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Передмова

В імя милосерного й милостивого Бога!

Хвала Богови, ианови сьвіта, і бла
гословенє й добро нехай буде над паном
божих иісланцїв, над нашим паном івчи
телем Могаммедом і над його домом. Бла
гословенє і добро вічно і все аж до дня
сУду!
Житє давнїйших людий стає иізнїйшим

за науку, щоб чоловік на науки, до яких
дійшли ииьші, дивив ся і брав їх до серця,
щоб він учив ся історії минувших народів
і їх житя і щоб се було для нього нере
сторогою. Тому хвала йому, що історію
давнїйших виставив ириміром для пізній
ших поколїнь.

До таких иримірів належать також
оповіданн, що називають ся „Тисяча й одна
ніч", і дивні подїї й казки в тих опові
даних.

Тисяча й одно ніч. 1



Вступ.

Історія королїв Шагріяра і Шагземана.

Оповідають, - бо-ж Бош` всевідучий
і всемудрий, всемогучий і вседобрий, -
що волись у предавнім часї і в давно
минулих днях на островах Індій і Китаю
жив король із роду Сасанїдівї), який мав
сильне військо, численні прибічні гвардії,

велику службу і поважну дружину. Він
мав також двох синів, із яких один був
у старших лїтах, а другий іще молодий;
оба були хоробрими лицарями, але стар
ший був іще більше лицарський, як шо
лодший. Він був також володарем краю

1) Оасанїди, се нерський воронївський рід,
який очевидно ніколи не панував на тих казенних

островах. Рід Сасанїдів прийшов на. царський коро
лівський трон із Ардешірок 296 р. і панував ав до
здобути Персії Арабани коло 650 р.



іпанував по справедливости над своїми
підданим, так що нарід його краю і ко

ролівства любив його. Його імя було во

ролв Шагріяр'), а його молодший брат
називав ся король Шагземаи і був коро
лем Самарванди в Персії.
› Двацять л'і'т кождий з них панував
у своїм краю по справедливости над сво
їми підданими і жив без перестанку в пов
ній веселости і вдоволеню, аж старший
брат затужив за молодшим і тому пору
чив свому всзирови удати ся до нього
і привести його з собою.

_ Везир відповів: „Чую і слухаю“,
і вибрав ся в дорогу, аж став щасливо
у брата свого короля. Приведений перед
Шагземана, передав йому привіти, донїс
йому, піо його брат за ним тужить і за

просив його відвідати брата.
Шагземан згодивіся зараз і почав

ладити ся в дорогу. А виславши за місто
шатра, верхоблюди і мули, службу і при
бічну сторожу, іназначивши везира упра
вителем краю, вибрав ся сам у дорогу до

краю свого брата.
Одначе коло півночи внало йому на

думку, що щось важне лишив у замку;

1) Шагріяр, перськс слово, значить приятель
міста; Шагвенеи _ король часу.
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він вернув ся і застав там свою жінку в ліж
ку в обіймах чорного невільника. Коли по
бачив се, ночорнів йому сьвіт і він сказав
до себе: „Коли таке дїеть ся, заки я ще
опустив місто, то що вироблятиїме та роз
пусниця, коли я якийсь час буду у брата?“
І витягнув меч і задав обоїм у ліжку
смертні удари. Відтак зараз вернув ся,
дав наказ до походу і подорожував, аж

доки не зблизив са до резиденції свого

брата. Шагріяр, урадуваний його прихо
ходом, вийшов йому на зустріч і повитав
його в найбільшій радости; відтак казав
на його честь пристроїти сьвяточно місто,
сїв собі коло нього і розмовляв із ним,
веселий і врадуваннй.
Але король Шагземан згадав про ви~

надок із своєю жінкою і такий обгорнув
його смуток, що він ножовк і його тїло
нидїло. Се завважав вправдї Шагріяр, але
думав собі, що причиною сего розлука
з краєм і королівством, тому лишив його
в спокою і не випитував далі.
Одначе незабаром сказав до нього:

„Мій брате, я бачу, як твоє тіло нидїє
і як ти що-раз більше зісовкнеш“. А той
відповів тільки: „Ак, мій брате, я терплю
на внутрішню рану”, і не згадав нїчого;

про свою жінку. На се сказав Шагріяр
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„Коли-б ти зі мною пішов на ловн, може-б

розвееелило ся твоє серце ?“ Але Шагзе
ман не захотів і так його брат сам пішов
на лови.
В замку короля Шагземана були

вікна, що виходили на город його брата.
Івін побачив нагло, як відчинила ся зам
кова брама і з неї вийшло двацять невіль

ниць і двацять невільників, а в середині
у окінченій красі і принадї йшла жінка
його брата. Вони відійшли до Фонтани,

задержали ся там, пороздївали ся і посі

дали коло себе. Нараз жінка його брата
закликала: „Мазуді” На се прийшов чор
ний невільник і обняв її; те саме вчинили
иньші невільники з невільницями і не ро
зійшли ся, аж почав кінчити ся день.
Побачивши се, брат короля сказав

до себе: „На Бога, моє нещастє лекше,
як те ось тут". Весь його гнів і смуток
зник і він знов їв і пив, думаючи: „Се
багато гірше, як те, що мен'ґ трапило ся“.
Коли-ж король Шаі'ріяр повернув

із своєї прогульки і вони привитали ся,
побачив, що його брат Шагземаи знов ді
став природну барву лиця і його лице
знов почервоиїло і що тепер знов їсть із
анетитом, хоч давнїйше брав тільки мало

страви й напитку. Здивував ся і промовив
до нього: „Мій брате, давиійше бачив я,
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що твоє лице жовте, а тепер воно має
знов природну барву, розкажи мені, як се
стало ся".
Шагземаи відповів йому: „Як се

стало ся, розкажу тобі, але зречи ся ді
знати ся також від мене, як я знов дістав
природну барву“. А той сказав: „То роз
кажи найперше, як твоя барва змінила ся
і ти почав нидїти, нехай чую“.
Тепер той почав оповідати: „Зиай,

мій брате, коли ти прислав до мене свого
везира, аби мене забрав до тебе і я зла
див ся в дорогу і вже вибрав ся з міста
в чисте поле, впало мен'і на думку, що
я забув у замку дорогий камінь, який
тобі тепер подарував. Вернувши для того,
застав я в ліжку коло моєї жінки чорного
невільника. Я забив обоїх і прибув до тебе,
але все мусів думати про той випадок.
Ось чому змінила ся моя барва й мое тїло
ниділо; але як я знов прийшов до себе,
про се ве питай“.

Почувши те оповідане свого брата,

Шагріяр почав напирати на нього, ка
жучи: „На Бога, закликаю тебе, розкажи
менї, як се стало ся, що ти знов дістав
природну красу". А той оповів йому все,
що бачив. На се сказав Шагріяр: „Мушу
се бачити власними очима“. Наслїдком
того Шагземан дав йому таку раду: „У
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дай, що знов хочеш іти на лови і сховай
ся в мене, а тоді бачити-меш усе влас
ними очима і зможеш про те пересьвід
читн ся“.

Король казав зараз оголосити, що
вибираєть ся знов на прогульку; вирушили
відділи, вивезено шатра перед місто іко
роль удав ся до табору. Прибувши там,
видав своїм пажам наказ нївого не впу
скати, перебрав ся і пішов потайки до
замку свого брата, де сів коло вікна, що
виходило на город.4 За хвилю надійшли
в город справді певільницї зі своєю панею
іневільиики ібавили ся аж до вечера
так, як се оповідав йому його брат.
Видячи се, король Шагріяр стратив

розум. І сказав до свого брата: „Ходи,
йдїм своєю дорогою і не дбаймо про наші

'

держави, доки не знайдемо когось, кому
трапило ся те саме, що й вам. А коли
нї, то смерть для нас ліпша, ніж жита".
Шагземан зараз згодив ся і вони

вибрали ся зараз у дорогу, з укритоі бра
ми замку йдучи день і ніч, аж зайшли
під дерево серед левади, на березі соло
ного моря, коло якої плило жерело. Там
иапили ся з жерела й посідали, аби від
почати.
За якийсь час море почало пагло

ревіти; з вього підняв ся чорний стовп
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виріс аж до неба і йшов просто на ле

ваду. Побачивши се, вони налякали ся
і вилівли на вершок дерева, що було
дуже високе, тай звідти придивляли ся,
що то буде. І глянь, був се джінні1) не
личезного росту, з широкою головою
ісильними грудьми, який ніс на голові
скриню. Вийшов на беріг, підійшов просто
до дерева, на якім сиділи ті оба, і сів
під ним. Отворив скриню і вийняв із неї
пуделко, а коли й його створив, вийшла
дівчина, гарна й проміняста як ясне сонце,
як співав поет:

Зійшла в темноті і настав день і осьвічена

[була пітьма її сьвітлом. ,
З іі блеску посходили сонця, коли місяці

[пішли і поскидали заслоии.
З молитвою хилять ся перед нею всі істоти,
[коли нагло зіявить ся і розірве заслону.

