЯ і жура зникала. А о

городником у тім замку був старий шейх Ібрагім. Од

ного разу трапилося, що він ідучи за своїми справами, 

стрітив помежи тими, що проходжувалися по огороді 

також гурток із підозрілими жінками. Шейх Ібрагім 

дуже тим розсердився, але вдержався, доки не стрітив 

ся з халіфом і розповів йом.у ее, на що халіф сказав 

йому: "3 кождим, кого від тепер стрітиш коло брами 
огороду, роби, що хочеш". 

Того дня шейх Ібрагім знов вийшов у якійсь спра 

ві і побачивши їх обоїх, як спали коло брами огорода 

під одною жіночою заслоною, сказав: "Чи ті обоє не 
знають, що халіф позволив мені кождого, кого тут 

знайду, вбити? Але я їх тілько злегка протріпаю, аби 

набудуче ніхто не приходив до брами огорода". І ви

різав зелену пальмову тростину тай вийшов до них ts 
огорода. Вже підняв руку так високо, що рукав зсу

нувся аж на рам я і хотів у дарити, але знов задумався 

і сказав: "Ібрагіме, як можеш бити, не знаючи про них 
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нічого блище? Може ее чужинці або подорожні, яких 

доля сюди загнала? Тому відкрию їх лице і погляну 

на них". 

А знявши з їх лиця заслону, сказав: "Обоє такі 

гарні, не буду їх бити''. І прикрив їх лиця, приступив 

до ніг Нур ед-Діна і почав їх масувати, наслідком чого 

Нур ед-Дін отворив очи і побачив старого шейха, со

ромливо відсунув ноги і сів просто, а відтак узяв ру

ку шейха Ібрагіма і поцілував. Шейх Ібрагім запитав 

його: "Мій сину, звідки ви"? Той відповів: ''Мій пане, 

ми чужинці", і Сльози хлипнули йому з очий. Шейх 
Ібрагім сказав: ''Знай, мій сину, пророк казав бути 

благородним для чужинців. Чи не хотів би ти, мій си

ну, встати, піти в огород і там перейтися, щоби твоt. 

серце розвеселилося?" Нур ед-Дін запитав його: "Мій 

пане, чий ее огород?" Ібрагім відповів: "Мій сину, той 
огород, ее ~оя родинна спадщина'', чим хотів його ~іль 

ки осмілити, аби вони пішли в огород. Алі Нур ед-Дін 

подякував йому за його слова і він і його дівчина вста

ли тай пішли в огород. Шейх Ібрагім пішов із ними 

до салі, що спочивала на стовпах тай очарувала їх сво

єю красою і дивними прикрасами. Там сіли при однім 

вікні і Нур ед-Дін, пригадуючи собі свої минулі при

няття з~кликав: "На Бога, та саля гарна, вона прига

дує мені минуле й гасить в моїм серці смуток. 

Опісля шейх Ібрагім дав їм їсти і коли вони пої

ли і обмили собі руки, Нур ед-Дін сів знов коло одно

го вікна і закликав до себе свою дівчину і вони обоє о

глядали дерева, ~авислі ріжними плодами. Відтак він 
звернувся до шейха Ібрагіма і сказав: "Шейху Ібраrі

ме, не м~єш чого напитися? Попоївши, люде звичайно 
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пють''. Шейх Ібрагім приніс ім студеної саладженої во 
ди, але Нур ед-Дін сказав: "Сене напиток, якого я хо

тів''. Ібрагім запитав: "Може хочеш вина?" Нур ед

Дін відповів: "Так". Але шейх Ібрагім сказав: "Я від

даюся перед тим в божу опіку, від тринацятох років 

не робив я щось подібного, бо пророк прокляв того, 

хто вино пє, витискає і носить". На ее Нур ед-Дін 

аідповів: "Послухай тільки двох слів". Шейх Ібрагім 

сказав: "Говори, що хечеш сказати". Він сказав: "Ко

ли ти вина не витискаєш, не пєш і не носиш, то і чи 

тоді стріне тебе прокляття, яке кинув на вино про

рок?" "Ні". На ее сказав Нур ед-Дін: "То візьми тІ 

два ,1.інари і ті два діргеми, сядь на осла і стань дале

ко перед склепом. А коли побачиш когось, що може 

купити вино, заклич його до себе і скажи: "Маєш два 

діргеми і за ее купи мені за два дінари вина і привя

жи його на ослі". Таким чином не будеш вина ані пи

ти, ані нести, ані витискати, ані купувати і прокляття 

тебе мине і впаде на осла і на того иншого.'' На ее 

сказав шейх Ібрагім усміхаючися : "На Бога, дотепній
шого чоловіка від тебе і солодших слів від твоїх я до· 

сі ані бачив, ані не чув. 

Нур ед Дін говорив до нього далі: "Ми мусимо 

зовсім на тебе числити і ти не маєш чого иншого ро .. 
бити, як сповнити наші бажання". На ее відповів шейх 

Ібрагім: "Мій сину, отсе моя комора до розпорядимо

сти", і показав йому комору князя вірних; ніди до неі 

і принеси собі з неі чого хочеш." 

Алі Нур ед Дін пішов до комори і побачив там 

золоту, срібну і кришталеву посуду, висаджену ріж

ним дорогим камінням. Узяв, що було треба, поналивав 
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вина в збанки і фляшки і почали з дівчиною подавати 

одно другому вино. А шейх Ібрагім приніс їм цвітів І 

сів собі здалека від них, а вони тимчасом ПИJІИ в наR

щасливійшій радости, аж вино опанувало їх і їх лиця 

оорумянілися, їх очи дивилися на себе залюбленим 

поглядом rалелі і їх волосся повисало. 

Тоді шейх Ібрагім сказав до себе: "Чого я си

джу з далека і чому не сяду собі коло них? Коли знов 

попаду в тоВ'ариство так.их людей, що гарні як два мі

сяці?" І приступив блище і сів собі на край лівану. А 

Алі Нур ед-Дін закликав до нього: "Мій пане, закли

наю тебе на своє життя, ходи до нас''. Шейх Ібрагім 

приступив до них, а Нур ед Дін наляв йому повну чашу 

вина і сказав: "Пий, аби посмакував, яке солодке". 

Але шейх Ібрагім відпоаів: "Я віддаюся в Божу опіку, 
від тринацятьох літ не робив я чогось подібного". 

Тепер Нур ед-Дін удав, що не звертає на нього 

ніякої уваги, випив чашу і впав на землю, неначеб ви

но зовсім його опянило. Тоді дівчина підняла свої о

чи до шейха Ібрагіма і сказала: "Бачиш, як він обхо

диться зі мною''. Ібрагім запитав їі: "Що йому бра .. 
кує, моя пані?" Вона відповіла: "Він усе так робить зІ 

мною; коли пє яки Ась час, западає в сон і лиюає мене 

саму, так, що я немаю з ким пити. Бо коли-б я хотіла 

nити, хто подасть мені чашу, а коли-б я хотіла співа"": 
ти, хто слухати-ме мрго співу?" Шейх Ібрагім, якого, 

серце, наслідкокм їі слів прихилил_ося до неї ніжно і з: 

любовію за·вважив: "В кождім разі не гарно для това-:_ 

ри ша пи ру так заховуватися". А дівчина наляла повну_ 
чашу, підняла свої очи до Ібрагіма і сказала: "На м'О€
життя, візьми і випий. Мусиш випити і потішити моt 
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серце''. Шейх Ібрагім простягнув руку, взяв чашу f 
випив, а вона наляла вдруге, простягнула до нього 

свою руку і сказала: "Мій пане, ще тілько сю". Він 

відповів: "На Бога не можу більше пити, мені досить 

уже першої". Але вона заявила: "На Бога, мусиш!'' То 

ді він узяв чашу і випив, а вона налляла йому третю 

і він узяв і хотів як раз випити, коли Нур ед-Ді~ устав 

і сказав до нього: 

ТРИЯЦЯТЬ ПЯТА НІЧ 

"Шейху Ібра~іме, що ее значить"? Чи перед хви
лею не закликав я тебе, а ти відмовив, говорячи : "Сь 

. го не робив я вже від тринайцять літ?'' Ібрагім відпо
вів засоромлений: "Се не моя вина, вона так на мене: 

напирала". Нур ед-Дін почав сміятися і вони сиділи 

і пили далі, а дівчина обернулася до нього і сказала 

потайки: "Мій пане, пий сам і не силуй шейха Ібрагі

ма, щоб я мог ла тебе ним забавити". І наливала одну 

чашу за другою тай подавала свому панови, а він на

ливав і подавав їй, аж шейх Ібрагім поглянув на них і 

сказав: "Що ее значить? Що ее за товариство? Чому 

не даєте мені пити, коли я вже став вашим товари

шем?'' Вони обоє сміялися з тих слів, відтак пили знов 

наливали йому і так забавлялися аж уже минула трета 

година по півночи. Тоді дівчина сказала: "Ібрагіме, 

чи не можу за твоїм дозволом встати і засвітити од

ну зі свічок, які тут стоять?" Він відповів: "Вставай, 

але ·світи лише одну свічку". Вона встала і nочала еві 
ти!и одну за другою, аж усі вісімдесять ·горіли. Тоді 

сіЛа знов, а за те відізвався Нур ед-Дін : ''Шейху ІбрагІ 
ме, яке щастя маю я в тебе? Чи не дозволиш засвіти-
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ти мені одну лямпу?'' Ібрагім відповів: "Вставай, але 

засвіти тільки одну з лямп". Тоді він встав і поча'В за

свічувати одну лямпу за другою, аж усі горіли. Тоді 

сказав шейх Jбрагім, котрого вино зовсім опанувало~ 

"Ви розnуснійші від мене" і встав, тай nоотвирав усі 

.вікна, а відтак присівся знов до них і вони пили тай 

виголошували вірші, аж ціла саля лунала веселістю. 

А Бог, що все чує і все знає і нічого не допускає 

без причини, так дав, що в тій годині халіф сидів у мі

сячнім світлі nри однім із вікон, які виходили до Ти

rрису. Поглянувши припадково в той бік побачив у рі

ці відблеск світ ла свічок і ля мп і тому обернув свої о ... 
чі до замку, положеного в тім огороді, який яснів 

лямnами і свічками. Тоді закликав Джафара і сказав 

до него : "Ти псе між вези рами, то ти так ·СлужиШ ме
ні, що навіть не знаєш, що діється в місті Баrдаді?'" 

Джафар запитав: ·'Яка причина тих слів?" Халіф від ... 
повів: "Коли-б від мене не відібрали міста Баrдаду, т<> 

замок Безжурний не міг би ясніти світлом лямп і сві

чок і його вікна не були отворені. Горе тобі. чи мав би 

хто таку власть, коли-б мені не відобрано халіфату?''. 

Тоді сказав Джафар, якому дрожали плечі: 

Хто тобі сказав, що в замку Безжурнім горять лямпи і 

свічки і що його вікна отворен і?" Халіф відповів: 

"Приступи сюди і подивися"'. Джафар приступив дО' 
халіфа, поглянув на огород і побачив, щ,о замок ви

глядав неначе огняне море. Із сего видів, ща мабуД~; 

сам дав на ее дозвіл шейхови Ібрагімови і щоби опраВ

дати себе сказав: "0 князю вірних, шейх Ібрагім ска~" 
зав до мене останньої пятниці: "Мій пане Джафар~ 

я. хотів би за твого і князя вірних життя устроїти мо.-: 
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ім ді1'ям свято. Я хотів би, щоб ти вистарався у халі

фа дозвіл, аби я міг устроїти в замку свято обрізан ... 
ня мого хлопця." Я йому відповів: "Зроби своїм дітям 

свято, а я з ласки Бога побачуся з халіфом і скажу йо 

му про ее. Тоді халіф сказав: ''Джафаре, перше ти 

тільки раз провинився nроти мене, але тепеr повстали 

з того дві провини-раз, що не сказав мені с&о, а дру 

rий, що не поміг шейхови Ібрагімони осягнути своєУ 

ціли, Бо він тілько тому говорив ее тобі, аби n~еда

ти т<?бі просьбу о трохи гроший, якими м.jг би покри

ти І\ОШ1'И свого свята. 

На ее відповів Джафар: "О князю вірних, я за

був". Халіф сказав: "Хочу решту ночи п~ребути у ньо 

го. Се чесний чоловік, старається за бідних і потішае 
tіещасних. Нв ее Джафар відповів: ''О князю вірних, 

більша часть ночи уже минула і вони вже певне бу

дуть розходитися". Але халіф сказав: ·'Мусимо туди 

йти. І халіФ. встав, вийшов з замку з Джафаром і свої,\t 

·евнухам Месруром, перебравтися в куnецький стрій 

і nішли улицями аж зайшли до згаданого огороду. 

Війшовши в огород та перейшовши його стали nepeft. 
замком. Тут халіф сказав: ~'джафаре, ти лотів би Іх 

підслухати, заки війду до них, аби nобачити як шейхи 

ро~дають своє благословення. І почав розг лядатtІСЯ, 

·а побачивши високий оріх, сказав: "Джафаре, я випі

·зу на те дерево, бо Його галузя сягає до ВІКОН, f оу ду 
·їх оглядати". І зараз виліз на дерсво і Пfнtмістився на 

галузи проти вікна. ЗагЛЯJ1УВШИ у вікно nобачив д;Ів

'lину і молодця гарних як два місяці І шейха 1бр2іі·і";; 
ма з чашею в руці, як саме говорив до Еніс 'Є..ІfЬ~Д~~ 

.1Jkи. ]{оли він: побачив шейха Ібрагіма в такім ~cтatf_i1 
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набіг ла йому жила гніву між очима і він злізши з де

рева сказав: "Джафаре таких чудес я ще не бачив; 

тепер вилізь і ти на д'ерево тай подивися. Джафар ви

ліз також на вершок дерева і побачив звідси Нур ед

Діна і дівчину і шейха Ібрагіма, що держав чашу, яку 

одержав від своїх товаришів. Побачивши ее, зліз, пев

ний смерти і приступив до князя вірних, який сказав 

до нього: "Хотів би я знати, хто їх сюди привів і за

вів до мого замку; я ще нікого не бачив, хто-б був та

кий гарний як той хлопець і та дівчина''. Джафар від ... 
повів: "Твоя правда, о князю вірних" А халіф говорив 

далі: "Джафаре, вилізьмu оба на ту галузь, аби заба

витися ними. І оба вилізли на дерево. В тім ·почули ело 

ва Ібрагіма: "Моя пані, я тіль~и раз прогрішився про

ти приличности і засів до вина, але тільки коли до сего 

озвуться струни, буде серце одушевлене:. На ее відпо

віла дівчина: "Ібрагіме, коли-б ми тут мали який му .. 
зичний інструмент, наша радість була би повна .. 

По тих словах дівчини Ібрагім устав, з халіф ска 

зав до Джафара: "Він певно принесе лютню, щоб дів

чина співала, але, коли дівчина погано співати ме, то 

всіх вас скажу прибити на хрест." Дівчина взяла лют-' 

ню, настроїла і почала так солодко грати, що залізо 

розтопило-бея і ідіот відзискав би розум. Халіф ска

зав : "В своїм життю не чув я ще щось такого гарно-. 
го." Тепер оба лозлізали з дерева і халіф сказав: ''Я: 

хотівби піти до них і сісти там, аби дівчина заспівала 
передімною" _ Джафар відповів: "О князю вірних, ко~ 
ли ти нагло зявишся між ними, то вони збентежатьсSІ( 

а шейх Ібрагім умре зі страху. Халіф заявив: "Му~

сиш придумати якісь хитрощі, щоб я дізнався прс:) 
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nравдиву суть тої історії і аби вони не завважили, що 

ми хочемо їх вислідити". 

І роздумуючи над тою сnравою, халіф І Джафар 
nішли над Тиrрис, де як раз один рибак закинув сіть 

nід вікнами замку, аби ловлею заробити на хліб. Але 

давнійше закликав був раз халіф шейха Ібрагіма і за-

nитав його: ''Що ее за крик під вікнами замку?" На 

відnовідь, що ее крик рибаків, які там ловлять рибу, 

сказав до нього : "Піди і закажи їм ловити тут рибу'". 

Від тоді рибаки уникали того місця, ·але тої ночи ле .. 
реходив туди рибак Керім і nоба11ивши отворену бра .. 
му від огорода, сказав до себе: "Се нестережена го .. 
дина, треба швидко використати нагоду для ловлі'", 

взяв сіть і закинув в ріку. Ледви рибак ее зробив, як 

нагло став nеред ним халіф і знаючи його закликав по 

імени: "Керіме !'' Почувши, що його кличуть, рибак о
бернувся, а побачивши халіфа, nромовив дрож а чи: 

"О князю вірних, не на перекір едиктови вчинив я ее, 

тільки нужда заставила мене до сего". 'Халіф відпо

вів: "Лови на моє щастя". Рибак закинув сіть і ждав 

доки вона не nотонула і не стала на місци. Тоді витяr 

нув ії і вибрав із неї богато риб. Врадуваний тим ха ... 
ліф сказав: ''Керіме, теnер скидай свою одіж ... А р»
бак мав на собі кафтан, nолатаний стома грубими вов 

няними латами, який був nовний хвостатих вошей І 

так роївся від блох, що був би ними nерелетів майже 

цілу землю, на голові мав турбан, якого ніколи не 

здіймав і обвивав кождою шматою, яку знайшов. Ко .. 
ли він зняв турбан і кафтан, ·халіф скинув дві шати з 

шов}\у, крім того дві инші части одягу і сказав до ри

бака: "Вберися в ті річи". А сам одів кафтан ·рибака; 
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nоклав собі його турбан на голову, підвязав собі лице 

і ск~~ав до рибака: "йди своєю дорогою~~. Рибак по

цілував халіфави ноги і пішов. 

Та ще риба~ не відійшов далеко, воши почали ла
зити по тілі фаліфа і він лапаючи їх на плечах то пра

вою то лівою рукою, закликав: ''Рибаку, бодай тебе, 

що значить тільки вошиі'і у кафтані''. Рибак відповів; 

"Мій пане, тепер вони ще кусають, але за тиждень не 

будеш вже їх чути і не думати-меш про те". Халіф 
сказав сміючися: "Бодай тебе, як я можу такий каф

тан задержати на своїм тілі''? Рибак відповів: "Я мав 

би охоту тобі щось сказати, але вдержує мене страх 

перед халіфом''. Халіф відповів: "Говори, що хочеш". 

Рибак сказав: "Думаю, о князю вірних, що ти міг би 
ся навчити рибацького ремесла, аби вміти якусь по ... 
житочну роботу. А коли думаєш забр·атися до того, 

то в тім кафтані тобі знаменито". Халіф засміявся з 

того і коли рибак відійшов, взяв рибацький кіш, при

крив його травою і пішов до Джафара. Той, думаючи 

що ее Керім і боячися за халіфа сказав: "Керіме, tp.o 
тебе сюди принесло? Забирайся геть, бо халіф сеї но ... 
чи тут. Халіф розсміявся і сказав: "Як ти мене не піз-. 

нав, то як-жеж мав би мене пізнати пяний шейх Ібра .... 
rім? Лишися тут, доки я не верну." Джафар відп.овів: 

''Чую і слухаю~·, і халіф пішов до замку і застукав до 
дверий. Шейх Ібрагім встав і запитав: Хто там під две 

рима?" Халіф відповів: "Я шейху Ібраrіме, рибак Ке ... 
рін, я чув, що в тебе гості і приношу тобі кілька гар ... 
них риб." Почувши, що мова про риби Алі Нур ед-Дін 

і його дівчина, які дуже любили рибу, закликали врз

дувані: "Мій пане, отвори і пусти його до нас із ри-
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бою. Ібрагім отворив двері t халіф увійшов в одіжи 
рибака. На його привіт шейх Ібрагім відповів: "Здоров 
був ти розбійнику, ти злодію, ти грачу! Ходи сюди І 
покажи свою рибу' Він прийшов і коли вони побачили, 

що риби ще живі і тріпаются, дівчина сказала: "Мій 
пане, риба добра, ах, коби вона була печена". Ібрагім 

відповів: "На Бога, твоя правда", і сказав до халіфа: 
"Рибаку, коли-б ти був відразу спік. Іди і спечи Гі нам. 

Халіф відповів: ''На голову, спечу її і принесу". Вони 

йому ще наказали·, аби спішився і халіф збіг швидко 

до Джафара і сказав: "Джафаре, вони хотять мати 

печену рибу". Джафар відповів: "О князю вірних, дай 

я її спечу". Але халіф сказав: "На могилw моїх батьків 

і предків, я спечу її власною рукою. 

Халіф пішов до хати огородника і доти шукав, 

аж знайшов усе потрібне до печення. Пристуив до ог

нища, наставив сковороду і спік їх по всім правилам 

кухарської штуки. А коли були готові, поклав їх на 

банановий лист, узяв із огорода кілька лімонів, пішов

із рибами до замку і подав їх, а молодець, дівчина І 

шейх забралися до їди. Коли зїли рибу, Нур ед-Дін 

сказав: "На Бога рибаку, ти зробив нам сеї ночи при .. 
ємність", і сягнув рукою до кишені, витягнув три і пів 

дінарів, що дістав від Сенджера і кинув їх халіфови, 

кажучи: "Рибаку, даруй мені, коли-б я був тебе знав 

заки навістило мене нещастя, був би оснободив твое 

серце від rоречі і бідности, а тепер візьми бодай те, 

відповідно до моїх обставинсс .. 
Халіф підняв дінари, поцілував і сховав до кише

ні, але, що він не того бажав, тільки хотів чути спів 

дівчини, то сказав: "Ти богато і за богато обдарував. 
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мене, але я бажавбИ від твоєї неограниченої доброти 

щоби та дівчина нам заспівала". 

Алі Нур ед-Дін закликав: Еніс ель-Джелісо, зас

півай нам що для приємности того рибака, бо він хо ... 
тів би почути твій спів: ''Вчувши ті слова свого пана, 

вона настроїла лютню і бігаючи пальцями по струнах, 

почала співати. Халіфа так підбила їі Гра, що він пІр

ваний одушевленням, не пануючи вже над собою за ... 
кликав: "Нехай Бог зробить тебе приємною! Нур ед
Дін сказав: "Рибаку, подобається тобі дівчина і Гr 

гра?', Халіф відповів: "Так, на Бога". Тоді Нур ед .. 
Дін сказав: ''Дарую тобі їі, як дарує благородний, що 

свого дару не жалує і не відбирає". І встав, узяв плащ, 

закинув його на халіфа і казав йому відійти з дівчи

ною. Дівчина поглянула на нього і сказала: "Мій па ... 
не, то без прощення хочеш розійтися зі мною? Коли 

· вже так мусить бути, то зажди хоч доти, доки з то ... 
бою не попрощаюся". Халіф вчувши те, жаль йому 

стало розлучати їх. Тому звернувся до молодця і за

питав його: "Чи ти в страху за такий поступок, ти 
гнетуть тебе довги?" Молодець відповів: ''Рибаку, 

тій дівчині і мені трапилася дивна пригода". Халіф 

сказав: "Чи не розкажеш мені своєї історії і не розп о ... 
віш свого нещастя? Може-б я міг тебе потішити, бо 

бачиш, божа потіха близько" Молодець сказав: "Ри

баку, хочеш почути мою історію прозоіо чи віршами?'' 
Халіф відповів: "Проза, ее тільки слова, а вірші, ее 

шнур перел". Нур ед-Дін почав віршами розповідати 

свою історію халіфови. Коли скінчив своє оповідання 

халіф просив його, щоб він познайомив його блище 

зі своєю історією". Тоді він відкрив йому все і халіф;. 