1) Побіч ангелів, сотворених зі сьвітла, зна
ють Араби також дікінні, сотворевих із отню, які по
части приняли іслян і наслідком того сприяють лю
дям. Невірні дікінні поділені докладнійше на пять
кяяс: 1) иаріди, найстрашнійші; 2) іфріти; З) шей
тани або чорти; 4) двінні в тіснїйшіи ровуміию;
5) джвни; останні два терміни вживають ся на озна
чене цілого роду. Лиш рідко стрічаеть ся овначенв
іфріт також для віруючого, отже доброго дікінні.
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тим-т:

А коли почне посилати блискавиці, небо роз
[пливаєть ся у плакучих струях допіу').

Джінві. погляиув на неї і сказав:
„О ти паиї благородних жінок, яку я собі
вхопив шлюбиоі ночи, хочу трохи поспати“.
І поклав голову на її лоно й заснув.
Коли-ж дівчина підняла голову і погля

нула на вершок дерева, побачила там
обох королїв. Тодї поклала голову дшінні
зі свого лона на землю, підійшла під де
рево ідала їм знаками зрозуміти, аби
злїзли з дерева і не бояли ся іФріта. Та
вони відповіли: „На Бога, не змушуй нас
до сего“. Тодї вона загрозила їм: „На
Бога, коли не злїзете в дерева, то збуджу
іФріта, щоб вас найстрашнїйшим способом
повбивав. Вони злякали ся і позлїзали.
Вона приступила до них і сказала: „Від
дайте ся мен'і', або збуджу іФріта”. Ко
роль Шагріяр відізвав ся до брата Шаг
земана: „Мій брате, вчини, що вона ка
же", на що Шагземан відповів: „Не
швидше, аж ти вчиниш се переді мною“,
і почали один на другого моргати, аби

зробив початок. Тодї вона сказала: „Чого
моргаете один на другого? Коли не від

1) Отсї вірші, як івсї дальші, иерекладені
прозою. - М. д.
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даєте ся мені, то буджу іоріта“. Вони

послухали її зі страху перед дэкінні, після
чого вона вийняла з кишені мошонку
і з неї шнур, на якім висїло пятьсот сїм
десять перстенїв із печатками. І запитала:
„Знаєте, що значать ті перстенї?“ Вони
відповіли: „Не знаемо'. А вона сказала:
„Властителї тих перстенїв віддали ся мені
так, що іФріт не завважив того, отже й ви
оба, брати, дайте мені свої перстенї".
Коли вони постягали перстенї з пальцїв
ідали їй, вона сказала: „Бачите, той
іФріт ухопив мене весїльної ночи, замкнув
у пуделко, відтак пудедко в ту скриню,

замкнув на сїм замків і затопив мене на

днї ревучого, хвилястого моря, не знаючи,
що ми, жінки, все, що хочемо, також спов
нимо, як якийсь сказав:

Не будуй на жінках і жіночих прися
[гахі

Їх уподоба і невподоба залежить від при
[страсти їх лона.

Вони показують неправдиву любов, але

[зрада в підшивкою їх сукні.
Візьми собі примір із історії Йосифа, щоб
[берегти ся від петлї їх хитрощів.

Чи не задля всі іблїс') прогнав Адама?

1) Іблїс, се (ііаЬоІиѕ, чорт.

\
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Або як иньший говорить:

Здержуй ся від нагани, яка завтра зміц
[нить ганеного і тільки розпалює
[тугу до найсильнїйшоі любови.

Коли любов узяла мене в свої пута, то не

[стало ся мені' нїщо иньше, як тільки
[те, що від віків трапляло ся мужам.

На правду, на найвисший подив заслугуе чо
[ловік, що цілий утїк від пут жінок.

Учувши від неї ті слова, здивували
ся дуже і сказали до себе: „Коли тому,
хоч він іфріт, трапило ся ще гірше, як
нам, то се для нас потіха".

'

Відтак пішли оба геть від неї, вер
нули до міста короля Шагріяра й удали
ся знов до його замку. Прибувши сюди,
казав король Шагріяр зараз своїй жінці,
невільницям і иевільникам повідрубувати
голови. Опісля казав собі привести дївчину
і після першої ночи вбити її і так робив
три роки, доки люди не почали кричати
іне повтїкали зі своїми дочками, так що
в тім місті' не можна було знайти ні одної
дорослої дівчини. І коли везир знов дістав
від короля наказ привести йому, як зви
чайно, дівчину, і даром шукав за нею,
повний гніву і болю і страху перед ко

ролем прийшов до дому.



А мав той везир дві дочки, обі гарні, ,
. принадні, чаруючі й однакового росту;
старша називала ся Шегерзада, молодша
Дун'язад. Старша читала багато книжок
і хронік, біоґраоіі давнійших королів
іісторію давних народів; говорять, що
вона зібрала тисяч книжок із хроніками,
що займали ся давними народами і по

мершими воролями, і поетів Вона запи
тала свого батька: „Мій тату, чого ти
такий змінений, такий повний журби
і смутку? чи не говорить поет:
„Скажи зажуреному: Не вічно тревае

іжурба;
як зникають радости, так мусить і журба

[зникнути“.
Вчувши ті слова своеі дочки, везир

розповів їй від початку до кінця все, що
трапило ся йому з королем. Тоді вона
сказала: На Бога, мій тату, віддай мене
за короля; або остану жива або віддам
себе в жертву за дочки Мослему і стану
причиною їх визволеня з його рук“. Але
везир відповів: „На Бога, ніколи! Хочеш
іграти зі своїм житвм?“ 'Га вона заявила:
„Се мусить бути“. Тоді він сказав: „Всю
ся, що тобі так само поведеть ся, як
ослови й волови з мужпком“. Шегерзада
запитала: „Якже-ж ім повело ся, мій
у тату?“.
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як І'ІОВВІЮ 08 ООЛОВИ И ВОЛОВИ 3 МУЖИІЮМ.

Знай, моя дочко, раз був купець, що
мав маєток і худобу, жінку й діти; крім
того дав йому Бог Високий зване'мови
звірів і птахів. Той купець жив на селї
і мав у себе в стайнї осла і вола.

Одного дня прийшов віл до стайні
села, яка була й заметена й овроплеиа,
в яслах осла був сїяний ячмінь і сїяна
сїчиа, а сам осел лежав поважно, бо
його пан' лиш инодї, коли мав залагодити
якусь справу, сїдав на вього і знов вер
тав домів. Куиець почув, як віл говорив
до осла: „Добре тобі! Я втомлений, а ти
собі відпочиваєш і маєш сїяний ячмінь
іслуг, що тебе обслугують. Лиш инодї
іде на тобі твій пан, а я мушу все орати
й молоти".

На се відповів осел волови: „Коли
тебе виведуть у поле і накладуть ярмо на
парк, впадь на землю і не вставай, хоч
би тебе мали й бити. А коли-б мусїв
устати, то упадь другий раз; коли-ж тебе

відведуть до стайні і кинуть бобу, не ідж,
як коли-б ти був хорий. Не їдж і не пий,
два або три днї, а тоді зможеш увільиити
ся від мук і бід.
Купець чув цїлу ту їх розмову.
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Коли-ж наймит приніс воловв істи,
той їв лиш дуже мало, а коли другого
дня рано наймит прийшов узяти його
орати, застав його хорвм. Тоді сказав

купець: „Візьми осла й ори ним замісь
вола цілий день'. Наймит пішов знов до
стайні, взяв осла замісь вола й орав ним

цілий день.

Коли вечером вернули до дому, віл

дякував ослови за його доброту, завдяки
якій він міг цілий день відпочивати.
Одначе осел, жалуючи гірко, не дав йому
ніякої відповіди.

Другого дня прийшов знов мужик,
узяв осла й орав ним до вечера, так що
той втомлений і з розбитим хребтом прий
шов до дому. Віл подивив ся на нього
уважно, знов подякував йому і почав його
хвалити й виславляти. Але осел сказав
до себе: „Я жив без перешкоди в виго
дах і тільки моя гордість принесла мені
нещастя". А до вола сказав: „Олухай,
я добре тобі раджу; вчера чув я, як пан
сказав: Коли віл не встане, то дайте його
різникови, щоб його зарізав і з його шкі

ри зробив покривала. Мені ходить про тебе

ітому раджу тобі добре. Спокій тобі!“
Вчувши ті слова від осла, віл подякував
йомуі сказав: „Завтра знов піду“. Потім
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з'їв свою пашу до решти і навіть вили
зав ясла.
А купець, їх пан, чув також і ту їх

розмову і тому другого дня рано пішов
зі своєю жінкою до стайні і сів собі там.
Коли-ж прийшов мужик, аби вивести вола
і той побачив свого пана, замахав хвостом

перед ним іпочав скакати, з чого купець
так дуже мусів сьміяти ся, що аж пере
вернув ся. А його жінка запитала його:
„З чого сьмієш ся?“ Він відповів: „Я
щось бачив і чув, але не можу того ска
зати, бо мусів би вмерти". Вона відповіла
йому: „Муснш подати мені причину свого
сьміху, хоч-би мусів і вмерти". Він ска
зав: „Не можу зі страху перед смертю“.
А вона сказала: „Ти сьміяв ся надімною
й иїчого більше“. і так довго на нього

напирала й мучила його, аж ослаб і стра
тив розум. Казав прийти своїм дітям, за
кликати каді і сьвідків, щоби зробити
тестамент й опісля відкрити їй тайну
і вмерти з любови до неї, бо вона була
дочка брата його батька і мати його
дітий, а він уже й так мав сто двацять
років.
Скликавши цілу свою сімю і всіх су

сідін, розповів ім свою історію ісказав ім
також, що мусить умерти, коли з ким го

норити-ме про свою тайну. Тоді всі при
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сутні почали її вговорювати: „На Бога,
відступи від свого бажаня, щоби твій муж,
батько твоїх дітий, _ ие`вмер“. Але вона
обставала при своїм і говорила: „Не пе
рестану, доки він мені не скаже, хоч-би
мав і вмерти”. Тоді лишили її в спокою,
а купець устав і пішов до стайні, аби
взяти купіль, а потім вернути, сказати ім
і вмерти.
А в того купця був також когут, що

мав пятьдесять курок, і песЦ І вчув він,
як пес закликав когута і почав його ла
яти, говорячи: „Ти веселий, коли наш пан

мусить умерти?“ Когут відповів: „А то
чого ?“ І пес оповів йому цілу історію.
На се сказав когут: „На Бога, наш пан
має мало розуму. Я маю пятьдесять жінок
і одну вдоволяю, а друга гнїваеть ся. А
він має тільки одну жінку і не знав, як
собі з нею дати раду. Чому не візьме він

пару ціпків із морви, не піде в комору
і не вппарить іі, аж доки або не впаде
мертва або не пічне жалувати і вже біль
ше не стане про ніщо питати ?“
Коли купець почув ту розмову ко

гута і пса, вернув йому розум і він порі
шив випарити її. р

„Мабуть“, сказав везир до своєї дочки
Шегерзади, „вчиню з тобою так само, як
купецьдјві своєю жінк0ю“.§§„А щожіучи
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ннв він із нею?“ запитала вона. Веаир
відповів: Витявши кілька _ціпків із мор
вн і сховавши їх у коморі, пішов до
кімнати і сказав їй: „Ходи до комори,
нехай тобі скажу, де мене ніхто не по
бачить, і потім умру“. А коли вона ввій
шла а ним до комори, він вамкнув двері
за собою й за нею і так довго її бив, аж
упала майже без сил і кричала: „Жалую“
та пілувала йому руки й ноги. Тодї обов
вийшли і всї присутні і їх родина тїшнли
ся і жили дуже щасливо аж до смерти.
Коли дочка везира вчула те оповідане

свого батька, відповіла: „Инакше годї, се

мусить бути“. І вбрала ся як молода
іпішла до короля Шагріяра, сказавши
тим часом своїй молодшій сестрі ось що:
Коли буду в короля , пішлю за тобою
і скажу тебе привести. А ти, прийшовши
до мене, говори, коли король уже не буде
ене потребувати: „Сестро, розкажи менї

яку дивну історію, аби ми при тім не ва

снули“. Тодї я розкажу тобі історію, в якій,
так хоче Бог, лежати -ме ратунок“.
Потім 'Іі батько, везир, пішов із нею

до короля, який утїшений її видом запи
тав: „Чи привів ти, чого я хотів?“ На се
везнр відповів: „Так“.
Коли - ж король хотїв поділити з нею

ложе, почала вона плакати, так що він

Тисяча й одна ніч. 9
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запитав: „Що тобі ?“ Вова відповіла йому:
„Ах, мій королю, бачиш, я маю ще мо
Ілодшу сестру, з якою хотіла-6 попрощати
ся“. Король казав іі привести і коли ії
сестра прийшла до неї, вона обняла її
і сіла в ногах ліжка.
А коли Шагріяр уже полежав із

Шегерзадою і вони посідали до розмови,
молодша сестра відізвала ся до старшої:
„На Бога, моя сестро, розкажи нам яку
історію, щоб ми при тім не заснули". Ше
герзада відповіла: „Дуже радо, коли сей

благородний король мені позволить“. Ко

роль урадував ся тим, бо був подразне
ний, і сказав: „Розказуй“._ І так почала
Шегерзада7 першої ночи й оновідала :

П е р ш а н і ч.
Купець і іФріт.

_ Щасливий королю, я чула, що один
боґаіїий купець, який у богатьох краях про
вадив інтереси, сів раз на свого верхівця,
абив ииьшім місті дістати гроший. Коли
спека почала йому докучати, сів у однім
городі під деревом, сягнув рукою в подо
рожню торбу і вийняв звідти кусень хліба
і дактиль, щоби попоїсти. З'ївши дактиль,

кинув кістку, аж тут нагло став перед
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ним величезний іфріт із мечем у правій
руці і крикнув на нього: „Встань, щоб я
тебе вбив, як ти вбив мого сина.“ Купець
запитав його: „Як я вбив твого сина?“

ІФріт відповів: „Коли ти з'їв дактиль і ки
нув кістку, та впала на груди мого сина
і він зараз звалив ся мертвий". Тоді ку
пець сказав до іФріта: „Олухай, іФріте, я
маю ще заплатити довг, маю також вели
кий маєток, жінку йдіти і лежать у мене
застави. Тому повволь мені вернути домів,
аби я заспокоїв претенсії кождого, а від
так верву знов до тебе. Присягаю тобі
сьвятою присягою, що верну, а тодї~можеш
зробити зі мною, що захочеш. Бог ручить
за мої слова“. Джінні взяв від нього при
сягу і пустив його.