- 121-

ді~навши про все, запитав: "Де думаєш тепер йти?ее 
Нур ед-Дін відповів: ''Божа земля широка". Халіф 
сказав до нього: "Я напишу тобі письмо, щоб ти пе .. 
редав його султанави д\огамедови, синови Сулейма

на. Коли він його прочитає, не зробить тобі нічого." 

ТРИЯЦЯТЬ СЕМА НІЧ 

Тоді сказав рибак: "Чи на світі є такий рибак, 
що кореспондує з королями? Се зовсім неможлива 

річ 11 • Халіф відnовів: "Твоя nравда, зараз тобі ее по .. · 
ясню. Знай, я і він, ми оба вчилися в одній школі в то .. 
rю самого вчителя, у якого я був слугою. йому поща ... 
стило стати султаном, а я став рибаком. Ще ніколи не 

у давався я до нього з просьбою, аби він мені їі не сnо в 

иив". Вчувши те, Нур ед-Дін сказав: "Пиши, нехаі\ · 
бачу". Він взяв чорнило і перо і написав : "Се nисьмо 
від Гарун ер.-Рашіда, сина Ель Маг ді, до його висо

кости Могамеда, сина Сулейман~ обнятого моєю лас 

кою, якого я настановив замість себе віцекоролем над 

частиною свого королівства. Отсим даю тобі знати, 

що ее письмо nередасть тобі Нур ед-Дін,. В хвилі, ко .. 
ли він до вас nри бу де, складай nравління і нехай він 

засяде на твоїм місци, бо від нині я його настановляю 

на уряд, який давнійше був дав тобі. Не nротився йо .. 
му і мому наказови і сnокій з тобою". 

І передав той лист Алі Нур ед-Дінови~ а сей взяв 

лист, nоцілував, сховав у турбані і зараз вибрався в 

дорогу. Коли він відійшов шейх Ібрагім nоглянув на 

халіфа і сказав: ·~ти найпоганійший із рибакікв, ти 

nриніс дві риби вартости двацятьох діргемів, дістав 

за них три дінари і хочеш іще задержати дівчину?'• 
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Вчувuп1 від нього ті слов~ хсtліф крикнув і зараз над

біг Месрур 1 кинувся на шейха Ібрагіма. Тим часом 

надійшов також Джафар із одягпм .DJIЯ князя вірних. 

Халіф перебрався і став перед шейхuм Іб!Jагімом, я ... 
кий приглядався, що 'д того вийде. Змішаний і зівсім 

збентежений гриз він пальці й говорив: "Чи я сплю, 

чи ні?''. А ха.nіф сказав: "Шейху Ібрагіме, в якім ста 

ні мушу тебt: бачити?'' Вчувши ті слова nрочунявся 

він із nохмілля і просив халіфа о прощення. Халі~ 

простив йому і дав наказ спровадити дівчину до пала 

ти і сказав до неї: "Я ліслав таого пана на султана до 

Барзи і - так Бо·г хоче - пішлемо йому почесwу о ... 
діж у купі з тобою". 

А Алі Нур ед-Дін коли прибув до Барзи пішов до 

замку султана і почав кричати, що аж султан почув І 

казав його привести перед себе. Коли його привели, 

він nоцілував землю, виняв письмо і вручив султано

ви. Побачивши наnис, по якім пізнав зараз письмо 

князя вірних, султан устав, поцілував письмо і сказав: 

"Чую і слухаю". Опісля закликав везира Ель Нуім t 
nодав Аому nисьмо. Той, прочитавши його, пірвав на 
кусники взяв до уст, розжував і проковтну~. Розгнmа 

ний султан сказав: "Що тебе заставляє до того зло .. 
чину?" Везир відповів: "Сей не бачив ані халіфа анt 

везира, с·е шибеник, який підробив письмо халіфа. Чи 

хочеш зложити султанат? Колиб та справа була чи .. 
ста, то халіф ~ув би з ним прислав дворака або ве

зира, а він nрийшов сам". 

Султан запитав його: ''Що маю робити?" Везир

відповів: "Нехай той молодець піде зі мною, а я пішлю 

йqго в товаристві до Баrдаду, а там покажеться, ч&! 
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ее письмо правдиве". І везир забрав з собою Нур ед

Діна до свого дому і казав своїм хлопцям бити йо

го доти, аж зімлів. Від так казав заку·вати у кайдани 

кинути до одної з підземних комірок і б~ти день f 
ніч. Але ключник змилосердився над молодцем, зняв 

нього кайдани і обходився з ним як найліпше. 

Так минуло вже сорок днів, а сорок першого на

дійшов дарунок від халіфа. Коли султан ~ого поба

чив, подумав собі: "Мабудь сей дар призначений для 

нового султана". Тоді везир Ель Муін сказав: "Най

ліпше, коли-б буJІо тоді, як він прийшов, його страти

ти". Султан відповів на ее: ''Коли ти як раз знов пр11 

гадав про нього, то йди і приведи його сюди, аби я 

йому відрубав голову". Везир відповів: "чую і слуха

ю". І nішов веселий і в добрій надії до валія, аби йому 

дати наказ оголосити по місті згадану новину. 

Люди почувши ее оголошення посумніли і навіть 

діти по школах і н~рід по склепах заплакав. Потім 

більшість побіг ла до місця, звідки можна-б дивитися 

на страчення, а друга пішла до тюрми, аби товариши

ти молодцеви. Туди пішов також везир у товаристві 

мамелюків і казав вивести Нур ед-Діна. Сей побачив..: 

ши свого ворога, заплакав і промовив: "О везире, 

знай, що Бог -слава йому високому·- робить, що 

хоче''. Але везир відповів: "Алі, хочеш тими словами 

налякати мене, коли я нині на перекір народови Баз

ри відрубаю тобі голову? Я не хочу слухати твоєї ра-· 

ди. Опісля казав везир покласти Алі Нур ед-Діна на 

мула. Слуги посадили його на мула і голосили перед 

ним: "Се найменша заплата для того, що фальшує 

письмо халіфа до султана" і вели його всіми вулиця-
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ми Базри аж завели під вікна замку на місце страчен

ня. Тут приступив до нього кат і сказав: "Я невільник 

під наказом. Коли маєш ще яку просьбу, то скажи, 

щоб я міг П тобі сповнити, ~о будеш лише ~е доти 

жити, доки султан не покаже в вікні свого лиця". 

Алі Нур ед-Дін попросив води, а кат подав йому 

воду в глинянім збанку. Але везир прискочив, вибив 

йому zбанок із руки, так що розбився і крикнув до 

ката: ·• відрубай йому голову~~. Коли кат ззвязав Нур 
ед-Дінови очи і нарід почав кричати на везира і під

ніс великий крик і літали слова між юрбою, нагло 

знявся порох і хмарою покрив повітря і землю. Султан 

побачивши ее з замку сказав: нподивіться, що ее" ве .. 
зир відповів: "Найперше відрубаємо йому голову", але, 

султан сказав: ··зажди, доки не побачимо, що ее~~. 

А ту хмару пилу збив Джафар, везир халіфа і йо 

го дружина, а причина їх приходу була така: Минуло 

вже трийцять днів і ані халіф не пригадав собі про 

Алі Нур ед-Діна, ані ніхто не. заговорив про нього, ко

ли одноГ ночи проходячи попри кімнату Еніс ель-Дже

лїси почув як вона плакала. Халіф отворив двері і за .. 
питав: нхто ти? 11 Вона відповіла: "Я твій :дарунок Ві,І. 
Алі і прошу тебе сповни свою обіцянку, що пішлеw 

мене до нього з почесним дарунком. ВчувШи їі прось ... 

бу, халіф післав по Джафара і сказав до нього: "Вже 

трицять днів нема від Алі ніякої звістки. Боюся, що 

султан віДобрав йому життя, але на мою голову і на 
могили моі;х батьків ї предків, коли на нім сповнили 

насильство, то знищу того, що був причиною сего. По 

їдеш зараз до Базри nринести мені звістку про все, щ<> 
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зайшло між королем Могамедом, сином Сулеймана І 
Алі, внуком Хакана. 

Джафар зараз сповнив наказ халіфа і побачивши 

·збіговище і розрух закликав: "Що значить ее збігови .. 
ще?'' А коли йому розповіли, що власне мало статися 
з Алі Нур ед-Діном, він поспішив до замку до султа .. 
на, поздоровив. його, розповів йому ціль своєї подоро

жі і заявив, що коли-б на Алі соовнено насильство, то 

той, хто бу де причиною сего, згине і наложив руку на 

султана і його везира, а Алі Нур ед-Діна казав увіль
нити і настановив його султаном на місце старого. Ко 

ли відтак збирався до повороту Алі Нур ед-Дін ска

зав до нього: "Мене тягне лобачити лице князя вір

них". Тоді Джафар сказав до Могамеда: "Збирайся в 

дорогу, вибираємося до Баrдаду.С' 

Коли стали перед халіфом і розповіли йому, як у 

Базрі обійшлися з Нур ед-Діном, приступив халіф до 

Алі і сказав: "Візьми отсей меч і відрубай свому воро 

го ви голову''. Він узяв меч і приступив до Ель Муіна, 

.а той подивився на нього і сказав: "Я робив по своїй 

натурі, тепер ти роби посвоїй". На ті слова Алі Нур 

ед-Дін кинув меч і сказав: "О князю вірних, він пере

хитрив мене". Халіф сказав: "То дай спокій'' і закли .. 
кавши Месрура, наказав йому відрубати везирови го

лову. Коли Меёрур сповнив наказ князя вірних, ска .. 
зав халіф до Алі Нур ед-Діна: "Проси в мене якоїсь 

ласки". На ее відповів Алі: "Мій пане, не жажду коро 

лівеької гідности в Баз рі, тільки хочу оглядати лице 

твоєї високости''. Халіф відповів: "Дуже радо", за
кликав дівчину і коли вона прийшла обдарував їх обо

їх, дав їм один зі своїх замків в Баrдаді, приняв Алі 
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Нур ед-Діна між своїх товаришів стола і вони обое 

жили коло нього, доки їх 11е заскочила смерть. 

Одначе та історія не дивній ша від історії Га нема, 

божевільного невільника любови, і його сестри Фіт

ни": Король з~:шитав: Яка ее історія?'~ Шегерзада по

чала оповідати : 
Ганем, божевільний невільник любови 

"Щасливий королю! в давних часах і в tn.ав

но минулих днях жив у Дамаску богатий купець. Він 

мав двоє дітий, одного сина з проречистим язиком і 

рівного місяцеви в ночи його повні, що називався Га

нем божевільний невільник любови, і одну дочку, яка 

по надмірі своєї краси і принади називалася Фітне. 

Вмираючи лишив їм обоїм великий маєток до якого 

належало також сто верхоблюжих ладунків шовку, 

брокатної матерії і посуд із мосушом, на яких було 

написано: "Призначено до Баrдаду", бо він мав на

мір вибиратися до Баrдаду. 