Купець вернув до
свого міста, пови

повняв усі своі зобовязаия, посплачував
свої довги і сказав своій жінці й дітям,
що з ним трапило ся. Вони почали пла
кати, а з ними ціла його родина і другі
його жінки та діти, коли він тимчасом по

лагоджував свої справи і аж до кінця
року оставав при них. Опісля иопрощав
ся зі своєю родиною і з сусідами, які його
з плачем і наріканєм обнїмали, і з похо

ронним простиралом під пахою вибрав ен
иеохотво в дорогу, аж як-раз першого
дня у новім році дійшов до того городу.
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Коли там сидів, нлачучи над своєю долею,

надійшов дорогою нагло старий шейх'),
який вів попри себе їазелю на шнурку.
Поздоровивши купця й побажавши йому
довгого житя, запитав його: „Чому сидиш
так сам на сім місци, тим більше, що се

місце джінні ?“ Купець розповів мому
свою пригоду з іфрітом і шейх, власти
тсль іазелі, дуже здивував ся і сказав:
„На Бога, мій брате, твоя віра міцна
і твоя історія дивна. Коли-б їі записати
шпильками в кутах очий, вона на правду
послужила би на науку всім, що дають учи
ти ся !“ Усїв коло нього і сказав: „На Бога
мій брате, я не відійду від тебе, аж по
бачу, що зробить із тобою той іФріт“.
Коли він так сидів коло нього і з ним

говорив, а купець зі страху й жаху, в ве
ликім смутку й журбі раз-пораз умлівав,
надійшов до них другий шейх із двома
чорними ловецькими псами і поздоровив
ши їх, запитав, чого вони тут сидять на
тім пристановищи джінів, а на се вони
оба розповіли йому історію від початку
до кінця. Ледви той шейх також сів коло
них, як надійшов іще третій із темно
сивим мулом і почав питати про їх при

1) Шейх у иайзагвльнійшім розуміню значить
тут чоловік пятьдесятиліт і висше.
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сутність на тім місци. Коли вони й йому
оновіли ту історію, нагло закрутив ся по

рох і зі степу иасуиув на них великий
стовп пороху, а заки порох розійшов ся,
наступив на них джінні з голим мечем
і палаючими очима і витягнув із поміж
них купця, кричачи: „Встань, щоб я тебе
вбив, як ти вбив мого сина, останнє битє
мого серця“. Купець почав голосно пла
кати й заводити, а також усї три шейхн
почали плакати, заводити й иарікати, аж

перший шейх, властптель ґазелї, найперше
знов набрав відваги. Він поцілував іФріта
в руку і промовив до нього: „О джінні
і короио королїв джаннів! Коли я тобі
розповім мою історію, яка трапила ся
мені з отсею ґазелею, і вона видасть ся
тобі дивною, чи подарувш мені третину
крови того купця ?“ ІФріт відповів: „До
бре, шейху, коли тн розповіш менї свою

історію і вона видасть ся менї дивною,
то подарую тобі третину його крови".
Тодї почав перший шейх:

Історія першого шейха з ґазелею.

„Знай, 0 іФріте, отся ґазеля, се дочка
брата мого батька і з мого тїла і крови.
Я оженив ся з нею, коли вона була ще
зовсїм молода, і жив із нею коло трицять
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літ, не маючи від неї дитини. Тодї оже
нив ся я з невільницею і вона привела
мені хлопця, що був подібний до сходя
чого місяця в повні, з гарними очима,
довгими й вузкими бровами і добре збу
дованими членами. Так ріс він аж до пят
нацятого року житя, коли я 'несподівано
мусів вибрати ся в дорогу до далекого
міста, забираючи з собою багато товару.
А дочка брата мого батька, отся ґазеля,
від молодости займала ся чарівництвом
і ворожбитством ітепер зачарувала хлоп
ця в теля, а його матір, невільницю, в ко

рову і віддала обоє під опіку пастуха.
Коли я по довгім часі вернув із дороги
і запитав за хлопця й його матір, вона
відповіла мені: „Твоя иевільниця вмерла,
твій син утік і я не знаю, куди він пі
шов“. І я сидів цілий рік із сумним сер
цем і заплаканими очима, аж надійшло
сьвято жертви. Того дня рано післав я
по пастуха, аби винайшов мені товсту
корову. Але корова, що він мені привів,
се була власна моя невільниця, яку за

чарувала отся ґазеля. Я вже убрав Фар
тух і взяв ніж у руку, щоб ії зарізати,
коли вона почала голосно кричати й пла
кати, так що я відвернув ся від неі і ка
зав пастухови зарізати іі. Коли він іі за
різав і зняв із неі шкіру, не найшов на
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ній ані товщу, ані мяса, тілько шкіру й
кости, так що я жалував ії

,

але вжебуло
за пізно. Я дав іі пастухови і казав йому
привести мені товсте теля, а він привів
мого хлопця, зачарованого в теля. Коли
теля мене побачило, розірвало шнуроку

і почало з плачем і наріканем ласити ся
коло мене, так що мене обгорнуло горяче
милосердє і я сказав до пастуха: „При
веди мені корову, а теля нехай далі живе".

Тут завважила Шегерзада ранній сьвіт

і урвала оповіданє. А іі сестра закликала:
яка гарна твоя історія, яка люба, солодка

й чаруюча!а На се Шегерзада відповіла:
Що се значить у порівнаню з тим, що я
розповім вам другої ночи, коли король
лишить мене при житю". Решту ночи пе

ребули вони ще разом, відтак король
пішов до урядової салї, в якій був
уже везир із похоронним простиралом
під пахою. Король чинив суд, наста
новляв і скидав аж до кінця дня, не ка
жучи нічого везирови, так що той дуже
дивував ся. Окінчизши раду, король пішов
знов до свого замку.

'

Коли надійшла друга ніч, Дун'язада
сказала знов до своєї сестри Шегерзади:
„Оестро, розкажи-ж нам ту історію про
купця й джінні до кінця“. ПІегерзада від
повіла; „Дуже радо, коли король мені
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позволить“. Король сказав: „Розкажиі“
І так вона почала далі:

друга ніч.
Щасливий, розумний королю! Коли

купець побачив, що теля так гірко плаче,
його серце забило ся з милосердя івін
сказав до пастуха: „Лиши теля при житю
і відвели його' до решти худоби '.

Джінні дивував ся тою дивною істо
рією, а шейх із ґазелею говорив далі : „Все
те, о пане королів джанів, відбувало ся
не лише перед очима дочки брата мого
батька, отсеї і'азелі, але вона навіть за
кликала: „Заріж теля, воно товсте“. Одна
че я не міг перемогти свого серця і ка
зав пастухови забрати його.

Другого ранку сиджу собі, аж тут
приходить до мене пастух і каже: „Мій
пане, маю тобі щось сказати, що тебе
втїшить і за що я дістану дарунок". „До
бре“, відповідаю. А він каже: „Кунче, я
маю дочку, яка в дитинстві навчила ся

від одної старої жінки, що жила в нас,
чарувати. Коли ти вчера дав мені теля і я
ввійшов із ним до її кімнати, вона, погля~
нувши на нього, закрила свое лице, плакала
і сьміяла ся, а в кінци сказала: „Мій тату,
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так мало я для тебе варта, що приводиш
до мене чужих мущин?' А я її питаю:
Де-ж ті чужі мущини і чому ти плакала
ісьміяла ся?“ А вона каже: „Бачиш,
отсе там, се син ги пт пана, купця; жінка
його батька зачарувала ..¬ого разом із його

матїрю і тому н сьіяла ся. А плакати
мусїла тому, Ідо його нагїр зарізав його
батько“. Мене се дуже здивувало і я ледви
міг діждати ранка, аби піти до тебе і тобі
се сказати.
Коли я, о джінні, вчув оповіданє'

мого пастуха, в надмірі радости й весе
лости пішов я як пяний, хоч не пив вина,
до його хати, де привитала мене його
дочка, цілуючи менї руки. Також теля
підійшло до мене і почало ласити ся. Я
запитав удочку пастуха: „Чи се дїйсно
правда, що ти говорила про те теля ?“
Вона відповіла: „Так, мій пане, се твій
син, останнє битє твого серця". Ая кажу
до неї: „Дівчино, коли тн його визволиш,
то дістанеш від мене всю худобу івсе
мое добро, яке в під рукою твого батька“.
Вона усьміхнула ся і сказала: „Мій пане,
того добра бажаю я тільки під двома
умовами: „По перше, що ти ожениш його
зі мною, а по друге, що я, увільнивши
його від її чарів, зачарую її
,

бо я непевна

від її хитрощів“. Вчувши, о джіниі, т
і
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слова від дочки пастуха, сказав я: „Даю
тобі те добро, що під рукою твого батька,
і ще більше і лишаю тобі до волі розпо
рядити ся кровю дочки брата мого батька“.
Тоді вона взяла чашку і налляла

повну води, відмовила над нею чари іпо
кропила тела, говорячи: „Коли Бог сот

ворив тебе телятем, то остань телятем
і не перемінюй ся! Але коли ти зачаро
ваве, то прибери свою давнїйшу постать
з волі Бога Високого! Іглянь, воно затра
сло ся істало знов чоловіком. Я впав йому
на шию і сказав: „На Бога, розкажи менї,
що вона вчинила з тобою і твоєю матірю ?“
Він розповів мииі все, що йому трапило
ся, а а сказав до нього: „Мій сину, Бог
післав тобі твого освободителя й оборонця
твого права". Тоді, о джінні, оженив я
його з дочкою пас уха і вона зачарувала
дочку брата мого атька в отсю іазелю.
Коли я сюди прийшов і побачив те

товариство, запитав, що вони тут роблять;
вони розповіли мені пригоду того купця
і я сів, аби бачити кінець. Ось моя історія“.
Тоді сказав джінні: „Та історія дивна

і тому дарую тобі третину його крови“.
Тепер приступив другий шейх із обо

ма ловецькими псами і промовив до
джінні:
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Історія другого шейха з обома псами.

„Знай, о пане королів джанів, отсї

два пси, се м зі брати, а я сам третій. Коли

вмер мійбас ько, лишив нам три тисячі
ди. зрів 1

). Я за свою спадкову часть отво
рин член, купував і продавав, а мої брати
вибрали ся з караванами в дорогу і не
быо «цілий рік, а коли повернули, не
мали в в нічого. Тоді я сказав до них:
Мої брат, чи я не радив вам не йти

'г дорогу? Вони плакали і говорили:
„_ ґ брагг Бог Могучий і Великий сну
ств- на нас; такі слова тепер без по
житку, бо ми нічого не маємо“. Я взяв
їх до склепу, пішов із ними до купелі,
дав їм дорогу оліж і їв із ними. По ідї кажу
до них: „Мої брати, я обрахую річний
дохід свого склепу і заробок із виімком
основного капіталу поділю між нас“. При
обрахунку показало ся зиску три тисячі

динарів. Я подякував Богу, Могучомуі Ве
ликому, іврадуваний поділив зиск між
нас на три рівні части. Якийсь час були
ми разом, аж моїм братам знов захотїло
ся подорожуватиі вони хотіли також мене

І) Один динар виносив коло 19 корок і був
звичайною ионетою. Він складав ся із 20 -- 25 дір
під:
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до того намовити. Одначе я відказав ся,

говорячи: „Що-ж ви заробили на своїй
подорожі, щоб я міг рахувати на зиск?“
І хоч вони не переставали мене намовляти,
я все відказував ся і ми цїлих шість ро
ків купували і продавали в наших скле
пах, аж наконець я послухав їх і сказав:
„Мої брати, обрахуймо наш маєток“. Ми
вчинили ее і коли показало ся, що маємо
шість тисячів динарів, уя сказав: „Поло
вину з того аакопаемо, щоб нам вийшло
на пожиток, коли-б нам що злого трапило
ся; тод'і кождий з нас зможе взяти ти
сячу динарів і далї торгувати“. „Твоя рада
знаменита“, сказали вони. Я подїлив гроші
на дві части, три тисячі динарів закопан,
а з других Ітрьох тисяч дав кождому ти

сячу. Відтак вакупили ми товарів, наймили

корабель і наладували наші річи. ІПо цї
ломісячиій їзді доплили ми до одного
міста, в якім продали товари із вис
ком десятьох динарів на однім. Коли ми
опісля хотіли від'їхати, знайшли на мор
ськім березі дївчиву, одїту в лахи, яка
поцілувала мене в руку і сказала: „Ах,
мій пане, ти певне добрий та учинний, я
тобі за се відплачу“. Я відповів: „Тан,
я добрий та учинний, хоч ти мені за се
й не відплатиш“. А вона сказала: „Ах,
мій пане, ожеви ся зі мною і візьми мене
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до свого краю, я дарую себе тобі. Зроби
мені ту доброту й ласку, бо я належу
до таких, що з ними треба добре й лас
каво обходнти ся, а вони вміють за се
відплачувати ся. Нехай мій стан не вводить
тебе в блуд“.
Коли я вчув їі просьбу, для справи,

яку порішив Бог, Могучий і Великий, мое

серце змилосердило ся над нею і я взяв
її до себе, одів, зробив ій на кораблі гарну
постіль і обходив ся з нею приязно і з по
шаною. А по дорозі обняла мене така
любов до неі, що я не міг ані в день, анї
в ночи розлучити ся з нею і через неі
спустив зовсім із очнй своїх братів і вони
стали мені завидувати мого маєтку і бо
гацтва моїх товарів. х очи були жадні
мого добраі вони намовнлн ся мене вбити
і мое добро взяти, кажучи: „Забемо на
шого брата, аби все добро стало наше“.
А сатана так гарно номіг ім у їх намірах,
що вони, коли я спав коло своєї жінки,
схопили мене разом із нею і кинули
в море.
Але коли моя жінка збудила ся, по

трясла ся й переміннла ся в іФріту і вра
тувала мене тай занесла на остров. Відтак
на короткий час зникла, а над раном
вернула й каже: „Я твоя жінка, підняла
тебе іза дозволом Бога Великого вра
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тувала від смерти. Бо знай, що я джіннїя.
Коли я тебе побачила, полюбило тебе мое
серце з волі Бога, бо я також вірю в Бога
й його посла, - нехай Бог благословить
його і дае йому все добре. І так прийшли
я до тебе в такім стані, в якім тп мене
побачив, і ти взяв меие за жінку. Глянь!
тепер я вратувала тебе перед утопленем.
А на твоїх братів я загнівана і мушу їх
повбивати".

Вчувши ії оповідане, я здивував ся
ідякував їй за те, що вона для мене
зробила. „Але що до моїх братів", сказав
я, „то їх смерть не пожадана". Відтак
оповів я їй усе, що з ними трапило ся,
від початку до кінця, а вона, вчувши мою
історію, каже: „Ще тепер, тої ночи по
лечу до них і затоплю іх корабель". Я
заклинав іі: „На Бога, не чини сего, адже
говорить приповідка: „Чини добро тому,
що тобі зле чинить, злочинець має до
сить свого вчинку. Вони-ж усе таки мої
брати". Одначе вона відповіла: „Нї, вони
мусять умерти".
Коли я так старав са змягчити її

серце, вона узяла мене знов, полетіла
геть зі мною і положила мене на дах
мого дому. Я створив двері, вийняв із
землі ті три тисячі дииарів, що був їх за
ховав, і привитавши ся з людьми, отво
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рив знов свій склеп і накупив товарів.
Прийшовши вечером до свого дому, поба
чив я там на припоні отсих обох псів.
Коли вони мене побачили, встали, підій
шли з плачем і повисли на мині. Я нічого
ве був би знав, коли-б моя жінка не була
сказала, що се мої брати. Коли я її за
питав: „Хто ім се зробив ?“ вона відпо
віла: „Я післала до моєї сестри і вона
се зробила; аж по десяти літах мають

бути знов визволені“.

Йдучи до неї, аби їх визволила, бо
вже десять літ перебули в тім стані, пе-_
реходив я сюди і побачивши того моло
дого чоловіка та вчувши його пригоду,
норішив не відходити, поки не побачу, що
буде далі між вами обома. Се моя
історія“.
На се сказав джінні: „Се дивна

історія і я дарую тобі за неї третю часть
крони, яка припала мені за його вину".

Тепер приступив третій шейх із му
лом і сказав до джінні: „Я тобі розповім
також історію, яка ще дивнійша від історії
тих обох, подаруй мені за те рештурйого
крови й його вини“.Джінні відповів: „До
бре“. А шейх зачав оповідати:
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Історія третього шойха з мулом.