ТРИйЦЯТЬ СЕМА НІЧ 

Коли-ж Бог високий забрав його до себе і опІ

сля того минув якийсь час, його син забрав ті ладун ... 
ки і вибрався з ними до· Баrдаду. А було ее в часах 

Гарун ер-Рашіда. Заки виїхав, попращавсfІ із своєю 

матірю, своїми свояками і людьми зі своєї дільниці ~ 

пустився в дорогу і прибув щасливо до Баrдаду. Тут 

найняв собі гарний дім, прибрав його килимами, noдJ~ 

шками і nомістив тут свій товар. 

Тут якийсь час відпочивав, підчас чого купці при 

ходили до нього з привітом, а опісля взяв звій із де

сятьма дорогими матеріями на одіж, на яких була ви.м: 
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Аисана ціна і пішов до базару купців. Купці приняли 

його а привітами і завели до шейха базару, де він так 

добре продав матерію, що на кождім дінарі заробив 

два. Від тепер продавав свою матерію цілий рік, а з 

початком другого року, коли прийшов на базар застав 

браму замкнену. Коли запитав про причину сказали 

йому, що оден із купців умер і всі купці пішли на йо

r·о похорон. Коли він схоче заслужити собі на нагоро

ду, нехай прилучиться до них. Ганем умився і пішов із 

купцями, аж зайшли до· дому молt~тви, де змовили над 

умерлим молитву. Відтак усі купці і Ганем із ними пі

шли 3 похоронним походом на кладовище, яке лежа

ло за містом і так дійшли до гробу над яким було ша

тро, що його свояки мерця розіпняли і освітили свІч

ками та лямпами. Коли мерця похоронили і на гробІ 
посідали читачі читати коран, посідали також купцІ І 

між ними Ганем, який перенятий жахом подумав: ''Не 

треба відпучуватися від них і мушу ждати, доки во

ни не відійдуть". Так сиділи вони аж настав вечІр 1 

подали їм вечерю і солодощі. А коли вони наfлися І 

вмили руки, серце Ганем а так занепокоїлося sадля 'fO 

варів, що він зі страху перед злодіями подумав соб1: 

"Я тут чужий і вважають мене богатим, ю;ти перебу-

ду цілу ніч поза своїм мешканням, то злодії закрадуть 

мені всі мої товари і гроші, які там маю". Так зажу

рений за свій маєток устав і опустив збори. йдучи елІ 

дами дороги, о півночи дійшов до брами міста, яка 

одначе була замкнена. Тоді закликав: "Нема власти І 

сили, тільки в Бога: боячися за свій маєток, прийшов 

я сюди, а тепер, коли брама замкнена, мушу боятися 

за своє життя". І вернув, розг лядаюч.-.ся sa місцем, де 
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мtr би переспати до рана. Побачивши акружену чотир 

ма мурами могилу, на якій росла дактилева пальма, 

зайшов сюди і пробував спати, але боязнь і жах серед 

гробів так сильно його перейняли, що скочив на ноги. 

Далеко побачив світло в напрямі мійської брами і лідіА 

шов трохи далі, але коли побачив, що світло перед д<J 

рогою до могили, на якій сидів, боючися за своє жит

тя, зачинив двері ииліз на 'пальму і сховався в їі га· 

луззю, а тимчасом світло було вже зовсім близько. 

Ганем розг лядаючися пильно пізнав при світ лі трьох 

невільників, з яких два несли скриню, а третий дер

жав в руках сокиру і ліхтарню. Коли вони прибули до 

могwJа.І, один із тих, що несли скриню сказав: Що ее 

Савабе?" ДругnА відповів: "Що ее Кафуре?" Трети А 

знов сказав: "Чи не· лишили мw дверий отворених, ко

ли були тут вечером?" "Так, ти говориш правду'. А

ле тепер сказав перший: ''Вони замкнені і засунені". 

На ее віДізвався третий іменем Бухайт: "Якже мало 
в вас розуму; чи-ж не знаєте, що сюди приходять ча

сто властителі огородів із Баrаду і коли захопить їх 

вечір, ховаються сюди і засувають двері зі страху пе

ред такими як ми, що ловлять їх, печуть і їдять!'. На 

ее оба инші відповіли: "Може і твоя правда, але в нас 
не менше розуму як в тебе''. А той знов відізвався до 
них : "Я навіть вірю, що коли там хто є і завважив еві 

тло, то сховався на дактилеву пальму''. Почувши та

ку мову невільника, Ганем подумав собі: "ЯкиА-же тоR 
невільник хитрий ". 

А оба невільники, що несли скриню сказали до 

третого з сокирою: "Перелізь через мур і отвори нам 

двері, а коли нам отвориш двері, то дамо тобі також 
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одного з тих, що з.човимо, і його тобі сnечемо так, що 

ані каnля товщу не проnаде". А той відnовів: "Я бо

юся чогось. Ліnше вкиньмо скриню nонад двері, бо в 

ній наш скарб''. Другі відnовіли: "Коли ми її кинемо, 

то розібється". А третий сказав: "Боюся, що в сере

дині можуть бути розбійники, які вбивають і обрабову 

ють людей, а вечером йдуть у такі місця ділитися до

бичею". На ее відповіли другі два: "Дурню. чи вони 

могли? сюди nрийти?" І кинули скриню з nлечий, nе

релізли через мур і отворили двері, а третий невіль ... 
ник ждав на них на дворі зі свічкою і кошем із цемен

том. А коли знов замкнули двері і посідали, один Із 

них сказав : ''Брати, ми втомилися і в нас уже нема 

силw отворити гріб і закопати скриню. Отже відnо

чиньмо тут три години, а відтак устанемо і зробимо 

свою роботу, але нехай хтось розnовість від початку 

до кінця про своє життя і особливо, як став евнухом. '' 

ТРИЯЦЯТЬ ОСЬМА НІЧ 

На ее відізвався той, що ніс світ ло: ~~я розкажу 

вам свою історію, а другі дв'а сказали: "Розказуй". 

Історія евнуха Кафура 

"На nочатку моєї· життєвої дороги було мені ві-

сім літ. А. що я кождого року ширив одну брехню про 

торговців невільників і вони через те все сварилися, 

то мій nан розізлився на мене і повів мене до nосеред 

ника, аби мене виставив лублично на nродаж і ого

лосив: ''Хто куnить того невільника з його хоробою?" 

"Яка його хороба ?11 
- заnитали. Він відnовів: "Що 

року говорить він одну брехнюн. Тоді nристуnив до 
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посередника один купець і запитав: "Скільки дають за 

того невільника?'' Той відповів: "Шістьсот діргемів". 

Купець відповів: "А ти дістанеш двацять". Посередник 

погодив купця з торговцем невільників і коли той у

зяв гроші, він повів мене до дому купця і обтягнув со ... 
бі баришівне. 1А купець одів мене як ее для него випа

дало і я остав у него до кінця року, доки не надійшов 

щасливо новий рік. Мій пан устроюнав прогульку до 

одного огороду за містом. Вибрався отже з купцями, 

беручи з собою все потрібне зі страв і инших річей. 

Всі посідали і Тли, пили та забавлялися аж до полу днsr, 

а тоді мому панови треба було чогось з дому. Він ска

зав до мене: "Невільнику, сідай на мула, їдь до дому 

і принеси мені від твоєї пані те й те, але вертай швид .... 
ко". Я сповнив його наказ і поїхав до дому, але при

ближаючися до його мешкання почав плакати і кри

чати, що аж позбігалися всі люде з дільниці. Коли та

кож жінка мого пана і П дочки почули мій голос, от

ворили двері і запитали мене, що там. Я відповів: "Мій 

пан сидів зі своїми приятелями під старим муром, я

кий нагло завалився на них. Побачивши, що з ним ста 

лося, сів я на мула і прибув як найшвидше сюди, аГ)и 

вам дати знати''. 

Коли його діти і жінка почули ее, почали кри'Іа

ти, дерти на собі одіж, а кругом них товп.ллися~ cyct. 
ди. А жінка мого пана лоперевертала в домі усі річи, 

лоскидала їх на купу, поломила полиці, побила в~кн~, 

поломила крати, помазала мури глиною і закдика.~а;

"Ой Кафуре, ходи й поможи мені розбит~ отсі шафи, 

ту посуду і порцеляну''. Я пішов до неї і Л("ІМИВ із неt? 

полиці, бив усе, що в них стояло, розбипа\3 ша~н). :J. 
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тим, що в них було і бігав по даху і скуі3І> по l.'ілім д•J 

мі, д.оки не nоломив усего, кричучи nри Т:.І\.'" "Ах, міr'1 

nан!" 

Оnісля моя nані вибіг ла з голим лицем і тільки з 

накриттям на голові, акружена своїми дітьми і всі 

кричали: "Ах Кафуре йди наnеред і nокажи нам місце 

біля муру, під яким твій nан стратив життя''. Я nішов 

поnеред них, а вони йшли за мною і все кричали: "Ах, 

наше нещастя! Ах наша недолеІ" Коли я так йшов із 

ними через місто і другі люди дізналися, яку я nри

ніс звістку, закликали: "Мусимо nіти до валія і nовіда 

мити про те". 

ТРИRЦЯТЬ ДЕВЯТА НІЧ 

Коли nрийшли до валія і nовідоммли його, валі сів 

на коня, взяв робітників із лоnатами і в товаристві ве

ликої юрби л19дий nішов за мною, а я чимскорше nобіг 

наnеред, nлачучи і кричучи і бючися в лице. 

Коли я вертав до куnців і мій nан бачив, що я 

бюся в лице і чув як я кричу: "Ах моя nані, хто зми

лосердиться наді мною задля моєї nані! Ах, коли б я 

був міг nожертвуватнея задля неї!'' - збентежився, 

змінився на лици і заnитав: "Що з тобою, Кафуре? 

Що сталося?" Тоді я nочав йому оnовідати: "Коли ти 

ліслав мене до дому, аби тобі nринести, що nотрібне, 

і я зайшов до дому, nобачив, що стіна салі завалилася 

і ціла саля вnала на мою nаню і і"і діти". Він заnитав: 

"Чи твоя nані не вратувалася?'' Я сказав: "Ні, ані од

но з них не в ратувалося". Він nитав далі : "А моя най
молодша дочка не вратувалася?" Я відnовів: "Ні'' Він 

питав: "А,..що з тим мулом, на якім я усе виїзджу? 

Нічого йому не сталося? Я відnовів: "Ні мій nане, мури 
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дому і стайні привалили собою все, що було в домі, 

навіть кози і вівці, гуси і кури, ані одна душа не ли

шилася жива. Він запитав знов: "Навіть мій старший 

хлопець ні?" Я відповів : "Ні, ані один не в ратувався, І 

тепер нема ані дому, ані його мешканців, ані також 

сліду з усего того, а вівці і кози, гуси і кури nоїли пси. 

Коли мій пан усе те вчув, затьмився світ перщ 

його очима і він стратив зовсім пановання над собою 

і свій розум і не міг держатися на ногах. Переможе

ни~ слабістю і зі зламаними силами роздер свою одіж, 

рвав собі бороду, бився в лице, зірвав із голови тур

оан і доти бився по лици, аж поллила кров, кричути без 

перестанку: "Ах мої діти! Ах моя жінка! Ах нещастя! 

На кого впало коли таке нещастя, як на мене!" А йо .. 
го приятелі купці кричали і плакали разом з ним .. 

Коли мій пан вийшов із огороду і ціле товариство 

вийшло з ним, нагло .побачили перед собою величезну 

хмару пороху, з якої лунав дикий крик, і коли при

r лянулися блище, пізнали, що надходить якась вели

ка юрба. Був ее валі зі своєю дружиною, а за ним сі

мя купця, кричучи і нарікаючи в великім смутку. 