„0 султане і начальнику джанів,
отсей мул, се моя жінка. Я раз мусїв вн
брати ся в дорогу і цїлвй рік не був дома.
Вернувшн відтак нічю домів, застав я при
ній у ліжку чорного невільника, з яким
вона розмовляла, пестила ся, сьміяла ся,
цілувала ся й жартувала“. Побачивши
мене, скочила, вхопила збанок із водою
й зачарувала його, відтак кинула ся до
мене і покропила мене, кажучи: „ІІокинь
отсю твою постать і візьми на себе по
стать пса!" Я зараз став псом і вона
прогнала мене з дому. Я побіг, аж добіг
до склепу різника, скочнв до нього із'їв
кістку. Властитель склепу, побачивши
мене, зловив ізавів із собою до дому.
Коли його дочка побачила мене, ааслоннла

переді мною своє лице і сказала: „Приво
днш до нашого дому чужого мужчииу ?“
Ії батько запитав: „Де-ж той мужчина?“
Вона відповіла: „Сей пес то мужчина,
якого зачарувала його жінка, одначе я
можу його визволитн“. Тоді її батько по
чав просити: „На Бога, дочко, визволн
його!“ Вона взяла збанок із водою, зача

рувала його і покропила мене з нього
кількома каплями води, говорячи: „По
кинь отсю свою постать і прийми знов
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свою давнійшу постать!“ Я приняв свою
давнійшу постать, поцілував іі в руку
і просив зачарувати мою жінку, як вона
мене зачарувала. Вона дала менї трохи
своеі води і сказала: „Коли буде спати,
покропи ії тою водою і вона прийме ио
стать, яку захочеш“.У Я застав іі ще, як
спала, покропив водою і сказав: „Покинь
свою постать і прибери постать мула!“
І вона зараз стала мулом, тим самим, що
бачиш його тут своїми власними очима,
о султане й начальнику королів джанів“.
Відтак обернув ся до нсі і запитав: „Чи
нравда?“ А вона кивнула головою, да
ючв тим знаком до зрозуміня: „Так, се

правда".
Коли він скінчив свою історію, джінні

тряс ся з радостн і подарував йому
останню третю часть крови купця.
В тім побачила Шегерзада ранній

сьвіт і урвала свое оповіданв. А її сестра
закликала: „Ах, моя сестро, яка гарна
твоя історія, яка люба, солодка ічару
юча !“ Шегерзада на се відповіла: „Що се
в порівнаню з тим, що вам розкажу най
блнзшої ночи, коли король лишить мене

при житю". Король сказав до себе: „На
Бога, вона не повинна швидше вмерти,
аж почую кінець іі дивноі історії“. Решту
ночи иеребулн вони ще разом, відтак ко

Тиснчв, й одна ніч. 3
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роль пішов до урядової салї, везир і вій
сько з'явили ся перед ним, диван наповнив
ся ікороль чинив суд, настановляв і ски
дав і видавав закази й накази` аж доки
дивана знов не закрито і король Шагріяр
вернув до свого замку.
Коли-ж настала третя ніч, Дуи'язада

просила знов свою сестру Шегерзаду:

Третя ніч.

„Ах, моя сестро, розкажи-ж нам

свою історію до кінця". Шегерзада відпо
віла: „Дуже радо. Я чула, о щасливий
королю, що джінні, коли третій шейх роз
повів йому свою історію, яка була ще
дивнійша, як обі перші, дуже дивував ся
і тряс ся з радости; відтак сказав: „Да
рую тобі решту його вини і лишаю вам
його свобідним".

"

Тоді купець приступив до шейхів,
подякував ім, а вони його поздоровили
з ратунком і кождий вернув до свого
міста.

Одначе та історія не дивнійша від
'історії „рибака“. Тоді запитав король:
„Яка-ж се історія рибака ?“

Шегерзада почала оповідати:
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Рибак і іФріт.

„Щасливий королю! Жив раз старий
рибак, що мав жінку і троє дітий і хоч
жив у бідних відносинах, то мав звичай
не закидати своеі сіти більше, як чотири
рази на день. Одного дня пішов знов

у полудне на беріг моря, відложнв свою
торбу, закинув сіть і ждав, доки вона не
улягла ся в воді. Коли відтак натягнув
шнурок, побачив, що сіть така важка, що
мимо сильного тягненя не міг її витя
гиути. Тоді вийшов на беріг, забив паль

у землю і привязав до нього сіть; потім

розібрав ся, занурив ся коло сіти і так
довго працював у воді, доки іі не витя
гнув. Урадуваний убрав знов свою одіж,
одначе підійшовши до сіти, побачив у ній

здохлого осла. Побачивши його, засмутив
ся і закликав: „Нема могучости й сили,
тільки в Бога, високого й великою!"
Відтак сказав: „Се дивна ловля на що
денний хлїб!' і проголосив стихи:

„Ти, що зануряош ся в пітьму ночи

[і в загибіль,

скороти свій труд, бо не з працї прийде
[тобі хліб!"

Витягнувши здохлого осла з сіти
і викрутивши її та знов розложившп, рибак
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зійшов знов у море і закинув її, призн
ваючи імя Бога. Ждан, доки вона не уля
жеть ся, і знов потягнув їі до себе, але
на сей раз вона була ще тяжша іще
міцнїйпіе держала ся в морі. Він думав,
що се риби, і привязав сїть, потім розі
брав ся, зайшов у море, занурнв ся і доти
працював, аж висвободив сїть і витягнув
її на беріг. Тепер побачив у нїй великий
горнець, повний піску й намулу. Поба
чивши се, повний смутку проголосив отсї
стихи поета:

'

„О нещасна доле, досить!
А коли не досить, то 'простн!
Ніяке щастє не даеть ся менї ласкаво
і ніякого доходу не приносить моя штука.
Я вибрав ся шукати хліба,
одначе бачу, що він на все пропав.
Скільки дурнів живе в щастю,
скільки мудрцїв закритими!“

І кинув горнець, внкрутив сїть і вн
чистнв її. Ііопроснвшн Бога простити йому
пішов знов до моря, закинув сїть третій
раз і ждав, аж вона уляжеть ся. А коли
іі знов витягнув, побачив у нїй повно че
репя і Фляшок. 'Годі проголосив стихи:

„Не маєш ніякої власти рішати про свій
[щоденний хліб,
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ані перо ані письмо не можуть тобі дати
' '

[пожитку.

Потім підняв своі очи до неба й мо
лив ся: „О Боже, ти знаеш, що я тільки
чотири рази на день закидаю свою сіть,
а отсе вже я три рази закидав“. І при
знваючн імя Бога, закинув сіть у море
і ждав, аж вона уляжеть ся. Коли хотів
іі знов витягнути, не міг, так вона запу
тала ся на дні. Він закликав: „Нема
власти і сили, тільки в Бога високого
й великого!“ Розібрав ся, ванурнв ся
коло сіти і працював доти, аж витягнув
її на беріг. Роозложивши ії

, найшов у ній
мосяжну Фляшку, що була чимсь напов
нена і мала оловяну пльомбу з печаткою
нашого пана Соломона. Побачивши її,
рибак став урадований: „Продам ії на
мідянім торзі, вона варта десять динарів".
Потім потряс нею і побачив, що важка,
тай сказав: „Мушу іі отворити й поба

чити, що там; коли що буде, сховаю

в торбу, а Фляшку продам на мідянім
торзї". І витягнув ніж і доти шпортав
коло олова, аж мосяжна Фляшка була
отворена; тепер поклав іі на землі і качав

іі сюди й туди, аби витрясти те, що в ній
е. Одначе на його здивовано з Фляшки
не виходило ніщо крім диму, який зняв
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ся аж до хмар на небі і постелив ся по
землі. А коли дим зовсїм вийшов із
фляшки, стягнув ся знов, потряс ся істав
іфріт, якого голова сягала хмар, а ноги
стояли на землі. Голову мав як 'копулу,
руки як вили, ноги як щогли корабля,
уста як пропасть, зуби як скали, ніздря
як труби, очп як дві лампи, а волосе
мало краску пороху і стояло до гори.
Коли рибак побачив іФріта, задро

жали йому члени, зуби почали дзвеніти,

горло засхло і дорога зникла з-перед очий.
Побачивши рибака, іФріт закликав: „Нема
Бога крім Бога, а Соломон його пророк!
О ти пророче Бога, не вбивай мене, я не

буду більше противити ся твому слову
і бунтувати ся против твого наказу". Ри
бак сказав до нього: „О маріде, ти гово

риш про Соломона, божого пророка. Вже
тисяча вісїмсот літ, як Соломон умер,
іми живемо при кінці часу. Яка твоя
історія і що тобі трапило ся? Чого сидів
ти в тій Фляшці 'Р" Коли марід почув слова
рибака, сказав: „Нема Бога крім Бога!
Весела новина, рибаку!" Рибак запитав:
„Яку веселу новину приносиш менї?"
Той відповів: „Що зараз маєш умерти
иайстрашнїйшою смертю". Рибак відповів:
„Ти варта, аби за ту веселу новину опу
стила тебе божа опіка, о князю іФрітів,
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о проклятий. За що хочеш мене забити
і чим я заслужив собі на смерть? Адже
я що-йно висвободив тебе із Фляшки, ви

ратував із морської глубини і витягнув
на беріг“. На се сказав іфріт: „Вибери
собі, якою смертю хочеш умерти і як маю
тебе забити?“ Рибак закликав: „Яка-ж
моя вина, що-се має бути моя заплата?“

ІФріт відповів: „Слухай моєї історії, ри
баку'. Рибак відповів: „Говори, але ко
ротко, бо мій дух залетів мені в пяти“.

ІФріт почав оповідати: „Знай, я один із

невірних джіннів і збунтував ся був про
тив Соломона, сина Давида, я іджінні
Сахрі і він післав свого везира Азафа,
сина Берехії, який мене силою упокорив
і мимо мого опору привів перед нього
і поставив перед ним. Побачивши мене,
Соломон утік передімною до Бога і заві
звав мене повірити і піддати ся його на
казам. А коли я спротивив ся, він казав
принести Фляшку і мене замкнути в ній.
Відтак запечатав її оловом, витиснув на
нім найвисше імя і дав джіннам наказ

кинути мене в середину моряї). Сто літ

1) Арабська легенда оновідае дуже багато про
Седокона. Соломона вважав вона ідеадок мудрого
й могучого володар", який панував пе тільки _иад
ц'ілии сьвітом, але й над духами. Несяухняних духів
карав він, нк тут описано.
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лежав я там і за той час говорив у своїм
серцн: І,Всякого, хто мене внзволить,

учиню на всі часи богатимі“ Але сто літ
минуло і ніхто мене не внзволив. Відтак
перейшло наді мною других сто літ, під
час яких я говорив: „Всякому, хто мене
внзволить, отворю я скарби землі". Але
ніхто мене не визволнв. Коли перейшло
наді мною дальших чотириста літ, сказав
я: „Всякому, хто мене внзволить, сповню
три просьбн“. Але ніхто мене не визволив.
Тодї я запалав горячим гнівом і сказав
собі: „Всякого, хто мене увільнить, забю
і позволю йому вибрати собі рід смерти“.
І глянь, ти мене визволнв ія позволив
тобі вибрати рід смерти".
Вчувши оповідане іФріта, рибак за

кликав: „Боже чудо, і як-раз я мусїв
у той час прийти й тебе визволитн!" І по
чав просити іФріта: „Пощади мене і даруй
менї жптє, то Бог і тебе пошануе, не

губи мене, то Бог ітобі дасть власть над
тим, що схоче тебе погубнтн“. Одначе
марід відповів: „Мусиш конче вмерти,
тому вибери собі рід смерти“. Рибак, що
видів певну смерть перед собою, почав
іще раз просити іФріта: „ІІощади мене із
вдячности за те, що я тебе визволив“.
Але іФріт відповів: „Як-раз тому, що ти
мене визволнв, я тебе власне убю".



_41

„0 шейху іФрітів", просив рибак, „то
я тобі зробив добре, а ти хочеш мені злим
відплатити? То не бреше пословнця, яка
говорить:

„Вони відплатили нам злнм за добре,
На мое житє, так роблять злочинці!
Хто негідному робить добродійство,
Дістає в заплату подяку гівнн.“

Одначе іФріт відповів рибакови: „Не
жажди житя, смерти не можна відвер
вутн“. Але рибак сказав до себе: „Се
тільки джіннії), а я чоловік, якому Бог
дав здоровий розум; я мушу своїм розу
мом і винахідчнвістю придумати щось на
його згубу, так як він узяв ся до діла
з_ хитрощами і злобою". Відтак запитав

іФріта: „Чи справді маєш міцну волю
мене вбити?“ Той відповів: „Так“. Він
питав далі: „На найвисше імя, що вирите
на Соломоновім перстенї з печаткою, чи
скажеш мені правду, коли тебе про щось
занитаю?“ Іфріт відповів: „Так“. Одначе
затряс ся і задрожав при згадці сьвятого
імени і сказав: „Питай, але коротко!и
Тоді рибак запитав його: „Як ти міг бути

і) По дотиатипі Арвбів не тільки джіпиі, але
іі антени стоять низше люднй, бо но сотворсию
Адама нус'іли вони впасти перед ним до землі.
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в тій Фляшцї, коли в ній не може змі
стити ся навіть твоя рука або твоя нога,
а тим меньше ціле твоє тіло ?" Іоріт від
повів: „Не віриш, що я був там?" Рибак
сказав: „Не повірю, аж побачу тебе в ній
своїми очима".
В тім завважила Шегерзада ранок тай

урвала, а четвертої ночи оновідала далі:

Четверта ніч.

„Щасливий королю! Коли рибак ска
зав до Іфріта: „Не повірю, аж побачу
тебе власними очима у Фляшцї", іфріт
потряс ся й розплив ся димом, який зняв
ся аж до неба, а опісля знов спустив ся,
входячи до Фляшки, аж доки в ній зовсім
не зник. Тоді рибак ухопив швидко оло

вяну печатку, замкнув отвір Фляшки й за
кликав до іФріта: „Вибери собі від мене

рід смерти. На правду, я кину тебе тут
у море, вбудую собі тут дім іостерігати
му кождого рибака, аби тут не ловив

риби. Скажу йому: „Тут лежить іФріт,
який кождому, хто його витягне, вичисляє

роди смерти й опісля лишає йому вибір".
При тих словах рибака іфріт пробував
вийти, одначе не міг, бо був замкнений
і побачив відтнск Соломонового перстеня
з печаткою. Побачивши, що рибак замкнув
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його в найнизшу, найнечистійшу і най

меньшу вязницю іФрітів, і йде із Фляшкою

до моря, закликав: „Але-ж нї, але-ж нї!“
Але рибак відповів: „Але-ж так, але-ж
так!“ Тепер марід злагодив свої слова
і запитав покірно: „Рибаку, що хочеш зі
мною робити?“ Рибак відповів: „Кинути
тебе в море; коли ти сидів там тисячу
вісімсот літ, то хочу зробити, аби ти там
остав аж до години суду. Чи не казав
я тобі: „Пощади мене, то Бог і тебе по

- щадить, не вбивай мене, то Бог і тебе не
вбє? Але ти не слухав моїх слів, тільки
хотів мене зрадою погубити ітому Бог
віддав тебе в мої руки, аби я тебе зрадою
погубив“. ІФріт почав його просити, гово

рячи: „Отвори мені, я тобі за се добром
віддячу“. Але рибак відповів: „Брешеш,
проклятий. Я й тн, то так як везир ко
роля Юнана й гакімї) Руян". ІФріт запи
тав: „Як се було з везнром короля Юнана
і з гакімом Руяном'? Яка їх історія?
Рибак почав оповідати:

Історія короля Юнана й гакіма Руяна.

„Знай, іФріте, в давнім часі і в давно
минулих днях жив раз у місті ІІерсів

І) Учений або лікар.
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у краю Руманї) король іменем Юнан, що
був богатий іхоробрий імав воєнну силу
і прибічні гвардії всякого рода. Одначе
мав він внсипку і ніхто в лікарів та вче
них мимо всіх медицин, порошків та ма
стий не міг його внлічити з неі. Раз при
був до міста короля Юнана також один
великий, старий гакім, гакім Рунн, що
читав книги старинннх Греків, Персів,
Новогреків, Арабів і Снрійців, студіював
медицину й астрольоґію і знав не лише
основи тих наук, але також правила ко

рисного і шкідливого уживаня їх; крім
того знав також корисні і шкідливі при
кмети ростин, як сухого зіля, так і сьві
жоі трави, істудіював Фільософію так що
опанував зовсім не тільки медичні, але
і всі нньші науки.
Коли той гакім перебув кілька днів

у місті і вчув про висипку короля, якою
його навістив Бог, а також довідав ся,
що лікарі й учені не могли його внлічити,
перевів ніч над роботою; коли-ж настав

ранок і розніс свое сьвітло, а сонце
привитало прикрасу добра2), убрав свою

1) Місто Персів у краю Руман се противорічє,
бо під Руманом треба розуміти грецьку теріторію
Малої Азіі. у