Перші, що стрітилися з моїм паном, були його жін 

ка і діти. Побачивши їх, здивувався, засміявся і зали-· 

тав: ~"Як маєтеся? Що трапилося з вами дома?" А во
ни побачивши його, закликали: "Дякувати Богу за 

твоє вратавання !" і кинулися йому на груди. 

Із дива стратили вони мовr і зовсім збентежені 

тим, що його бачать, почали питати: "Як ее ви, ти t 
твої приятелі, вратувалися?" А він питав їх: .,А що 

вам трапилося дома?" Вони відповіли: "Ми всі здоро-
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ві і в нашім домі не трапилося нічого злого, тільки 
твій невільник Кафар nрибіг із голою головою, кри

чучи: "Ах мій nан, мій nан". А коли ми його запитали 
ся що сталося, він відnовів: "Мій nан сидів в огородІ 

nід муром, аж тут мур завалився і nогребав його". 

Тоді мій nан сказав до них: "Він щойно надбіг до 

м.ене з криком: "Ах моя nані і діти, всі nогибли". 

Коли мій nан побачив як я все ще стояв із звиса
ючим турбаном і кричав, закликав мене до (.;е\>е і по

чав на мене кричати: ''Горе тобі, ти невільнику неща

стя, ти сину розпусниці, що значить те Нl'щас rя, яке 

ти нам заподіяв? Я зідру з тебе шкіру і відрубаю то .. 
бі мясо від кости!" Я відnовів: "Ти не можtш мені ні

чого зробити, бо ти куnив мене з моєю хибою, що по

свідчать свідк~. Ти знав, що моя хиба в тім, що я шо 
року говорю одну брехню. Але ее тільки ш·· .. 1овюtна 
моєї брехні і з кінцем року збрешу другу половину, а ... 
би була ціла брехня''. Тоді він крикнув: "Т,,. найnога

нійший з невільників, то ее тільки nоловина бrJсхні І 

вже таке велике нещастя? Забирайся геть, ти СІю ... 

бідний. Але я сказав: "Хоч ти мене освободиш, то я 

від тебе не встуnлюся, аж мине рік і я збрсш}' другу 

nоловину брехні. А коли брехня бу де ціла мус1~Ш ви

вести мене на торг і nродати мене з подання'' моєї хи ... 
би. Ти не можеш мене освободити, бо я не маю ніяко ... 
го ремесла, з якого Міг би жити. Се моє ж зд 1ІlНЯ за ... 
конне, в naparpaфax про визволення П}!>авники ~ ~аду

ють про те". 

Коли ми вже так розмовляли, надтягн~·;•а ве.тнrна 

юрба, аби зарядити nохорон, а за нимІі ЙІ.LІ~в валі аІ 

своєю дружиною. Мій nан і купці nідійшли до валія, 
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розповіли йому цілий випадок і додали, що ее тільки 

половина брехні. Вчувши ее, присутні зжахнулися та

кою великою брехнею і проклинали та лаялн Nteнe, а >t 

стояв сміючися і казав : "Як меже мене мій пан уби
тrr, коли він купив мене з тою хибою." 

Коли мій пан вернув до дому і побачив мешкання 

в руїнах, при чім я. найбільше сам понищив і порозби

вав річи великої грошевої вартости, його жінка ска

зала до нього : "Посуду і порцеляну порозбивав Ка

фур". Тоді він іще більше розізлився на мене і закли

кав: ''В моїм життю я ~е не бачив такого сина розпус 

ни ці, як отсе й невільник, а при тім він іще говорить: 

ее тільки половина брехні. Що-ж було би сталося, ко

либ ее була ціла брехня? Справді, тоді він хиба зруй

нувавби ціле місто"! І пішов до валія, а той казав ме

ні дати таку порядну порцію буків, що я аж зімлів. 

Підчас моєї непритомности мій пан закликав цирули

ка, який мене скастрував і випалив рану. Як я прий

шов до себе і побачив себе скаліченим, мій пан сказав 

до мене: "Як ти спалив у моїм серці, що наймилійше, 

так я спалив у твоїм серці, що наймилійше". Відтак 

узяв мене і продав мене за вищу ціну як купив, бо. я 

був евнух. Але я не перестав сіяти нещастя по домах 

до яких дістався дорогою купна і так вандоував я до ... 
рогою купна і продажі від еміра до еміра аж дістав

ся до палати князя вірних. Але моя душа зломана і 

моя сила ослабла, від коли знаходжуся в такім ста

ні" .. Вчувши ее оповідання оба невільники сміялися І 

сказали : "Справді ти лайдак, син лайдака і видумав 

таку підлу брехню." 

Третий невільник зачав свою історію так: ~crcii 
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сини мого вуйка, все що сей розповів, ее ніщо. Коли-б 

я вам розповів свою історію, то ви побачилиби, що я 

заслужив на ще більшу кару як та. Але моя історія 

довга і не час її оповідати. Тепер сини мого вуйка на 

ближається вже ранок і може нас заскочити, заки 

сховаємо скриню, а тоді люде відберуть нам честь І 

життя. Наперед отворіть двері! Коли їх отворимо і 

будемо знов дома, тоді оповім вам свою історіюн. По 

тих словах переліз через мур і отворив двері. 

Далі історія Г анема, божевільного невільника любови 

Тоді відставили світло і почали між. чотирма гро

бами копати яму. Коли викопали, спустили скриню в 

SІму, накрили землею і пішли геть. 

Коли зникли з очей Га нема, його серце живо зай

малося питанням про зміст скрині. Заждавши ще аж 

засвітить рання зоря, зліз з пальми і почав відграбува 

+ги руками землю, доки не відкрив скрині. Розбив віко і 

заглянув до середини, а там побачив сплячу дівчину, 

яку олянено бенджом. Уї постать була гарна, і"і ті.tо 

було обвішане золотими прикр.асами, а на шиї мала 

шнур дорогого каміння, якого вартість була рівна 

державі султана, так, що не можна-б його купити. 

Побачивши її. Ганем, пізнав, що вона впала жер

твою злочину. Він витягнув П зі скрині і положив го

рілиць. в кілька хвиль пізнійше вона отворила очи, о
глянулася круrом і закликала милозвучним голосом: 

"Де Сар ель-Бустан?н Коли ніхто не давав їй відпові 

ди обернулася на другИй бік і закликала: ''Сабіге!, чи 

не чуєш Нусе! (вона клик а~ а своїх невільниць). Га ... 
воріть-же. Але ніхто не давав відповіди. 
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Тоді вона оглянулася кругом закликала: "Гере 

мені, я лежу межи гробами. 

Коли она так приходила до себе, Ганем стояв 

цілий час перед нею. А тепер промовив: "Моя панf, 

тут ТіЛЬКИ Я, ТВІИ НеВіЛЬНИК Ганем, ЯКОГО ПрИВІВ 

сюди король, що знає все закрите, аби він уратував 

тебе із сего нещастя і спонив твої бажання. 

Зрозумівши повну правду свого положення, вона 

закликала: "Даю свідоцтво, що Могамед божий про

рок. І склаши свої руки на груди звернулася до Гане· 

ма і промовила солодким голосом: "БлагослолвенниА 

молодче, хто завів мене сюди? Я вже прийшла до сеое. 

r анем відповів: "Три евнухи принесли сюди ск ри 
ню'', і розповів їй усе, що сталося. Опісля запитав і1 

про їі історію, але вона відповіла: "Молодче, хвала 

Богу, що завів мене на шлях такого чоловіка як ти. А

ле тепер збирайся, поклади мен·е в скринЮ, вийди на 
дорогу і найди першого ліпшого погонича осла або 

мула, щоб забрав скриню і завіз до твого дому. Аж 

коли бу ду вже в твоїм домі, тоді розповім тобі свою 

історію. Брадувани й вийшов r анем на степ. Тимча
сом зробився ясний день, сонце зійшло у своїм блес

ку і люди йшли з міста і до міста, так, що він швидко 

найшов чоловіка з мулом і вернув із ним до могил. 

Вложивши до скрині дівчину, до якої його серц~· 

горіло вже любовю, поклав скриню на мула і в радо~ 

сти поїхав із нею, бо дівчина була варта десять тисяч~ 
дінарів і мала на собі прикраси й одіж, що коштува• 

ла великий маєток. 

СОРОКОНА НІЧ 

Ледви міг діждатися приходу до дому пrнбуnZ 
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ши отвори в скрwню, з як оТ вилі31Іа дівчина~ розгляда

ючися по його мешканю. Побачивши, що ее гарне ме

шкання з пестрими килимами і гарною обстановкою, 

а крім того видячи звої матерії і инші подібні річи, пі .. 
знала що ее великий купець і багатий пан. А коли від 

крила своє лице і подивившися на нього побачила, що 

ее гарний молодець, полюбила його і сказала: "Прине

си нам що їсти ... Ганем пішов на торг, купив печене 
ягня, тарілку солодощів, овочі, свічки, перфуми і вер

нув з тим до дому. 

Побачивши його дівчина сміялася, цілувала його, 

обіймала і пестила, а його любов зросла так сильно, 

що вона посідала ціле його серце. Вони обоє їли і nи

ли аж до ночи і обоїх обнява обоnільна любов, бо обоє 

були в тих самих роках і однаково гарні. 

'Коли-ж настала ніч, Г ан~м, божевільний невіJІьник 
любови, позасвічував свічки і лямnи. Відтак nриніс по 

суду до пиття, приготовив стіл і засів із нею пити. На

ливав і подавав їй, а вона наливала і подавала йому і 

пили і бавилися і виголошували вірші. TaJ{ перебули 
вони цілу ніч, доки не наблизився ранок і не зміг їх 

сон. Ко жде з них спало на своїм місці, а рано Ганем 

встав, nішов на торг і накуnив чого їм було треба. 

Вернувши з тим до дому, засів із нею їсти і їли, доки 

не наситилися. Опісля приніс вино і вони пили і жарту 

вали зі собою. 

Душа Ганем а бажала цілувати дівчину і лежати 

з нею і він казав до неї~ "Моя пані, позволь мені ці

лувати тебе в уста". Але вона відповіла: ''Ганеме, за

жди, доки я не оnянію і не бу ду тямитися, тоді візьми 

собі потаііки nоцілуй, щоб я сего не завважала". І во-
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на встала, зняла часть одінн~ і знов сіла тільки в ніж· 

ній сорочці ~а хустці на голові, так, що бажання Га
нема стало ще сильнійше і він просив: "Моя пані, не 

хочеш дарувати мені того, про що я просив тебе?" А 

вона відповіла: "На Бога, не можна, бо на поясі моїх 

штанів написане тверде слово. 

ГанеМОВИ розпадаЛОСЯ серце і ЧИМ більше ВОНа бо ... 
ронилася, тим сильнійше палав вогонь в його серці, 

аж у кінці обняло його море любовного пожару. А ко

ли надійшла ніч зі своєю темнотою і розістпала над дів 

чиною шату сну, Ганем засвітив лямпи і свічки, обняв 
їі ноги, що видалися йому мягкі як свіже масло, почав 

їх цілувати і просити: "Ах, .моя пані, змилосердисS! 

над полоненим твоєю любовію і вбитим твоїми очима! 

Адже без тебе моє серце було би здорове". І заплакав. 

А вона йому відповіла: "Мій пане, я люблю тебе і 
вірю тобі, але тобі не можна зблизитися до мене. Те

пер розкажу тобі свою історію ... І кинулася йому на 

гру ди, обняла його і цілувала і пестил а, доки не втоми 

.1ися і не попадали на постіль . .. 
Вкінці через місяць, коли Ганем аж минався із 

любовного болю, вона сказала: "Тепер послухай мо

єї історії. Я відкриваю тобі свою тайну і ти простиш 

мені мою твердість" І взявши свій пояс від штанів 

сказала: ''Читай, мій пане, що на отсім кінці написано. 

Ганем узяв кінець пояса, поглянув і прочитав зо

лотом шиті слова: "Я твоя і TJ;f мій, сину вуйка проро":" 

ка". Прочитавши ті слова він опустив руки і просив: 

"Відкрий мені свою тайну". Вона відповіла: "Добр~_· 

Знай, що я коханка князя вірних, називаюся Кут ель

Кулюб і вихована в палаті князя вірних. Коли я ви-
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росла і він побачив мої прикмети 1 всю мою красу 

принаду, дуже мене полюбив і дав мені окремий дім 

на мешкання і десять невільниць до обслуги. Незаба

ром халіф вwбрався до иншої провінції і тоді пані Су

байде вишукала одну з моїх невільниць і сказала до 

неї: ''Коли твоя пані Кут ель-Кулюб буде спати, то за

пхай їй у ніс кусок бенджу, або кинь їй у напиток. Я 

дам тобі за те стільки гроший, що будеш задоволена''. 

Невільниця відповіла їй: "Дуже радо", і взяла ку

сок бенджу, чинячи ее не тільки тому, що втішилася 

грішми, але також тому, бо давнійше була Гі невільни

цею. Відтак прийшла до мене і запхала мені той кусок 
"' бенджу. в горло. Я вrtала на землю, при чім моя голова 

лежала коло мо1х ніг і почула себе в зовсім иншім сві

ті. Коли їі плян пові_вся так щасливо, вона поклала ме

не в СКJ'ИНЮ, прикликала nотаАки невільників і підку .. 
пила їх і сторожів брами. Тої ночи, якої ти сидів на 

пальмі, вони винесли мене геть і опісля сталося те, 

що знаєш. Ти вратував мене, завів до сего дому і зро 

бив мені в найбільшій мірі добро. Отже nізнай мою гід 

ність і не розповідай моєї історії далі. 

Почувши те оповідання r анем, у святім страсі пе 
ред халіфом відсумувся на бік і сів сам у куті кімна

ти, лаючи себе і роздумуючи про свою долю, виливаю

чи сльози над своєю безвиглядною долею і над своїм 

незаспокоєним бажанням, та нарікаючи nри тім на час 

і його ворожість. 

Тепер Куль ель-Кулюб nідійшла до нього nригор

нула його до груди, почала цілувати і опанована лю

бовію до нього, відкрила йому все своє серце і всю 

свою любов. Обняла його своїми руками і цілувала, а-
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ле він боронився зі страху перед.халіфом. Опісля роз

мовля.-., а як настав день Ганем встав вбрався пішов 

на торг накупив чого було треба, а коли вернув до до

му застав дівчину в сльозах. Побачивши його, вона пе ... 
рестала плакати, усміхнулася і сказала: селюбий мого 

серця, ти осиротив мене. Той час, через який тебе не 

було, видався мені роком. Я вже не можу розстатися 

з тобою, а що я показала вже тобі, як горячо люблю 

тебе, то ходи, нехай станеться, що має статися, візь

ми мене цілусе. 

Але Ганем відповів: ''Віддаюся в божу опіку! Се 

не може ніколи статися; як може пес лsrгти на місце 

льва? Що належить до мого пана, того не вільно ме
ні доторкатисясе. І вирвався з П обіймів і сів на боці, а 

її любов наслідком його повздержности стала ще силь 

нійша. Вона сіла знов біля нього і вони пили й жарту .. 
вали з собою аж опяніли і вона, хотячи зовсім йому 

піддатися почала співати. А Ганем заплакав і його 

плач викликав також сльози в дівчини. ,~ 

• Вони пили аж до ночи, а тоді Ганем встав і при~ 

готовив дві постелі, кожду на окремім місці. Дівчина 

запитала його проте: седля кого має бути друга п~ 

стіль?се Ганем відповів їй: сеотся для мене, а та д.rrJ! 

тебе, від нині бу демо тільки так спати. Все, що нале~ 
жить до пана, заборонене невільникови". = 

На ее вона сказала: "Ах, мій пане, лиши ее в~ 
що має статися, зсилає доля і призначеннясе. Але ві!! 

не хотів і в її серці загорів огонь, а її бажання матІj; 
його все зростало. І вона почала знов: "На Бога, cnii\{ 
разом". Але він заявив: сенехай Бог хоронить нас .t!:UМ 
того!се і відніс над нею побіду. ~ 
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Так вони жили три довгі місяці, підчас котрих їі 
любов і бажання все зростали. Але кільки разів хотіла 
.1.0 нього приблизитися, він боронив їй, говорячи: ·•все 

що належить до пана, заборонене невільникавин. 

Стільки про Га нема, божевільного невільника лю

бови. А Субайде, поступивши собі так із Кут ель- Ку-
- . 

любою в неприсутности халіфа зажурилаея і сказала 

до себе: .,Що скажу халіфови, коли верне і буде про 

неї питати? .. У своїй безрадности казала закликати 
стару жінку, яка жила в неї в замку, відкрила їй сво

ю тайну і запитала: ••що маю зробити, коли Кут ель 

Ку люби вж~ нема ?н 

Зрозумівши цілу річ, стара відповіла: ··знай, моя 

nані, поворот халіфа близько, отже пішли до столяра 

і кажи зробити фіrуру з дерева. Відтак кажи викопа

ти для неї гріб і засвітити кругом неї свічки і лямпи 

і накажи всім людям у замку одіти чорну одіж. А ко
ли твої невільниці і евнухи дізнаються, що халіф по.

вернув, дай їм наказ у коридорах косити публичну жа

лобу. Коли-ж халіф прийде і запитає, що сталося, во

ни нехай скажуть: "Кут ель Кулюб умерла, а що на

ша пані так її любила і· цінила, то похороннла 'іі у 
своїм за.мкі•. Коли він ее вчує, стане плакати і замо

вить читачів корану, аби через ніч читали коран на іі 

гробі. А коли подумає собі: '•Моя кузинка Субайде 

nевне із заздрости спрятала Кут ель Кулюбу, або ко

ли його любовний біль стане такий сильний, що він 

скаже вийняти Гі з гробу, то не бійся, хоч би мали від· 
крити гріб і вийняти ту деревляну людську фіrуру, 

бо коли їі виймуть в ії дорогоцінних смертних покри~ 

валах і халіф зажадає покривала зняти, аби П ще раз 
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побачити, ти не дай йому і кажи: "Вид їі наготи, ее 

злочин", і він бу де певне переконаний, що вона вмер

.Іа і скаже П покласти на своє місце, а тоді бу де ще 

вдяttний за твій добрий учинок [так виратуєшся з тоі 
матні". 

ПочувшиП раду і побачивши, що вона добра, па· 

ні Субайде дала П почесну одіж і припоручила вико .. 
нати все зовсім так, як вона казала. 

Стара взялася зараз до роботи і замовила у сто 

ляра деревлянулюдську фіrуру, а коли та була гото· 

ва принесла П до пані Субайди, завила в смертні по

кривала, запалила свічки і лямпи і розстелила довко

ла гробу килими. Опісля убралася в чорну одіж, нака 

зала так само вбратися невільницям і так ровійш.оося 

по замку звістка, що Кут ель Кулюб умерла. 

Коли-ж за якийсь час халіф вернув із своєї по

дорожі і тільки думаючи про Кут ель Кулюбу, увій

шов до замку, задрожав, побачивши пажів, евнухів і 

невільниць у чорній одіжи, і зімлів на звістку про 

смерть Кут ел Кулюби. 

Прийшовши до себе запитав про їі гріб, на що па

ні Субайде відповіла: ''Знай, о князю вірних, я їі так 

любила, що казала похоронити в своїм замку. 

Тоді халіф удався зараз до замку, аби відвідатn 

гріб Кут ель Кулюби, а побачивши при гробі розсте

лені килими і запалені свічки дякував своїй жінці за 

добрий учинок. Але к.іла та історія так його здивувала, 

що почав сумніватися. А коди його обгортав щораз 

більший неспокій, казав отворити гріб і вийняти ії. Але 

nобачивши смертне накривало, хоч як радо був би Ао .. 
го зняв, зі страху перед Богом, відступив від того мі-
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сця. І казав nрикликати теольоrів і читачів корану І 
коли вони читали коран, він сидів на їі гробі, nлачу· 

чи, аж доки не зімлів. 

СОРОК ПЕРША НІЧ 

Вже цілий місяць nеребув халіф на гробі, аж одного 
разу трапилося, що він, відпустивши емірів і везирів 

від себе до дому, пішов до гарему і ляг на відпочинок, 

під час чого одна невільниця сиділа йому в гоJtовах, 

а друга в ногах. Переспавшися трохи він збудився І 

почув, як невільниця, що сиділа в головах, промовила: 

"Бачиш, наш лан не знає, що сталося, й лересиджуе 

ніч на гробі, в якім нема нічого, тільки деревяна фІ

rура, столярська робота". Друга запитала: ''Але 

що-ж сталося з Кут ель-Кулюбою?" На ее відповіла 

перша: "Знай, пані Субайде, дала одній невільниці ку 

сок бенджу, аби та їі тим оглушула. А коли бендж по 

казав свою силу, поклала Кут ель .... Кулюбу до скриНІ 
і дала Савабови і Кафурови, щоб їі занесли на цвин

тар. Але я чула, що вона перебуває у одного молодо

го купця Ганема з Дамаску, вже нині як-~Jаз чотири 

місяці. А наш лан переводить ночи на гробі, в якІм 

не лежить ніякий мерлець''. 

Коли халіф вчув ту історію і дізнався, що гріб 

є сфалшований, розізлився, встав і наказав емірам сво 

єї держави зявитися перед собою. Коли наслідком роз 

казу став перед ним везир Джафар і поцілував перед 

халіфом землю, той накаЗав серед гніву: "Джафаре. 

візьми з собою відділ ві'йська, розвідайся про дім Га
нема, впадь зараз до нього і приведи мені мою дІвчи

ну Кут ель-Кулюбу. його самого мушу взяти на тор

тури." 
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· Джафар відповів: "Чую і слухаю" і в товаристві 

валія і жовнірів вибрався зараз на розслі,:.r.и, доки не 

прибув до дому Ганем а. 

А Ганем якраз тоді вернув до дому з повним гор ... 
шком мяса і думав із Кут ель-Кулюбою зазісти за стіл, 

як вона поглянувши кругом пізнала, що на їх дім на:"' 

пало нещастя, бо везир, валі, поліція і мамелюки о(}. 

ступИли його. Пізнала, що її пан, халіф, дізнався про 

неї, і що жде її певна загибіль. Зі страху сказала до 

.Ганема: "Коханий, ратуйся!" Ганем відповів: "Як маю 

ее робити і куди йти, коли в тім домі всі мої гроші і 

маєток" Кут ель-Кулюба відповіла: "Не отягайся, аби 

не стратив не тілько .маєтку, але і життя". Тоді він по

чав жалуватися: "Ах моя люба, як мені йти, коли вже 

обступили дім"? Але вона відповіла: "Не бійся''. І 

здерла з нього одіж, оділа його в зношені лахи і по ... 
клала йому на голову rорнець, у якім бу ло мясо, всу ... 

· нувши в нього кусень хліба і миску з мясом. Тоді ска .. 
зала: "Вийди так перебраний і не журися мною, я 

. знаю, що маю зробити з халіфом. 
Вчувши ті слова і ту раду, Ганем вийшов із гор .. 

шком на голові і пройшов поміж ними, а Хоронитель 

хоронив його, так що він у нагороду за свою чесно

ту вийшов щаслвво із матні й нещастя. 

Прибувши перед дім Джафар зліз з коня і війшов 

до середини. За той час Кут ель-Кулюба успіла вбра• 

тися і пристроїтися і напакувати одну скриню . золо
том, прикрасами, дорогим каміням. А коли Джафар 
увійшов і поглянув на неї, встала поцілувала перед 

ним землю і сказала: "Мій пане, перо написало, що 

Бог постановив". А Джафар відповів: "На Бога, мо~ 
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пані, мій пан наказазв мені наложити руку на Ганема. 

Кут ел-Кулюба сказала: .. Знай, він спакував сво~ 
товари і вибравс~ до Дамаску і я нічого близше про 

нього не знаю. Але я хотілаб, аби ти беріг мені отсю 

скриню і казав її перенести до палати князя вірних''. 

Джарар відповів: "Чую і слухаю" і казав забрати 

скриню. Опісля зруйнували дім Ганема і потягнули з 

Кут ель-Кулюбою до замку князя Коли туди прибу

ли і Джафар здав із усего справу, халіф назначив Кут 

ель-Кулюбі темницю на домівку і дав їй одну стару 

жінку до обслуги, бо думав, що Ганем прогрішився 3 

нею .. Опісля написав до віцекороля Дамаску письмо та 
кого змісту: "В хвилі, коли оце письмо дійде до твоїх 

гук, наложи свою руку на Ганема і пришли його менІ. 

Одержавши королівське письмо, Могамед казав 

оголосити на торгових площах: "Хто хоче рабувати, 

нехай удасть до дому Ганема". · 
Прибувши до дому Ганема, застали в нім тілько 

його матір і сестру, які не могли зрозуміти, за що їх 

дім рабують. Коли люди зловили їх і привели пере.а. 
султана, вони на пи~ання,' де Ганем, відповіли, що від 

року не мають від нього ніякої звістки, і він пустив 

іх до дому. 

А Ганем, стративши свій маєток, утік і вандрував 

аж до вечера. Втомлений голодом і холодом зайшов на 

конець у село, де надибав мошею і сів на круглу мату. 

Спершися плечима о мур мошеї, стратив свідомість І 

лежав так аж до раня. Коли дургого дня рано люди 

оселі прийшли до мошеї на ранні молитви й побачили 

його на землі знеможеного голодом і приступивши бли 

ще, завважали, що він змерз і голодем,_ убрали його в 
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стару одіж і запитали його: "Звідки ти чужинче?'' 
Отворившв очи і побачивши їх Ганем заплакав 

не відповів. А один із людей, завваживши, що він ду
же голоден, побіг до дому і приніс тарілку меду та 

дві булки. Він їв, а люди сиділи кругом нього аж до 
сходу сонця, а тоді пішли, кождий до свого діла. 

Так жив у них Ганем цілий місяць, а його сла
бість і недуга все більшали. Тоді добрі люди порадІJ
лися відіслати його до Багдаду. Коли вони з собою 

говорили, надійшли дві жебрачки коло Ганема. Бу

ла ее його мати і сестра. Він не пізнав їх, але побачив 

ши дав їм хліба і вони переспали ніч коло нього. 

Другого дня прийшли до нього мешканці оселі з 

верхоблюдом, кажучи до властителя верхоблюда: "За

бери того хорого на верхоблюда і прибувши до Баr да

ду, поклади його перед дверми шпиталю. Може вІн 

виздоровіє і ти заслужиш собі на заплату Бога". 

Погонич верхоблюда відповів: " Чую і слухаю''. 

І люди ви садили Г анема на верхоблюда. Між цікави

ми видцями була також його матір і сестра, які його 

не пізнали. А~е приглянувшися йому блище подумали~ 

"Отсей хори й зовсім подібний до нашого Г анема, чи 

ее він, чи ні?" · 

А Ганем прийшов знов до себе і почав плакати ' 
нарікати, а люди бачили, що також його ·мати і сес ... 
тра, хоч не пізнали його, проливали сльози. 

·Опісля пішли обі далі аж зайшли до Баrдаду, а 

погонич верхоблюда прибув там також, поклав Гане

ма перед дверми шпиталю і відїхав назад. Тут лежав 

Ганем аж до ранку і люди, що проходили попри нього 
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вулицею, придивля;шся йому цікаво, бо він став .такий 

тонкий, як зубочистка. 

Незабаром надійшов туди настоятель базару, я ... 
кий відсунув від нього людий і скаЗав: ~~хочу заробити 
собі рай при тім нещаснім, бо коли вони візьмуть йо
го до шпиталю, то за оден день виправлять його на 

той світ". І казав своїм хлопцям занести його до сво
го дому. Коли його тут принесли, він приготовив но
ву постіль із новою подушкою і сказав до своєї жін
ки,: .. Обслугуй його добре''. Жінка його обмила його, 
подала чашу вина і покропила рожевою водою і він 

прийшв знов до себе. Але тепер згадав про свою коха ... 
ну Кут ель-Кулюбу і його горе побільшилося. 

СОРОК ДРУГА НІЧ 

А Кут ель Кулюба, коли халіф розгнівався на неї 

і призначив їй на домівку пивницю, перебула вже там 

вісімдесять днів. Аж одного дня халіф переходив по

при пивницю і чув, як Кут ель-Кулюб виголошує вір

ші. Скінчивши їх сказала: ''Ах мій коханий Ганеме, я

кий ти добрий і яка чиста твоя душа! Ти зробив добре 

тому, що тобі зробив зле, зберіг честь того, що твою 

честь зганьбив і охоронив жінку того, що зробив тебе 

і твій гарем невільниками. Але певне і ти і князь вірних 

станете перед справедливим судією і той вимірить то" 

бі твоє право в тім дні, коли Бог буде судієЮ і його 
ангели свідками". 

Почувши її слова і зрозумівши зміст її жалоби, 

халіф пізнав, що 'ЇЇ сталася кривда. ВернувшІ-Р отже 

до своєї палати післав до неї евнуха, аби її привів. А 

коли стала пере,ц ним, халіф відізвався до неї: ''Кут 
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ель-Кулюбо, я бачу, що ти обвиняєш мене о жорсто ... 
кість, закидаєш менj тиранство і кажеш, що я зле зро 

бив тому, хто мені зробив добре. Хто-ж ее, що збе

ріг мою честь, а я його честь зганьбив, що охоронив 

мою жінку, а я Aoro гарем зробив невільницями?'' 
Кут ель-Кулюб відповіла: "Се Ганем, бо бачиш, 

на твою високість, о князю вірних, він не приблизився 

АО мене з нечистими намірами~~. На ее княз Dірних від

повів: "Кут ель-Кулюб, проси в мене,. чого хочеш, а я 

тобі сповню се".Тоді вона сказала: "Прошу собі в тебе 

мого милого Ганема". 
Вчувши ту просьбу халіф сказав: "Приведу тобІ 

його, так Бог хоче". Кут ель-:Кулюб просила далі: ~~о 
князю вірних, коли його приведеш, то подаруй мені''. 

1 

Халіф відповів: "Коли його приведу, то подарую тобІ, 
як дарує благородний, що не відкпикує свого дарун

ку~~. Кут ель-Кулюб просила втретє: "О князю вjрних, 
позволь мені всюди Aoro шукати, може Бог знов зє
динить мене з ним". Халіф відповів: "Роби, що хочеш'•. 

Брадувана Кут ель-Кулюб відійшла, взяла собІ 

тисячу дінарів і пішла з ними до шейхів, між яких роз 

ділила гроші як милостиню за справу Г анема. Друго

го дня пішла на базар купців і дала дозорцеві базару· 

гроші з припорученням роздати їх як милостиню чу

жинцям. Другого тижня взяла з собою знов тисячу 

дінарів, пішла на базар золотників і почала питати за 

JІ.ОЗорцем базару. А коли він зявився перед нею, дала 

йому тисячу дінарів кажучи: "Роздай ее як милостиню 

поміЖ чужинців". Дозорець, який був рівночасно на

стоятелем базару, поглянув на неї і сказав: ~~чи не 
мала б ти охоти піти до мого дому_ і nоглянути на мо-
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лодця чужинця, аби nобачити, який він делікатниА і . 
досконалий". А ее був Ганем, чого не знав дозорець, 

уважаючи його . нещасливим довжником, якого має-

ток зліцитували, або втрбленим, якого розлучили з 
його любкою. 

Коли Кут ель Кулюб почула ті слова, забилося ії 
серце, отже сказала: ~~nішли І<оrо зі мною, щоб за .. 
вів мене до твого дому''. Він дав їй малого хлоnця, що 

завів їі до дому, де лежав чужинець. Коли вона всту ... 
пила в дім, на іі nривіт устала жінка дозорця, яка il 
знала, і поцілувала nеред неї землю. А Кут ель-Кулюб 

запи~ала її: "Де той хори й, що живе в вас?" Жінка 

дозорця заплакала і сказала: Ось він, моя пані, але 

він із доброго дому і ще видно на нім сліди добробуту, 

Кут ель-Кулюб звернулася до постелі, на якій ле~ 

жав хори й, і добре йому приг лядалася, як коли-б він 

не був сам Ганем. Але він зовсім змінився і став та .. 
кий ху ди й і тоюшй як зубочистка, так що вона сум .. 
нівалася і не могла вірити, що ее він. Та все таки оо .. 
горнуло її милосердя над ним і вона сказала серед 

сліз: "Ах чужинці нещасливі, хоч-би в своїм краю бу

ли і емірами". Зарядивши Для нього вино і лікарства 
і посидівши хвильку коло нього, сіла знов на мула, вер 

нула до замку і знов відвідувала базарі, шукакючи за 

Ганемом. 

Незабаром прийшов до неї дозорець із його ма...::-1-

рю й його сестрою Фітне і сказав: "О пані, нинІ при

були до нашого міста дві жінки, мати і дочка. Іх очи 

плачуть і їх серця повні смутку. Я привів їх. до тебе, 

~би ти дала їм дах і охоронила їх перед соромом же--

браня, бо їм не випадає просити у скупарів милости':"' 
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ні. Може при божій помочі дістанемося через них до 

раю". Кут ель Кулюб відповіла: ''Мій пане, ти вже збу 

див у мене тугу за ними. Де-ж вони?" Він казав увійти 

і Фітне та її мати увійшли д-Р Кут ель-Кулюби. Погля

нувши на них і побачивши їх красу, Кут ель-Кулюб за 

плакала над ними і сказала: "Се діти щастя, на яких 

елідно ще давнійше богацтво". А дозорець сказав: 

'(Моя пані, ми любимо бідних і нещасних задля наго

роди на тім світі .. Ма будь отсих скривдили гнобител,, 
SІКі арабували їм їх богацтво і зруйнували їх дім". 

·На сі слова обі жінки почали гірко плакати і зга 

давши Ганема, хлипали щораз гололснійше, так, що 

Кут ель-Кулюб заплакала з ними, аж на конець мати 

Ганема промовила: ''Ми просимо Бога аби нас зєди

нив із тим, кого шукаємо, з моїм сином Ганемом··. 

Вчувши те, Кут ель-Кулюб пізнала, що та жінка була 

мати її любого, а друга його сестра і промовила: "По

тіштеся і не журіться більше, нинішний день, ее пер

ший день нашого щастя і останній нашої недолі. •· 

СОРОК ТРЕТЯ НІЧ 

І дала дозорцеви грошей, кажучи забрати їх до 

себе і заставила свою жінку повести їх до купелі, оді

ти в гарну одіж і дбати про них як найстараннійше. 

Другоrр дня сіла на мула і поїхала до дому до

зорця. Коли побачила матір Ганема і його сестру, я

ких жінка дозорця відвела тимчасом до купелі і за

мість старої одіжи убрала в нову так, що сліди їх 

давнійшого добробути стали ще виднійші, сіла коло 

них і якийсь час розмовляла з ними, а опісля заnита
Ла жінку дозорця про її дорогого. Та відповіла: ''йо-
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'Ходім, відвідаємо його і подивимося на нього". І всі 
ІІовставали, пішли до нього і посідали коло нього. 

!'О стан не змінився". Тоді Кут ель-Кулюб сказала: 

Тепер Ганем, якого тіло і кости зовсім змарніли 

почув, що жінки вимовляють імя Кут ель-Кулюб, і за

раз вернуло йому життя. Він підняв голову з подушки 

і закликав: "Кут ель-Кулюб". Вона поглянула на ньо

го і пізнаючи його, закликала: "Так, мій любий". "ПІ

дійди блище'', - сказав він. Тоді Кут ель.-Кулюб за
питала його: "Чи ти не Ганем?" Він відповів: "Так, 

ес я". Тоді вона зімліла. А його мати і сестра, вчувшh 

їх розмову, закликали голосно: "Ах, що за радість!'' 

і також зімліли. 

Коли знов поприходили до себе Кут ель-Кулюб 

сказала: "Слава Богу, що мене і твою матір і сестру 

з'єдинив із собою". І розповіла йому все, як їй повело-

ся із халіфом. Ганем врадувався тим незвичайно, а 

Кут е.'Іь-Кулюб пішла до замку, взяла собі більше гро 

ший, дала їх дозпрцеви, кажучи: ''ВізьмИ ті гроші t 

купи для кождого із них чотири одяги та инші потрі

бні річи". Опісля пішла з ними і з Ганемом до купелі і 

казала їх обмити. А коли вернули з купелі приготови

ла їм потравки і ріжні напитки і перебула з ними три 

дні, годуючи їх добре. Коли за той час вернула до них 

їх життєва сила, повела їх ще раз до купелі і казала 

змінити одіж. Опісля пішла до халіфа і повідомила йо 

го, що найшла свого пана Ганема і що його мати і ее ... 
стра також тут. 

Халіф казав привести Га нема до себе. Коли Га

нем став перед халіфом, а маючи говірливий язик І 

кріпке серце та вміючи робити гарні реторичні фіrу-
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ри і влучні порівнання, виголосив ряд віршів, TJK що 
халіфа одуш~нляла його ніжна істота і він був зонсім 

підбитий нимоною його язика і солодкістю йо1·о мови. 

СОРОК ЧЕТВЕРТА НІЧ 

Тому халіф закликJв їюго підіІіти uлшце казав 

оповісти свою історію. Ганем розповів ІUІО.''"У усе по 

правді від початку до кінця. Видячи, що він говорить 

правду, халіф дав йому почесну одіж і CI{JЗJB до нього: 

"Даруй мені мою провину". Ганем дарував йому гово 

рячи: "О князю вірних, бачиш, невільник зі всім своїм 

добром у руках свого нана". ВрадунJІШЇІ тим халіф 

подарував йому ЗJмок і назначив високу ПJІJтню. 

Тепер Ганем завів свою матір і сестру до свого 

замку, а халіф почувши, що його с~стра Фітне, задля 

своєї краси дійснJ ІюкусJ, старJвся о її руку, на що 

Ганем відповів: "Gачиш, вона пюя невілhниця і я твіі1 

мамелюк". Халіф дав ІЇому сто тисяч дінJрів і казав 

привести кадія і свідків Jби списJти шлюбний J{OH-· 

тракт. Другого дня рJно казав халіф списJти історію 

Гансма від початку до кінця і зложити до актів. 

Від т~ІІер Ган~м і хJліф ЖІ1:ІИ щJсmіво до кінця 

свого довгого віку. 

Одначе та історія не дивнІШШl від історії короля 

Омара і його синів Ulаркана й Дау сль-МаІ{аІІа з ріж

ними дивними та рідкими пригодами. 

( Консщ. другої части) 



Королева Розбійників. Гарні коротенькі оповідання . . . . . . . . . . .50 
Коротка Історія Козаччини. Написав Володимир Антонович . . . . .50 
Ключ до мови. Коротка граматика української мови. О. Jвах . . . . .20 
Кость Гордієнко-Головко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
Ку ди йдеш? Оп відування з часів переслідування християн . . . . .40 
Летючий корабель. Українська казка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Листи до Братів-Хліборобів, В. Липинського, спеціяльна ціна . . 1.50 
Листівник, українсько-анrлійський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
Люборацькі. Сімейна хроніка. Написав Анатоль Свидницький . . 1.00 
Людина людиною. Роман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
Ма1·ічне місто. Новеля з життя укр. пересиленців в Америці . . . . .75 
Маркіян Шашкевич. Літературна характеристика, Б. Лепкий . . . . .50 
Молитовник "Отченаш" для української молоді . . . . . . . . . . . . . . .75 
Молитовник "З Нами Бог" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
Маруся. Прекрасна повkть Гр. Квітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 
Марта. Повість. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
МикоJІа Джеря. Гарне оповідання. Нечуй-Левицький . . . . . . . . . . .ЗО 
Мій Сад. Поезії. Написав М. І. Мандрика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 
Море та його жнття. Дуже цікава книжечка . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Молодість Лесі Українки. Написав Гліб Лазаревський . . . . . . . . .40 
Мойсей. Найкраща поезія Івана Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 
1}1ораль. Написав Гр. Наш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 
Мрія. Роман Еміля Золі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
Мучениця в короні, або тайни цісарських дворів . . . . . . . . . . . . . . .ЗО 
На Зелених Горах. f Іоезії О. Олеся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
Найбільший УкраїнськІІА Сонник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
Найкращі загадки і забавки, 664 штук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 
Народні Казки. в 2 частях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ЗО 
Невидимий Чоловfн. Дуже цінава повість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
Незвичайні Пригоди Матія Сандорфа. в двох томах . . . . . . . . . . 2.50 
Нетри. І lікава повість Антон<l Сінклєра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 
О Лnанайцяти. Таблицях, казка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
Олюнька. Оповідання з життя ходачконої шляхти, 2 томи . . . . . . 75 
Онанізм. Написав Лр. Бравн і Розенблюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 
Панські Жарти, Іван Франко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
Перехрестні Стежки. Повість Івана Франка - книжка ще в друку, 
[Іірване Литя. Сензаційний роман. 62 зошиті по 15 ц. Шлість .. 7.50 
Подорож до місяця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 
Поміж ворогами. Повість Т. Левицького . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
порадник для женщин, що хочуть бути здоровими . . . . . . . . . . . . .15 
[Тослідне ходження Бога по землі. Гумористична повість . . . . . . .25 
Пригоди Гука, nовість М. Твейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
Провілник Анrлійської Мови, як говорити, читати й писати ... 1.50 
Г/резервовання оrючів і ярнн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
{lрнчеnа. Повість І. Н. Левищ.коrо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
/lророцтва Арабської цариці Михальди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
IJpo nолові справи. Дуже поучаюча лікарська книжечка . . . . . . .:ю 
іТсихо.1ьоrія ............................................... 1.00 
1уп, Паломннка r Богомою,ця) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
існі І {ерковні, rri.n нотами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 
і ,ппа школа на еміграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 

Ро3nійник Іван Пушкар і июні гарні оnовіщншя . . . . . . . . . . . . . . .50 
Pn ~в=~ nоrлялін на вселеннv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 
Рубають ліс. ГІоuість А. Кр)·шел•,ннцькоrо, в оnраві .......... 1.25 



Ручна праця в вихованню, Т. Андроховпча ................. . 
Семен fla.1iй, герой українського народу ................... . 
Самочислнтель, юшжечка готових рахунків .. 35 ц., в оправі .. 
Садівництво в Західній Канаді ............................. . 
с~ред Те:.ІНОЇ Ночі. І lовkть .Dориса Грінченка ............... . 
Сшш ЗеJ\ші. ІІавість з укр. життя в Канаді. І. Киріяк, 2 томи .. 
СІ,арби віків, укр. лєrенда. К. І !олі щук ..................... . 
Скошений цвіт, Володнмнр Барвінський ..................... . 
Співомовки. Неселі вірші ншш~.-ав С. Ру данський ............. . 
Срібні тіні. Ilpo фі.,Іьмоuе ми~.-тещuо ....................... . 
Срібний Череп. Історична повість, С. Ордівськоrо ........... . 
Страшний монах Распутін ........................... . 
Суд чотирох. Сензаційне оповід.шня ....................... . 
Таємний злочин. Написав Я. Н. Крет ....................... . 
Т. ЙІІІІ цісарської родини ~ Відні ........................... . 
1 .tpdc Бульба. д.> же 1 арне uІювід.авня ....................... . 
Теорія 1 осrюдар<.ЬІЮЇ демократії. Нашrсав др. Мандрика ..... . 
Тисяча й Одна Ніч. І іреkрасні араосьІ{і казки. 2 томи ......... . 
Т11ціsшів син, оповідання ............................. . 
ТунеrІь, ромuн ............................. . 
Тешю й життя. Дуже поучаюча 1шижечю1 ................... . 
Українська державність, 1\l. Возник ......................... . 
~·країнсько-Анrлійська Кухарки. нк варІпІІ й nечи ........... . 
Українсько-Анr.1ійськнй і Анс.rійсько-Український еловар ... . 
Український Сnіванннк, 6ез нот ............................. . 
Укр;1Їнський Співшшик. "Зв\'КИ України" під. нотами 100 nісень 
Український Співашшк, М. Леонтовича, 130 пісень, для хорів .. 
Українська ІміrрJція в СноJІучених ДерїІ~.авах ............... . 
Фі .. н,озофія Соціял-Демократії ............................. . 
Хнба ревуть во,1и, як яс.1а повні. Роман з народного життя .... . 
х~Іе.'!ЬНІЩЬJ{ИЙ в Галичині ......................... . 
Хуртовина, І Іоезія ВасиJІя J!імниченка ....................... . 
ltарнця і Весталка. Або замуровnна живцем ................. . 
ll,Іp І "о юл. Оповідання вро робітників ..................... . 
llap Солов~й. І Іоема-казка, С. Ру данського ................. . 
Через Кладку. Повісrь Ош>ПІ КобндннсьІ~.ої. 6рош ............ . 
Чорн~ Ігуменя. Історична повість з 17 століття ............... . 
Чорна КнЯІІШЯ Га.ІьІ<а Острожська). Іс1 о рич на повість ....... . 
Чо:ювік. .Оу до ва шодсько1 о тіJІа ..................... . ..... . 
'-Іорноморці в 1-lево.ІІ і шІші оповідання ..................... . 
Чужа рука, або хто розєдну&: уІ<раїнський народ ............. . 
ІІІляхом ЖІІТТЯ. Поезії, М. Таrнавський. Б гарній оправі ....... . 
Як з'янн.1ася людшrа на земJІі. !Jікава кнюкечка з образками ... . 
Як крінакн боро:шсь за во.1ю з панством ................... . 
Як .1ю()итн рідний край ............................. . 
Як JІІ,виuя Інtхова~Іа царського сиш1 ........................ . 
Як Мнхась син ме.'ТhННка хоюш до неба по диямант . . . . . . . . . . . . .2[, 
Як чо:ювік зійшов 11<1 nана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
Як внправ.1нти скірн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 
Як лікувати домшш1их звірят. Напнс<~в К С. Продан . . . . . . . . . . .:20 

Всі замовлення ра ом з rріUІми nиси..'ІаАте до: 

UKRAINSKA TORHOWLA 
806 MAIN STREET 
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