2) „Прикраса добра“, се Могамед; пророк го
ворив: „Сонце ніколи не сходить, не привитавши мене.
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найлїншу одіж і пішов до короля Юнана.
Допущений на авдієнцію, поцілував перед
ним землю і в як найліпше уложеній мові

просив для нього постійної могучости й віч
ного щастя. Опісля дав знати, хто він,
і сказав: „О королю, до моїх вух дійшла
звістка про муку твого тіла іщо ніхто
з богатьох лікарів не знайшов способу,
аби іі усунути. Але я вилїчу тебе, королю,
не даючи тобі зажнвати ніякої медицини,
ані не натираючи тебе мастями“. Коли

король Юнан почув ті слова, сказав зди
вований: „Як се зробиш? Але, на Бога,
коли уздоровиш мене, зроблю тебе богатим
аж до твоїх дїтий і їх дїтий, обдарую
тебе і сповню кожде твоє бажанє, а та
кож будеш моїм товаришем при столі
і приятелем". І дав йому почесну одіжї)
тай иньші дарунки і запитав його: „Справді
вилічнш мене з тої недуги без медицини
і без мастнй?“ Він відповів: „Так, вилїчу
тебе, не справляючи твому тілу ніяких

неприємностйй“. Тоді король попав у по
див понад своі сили й запитав: „Гакіме,
те, що ти сказав, в який час ігодину

1) Надаване почесноі одіжп відповідає меньше
більше нашим ордерам, тільки почесна одіві через
те, що висаджувалн і'і дорогим написи, досягала
иерав кавочноі вартости.
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воно станеть ся? Спіши ся, мій сину ?“
Він відповів: „Чую і слухаю". І опустив
короля й наймив собі дім і переніс туди
своі книжки, ліки та пахощі. Відтак
продестилював іх і зробив із них па
лицю з порожною ручкою, у яку вляв
екстракт, а до того доробив зручно мяч.
Коли був із тим усім готовий, пішов дру
гого дня знов до короля, поцілував перед
ним землю і казав йому їхати на площу
перегонів тай там бавпти ся в мяча. Коли-ж

король із емірами, дворянами, везирами
і знатними мужами держави з'явив ся
на площі перегонів, приступив до нього
гакім Руян і дав йому палицю, кажучи:
„Візьмп отсю палицю і держи її так, як
я тобі тепер показую, йди на площу пе

регонів і підбивай нею мяча, як тільки
можеш сильно, аж твоя рука і все твоє
тіло вкриють ся потом; тоді лїк із твоєї

руки перейде в ціле тіло. А коли скінчиш
гру в мяча й почуєш у собі лік, вертай
до замку, йди до купелї, обмий ся і йди
спати; будеш здоровий. Супокій з тобою!"
Король Юнак узяв від гакіма палицю,
вхопив її міцно ісів на свого боєвого
коня. Перед ним кинули мяча і він скочив
за ним, аж дігнав його і почав бити з усіх
„сил палицею, яку держав у руці. Так
підбивав мяча, доки його рука і все тіло
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не вкрили ся потом і лікарство з ручки
почало входити в нього. Побачивши се,
гакім Руян казав йому вертати до замку
і йти зараз до купелї.
Король Юнан завернув на місци Іі ка

зав повиходити а купелї, аби сам міг купати
ся, а слуги й мамелюки спішили один пе

ред другим, аби приготовити королеви його
річи, коли він тимчасом пішов до купелї
і добре мив ся. Одївши ся знов, пішов до
замку й поклав ся спати. А коли знов
устав і оглядаючи своє тїло побачив, що
вся висипка зникла і його тїло чисте
як біле срібло, обняла його надмірна ра
дість, аж груди йому розперло з утїхн.
Коли другого дна рано прийшов до

диваиу і сїв на державний трон і перед ним
з'явили ся дворяни й вельможі держави,

приступив до нього також ганім Руян,
ноцїлував перед ним землю і проголосив
на адресу короля такі вірші:

„Промінєм яснїла штука вимови, бо тебе

[називали її батьком,
коли-6 вона захотїла коли ивьшого так
[назвати, він не пристав би на те.

0 ти, ясний блеску обличя,
що гасить пітьму найпротивнїйшої долї,
Нехай він усе сьвітить і ясніє,
щоб ми обличя часу поморщеним не бачили.
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У своїй добротї ти обсипав нас добродїй
[ствамщ

як дощева хмара піскову країну;
Найбільшу часть своїх скарбів роздав ти

[у стремлїпю до благородности,
аж: осягнув свою мету часу.

Коли гакім снівчив свої вірші, король
устав із свого трону, обняв його, казав

йому сїсти коло себе і дав йому пишну
почесну одїж. Зараз заставлеио перед
ними столи зі странами і король їв і пив
із ним цїлий день. А вечером подарував
йому дві тисячі динарів, крім почеспої
одїжи й иньших дарунків, і казав йому
їхати до дому на своїм боєвім нони, а сам

усе ще дивував ся свому вилїченю і го

ворив: „Він вилїчив мое тіло з верхи, не

иатираючи мене мастями; на Бога, се

дуже незвичайна штука! Такого чоловіка

мушу обсипати подарунками і почестями
і на цїле жита зробити його своїм прия
телем і довірепим“.
Повний радости й веселости задля

свого виздоровлеия й визволеня від недуги
перебув король Юиан ніч ідругого дня
рано, коли сїв па тропї і перед ним стояли
вельможі держави і по його правім і лї
вім боцї сидїли еміри й везири, казав знов

аакликатидгакіма Руяпа. Коли той увійшов
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і поцілував перед ним землю, король знов
устав перед ним, казав йому сісти коло
себе, їв із ннм і бажав йому довгого жнтя.

Відтак обдарував його знов почесною оді
жею та иньшнми дорогоцінностями, за
бавляв ся з ним аж до ночи і казав йому
дати пять почесних одіжий і тисячу ди
нарів, після чого гакім, повний подяки для

'

короля, пішов до дому.
Але між везврами короля був також

один везир поганий з вигляду і з чолом,
що приносить нещастє, брудний, скупий
і заздрісний чоловік, якому заздрість і
злоба були вроджені. Коли той везир ба
чив, як король так дуже відзначував га
кіма Руяна і показав йому стільки ласки,
позавидував йому і старав ся його погу
бити, як каже пословнця: Кожда душа,
се яскння заздрости. Або також: Насвль
ство чатує в кождій душі; сильний пока
зує його, а слабий укрпває.
Наслідком того везир другого дня,

коли король знов прийшов до дивану і си
дів у крузі своїх емірів, везирів і підко
моріїв, приступив до нього, поцілував пе

ред ним землю і сказав: „О королю часу,

перед яким поклоняють ся всі люди. маю
тобі дати велику, дуже важну раду; ко
ли-б я укрив ії перед тобою, був би ба
стардом; а коли мені прикажеш, то скажу

Тисяча й одна ніч. 4
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тобі їі.“ Король, занепокоєний словами
везира, запитав: „Яка се твоя добра ра
да ?" Той відповів: „Славний королю! Ста
ринні говорили: „Хто не думав про ко
нець, тому доля злий приятель," а я бачу
короля на злій дорозі, як він свого ворога,
що настав на конець його паиованя, обда
ровує, обсипае ласками й почестями без

границь і вчинив його своїм найблизшим
повіреним, і тому я зажурений про короля.“
Король занепокоїв ся, змінив ся на лицї
і запитав його: „Хто, думаєш, мій ворог,
якому показую свою ласку?“ Везир від
повів: „О королю, коли спиш, то збуди
ся! Маю на думці гакіма Руяна." Король
відповів йому: „Адже се мій приятель і
найдорожший мені зі всіх людий, бо він
лічив мене річю, яку я взяв рукою, і ви
лічив мене з мові недуги, з якою даром
змагали ся лікарі; другого такого чоло
віка як він нема тепер на сьвітї ані на
півночи, ані на сході. Як можеш таке про
нього казати? Я від нині иазначу йому
пенсію й доходи й дам йому на місяць
тисячу динарів, а хоч-би я хотіві поділити
ся з ним державою, то й сего було-би для
нього за мало. Мені здазть ся, що ти го

вориш із заздрости і хочеш, аби я його
казав стратити, а потім жалував сего, як
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жалував король Зіндбад, що вбив свого
сокола.“ Везир запитав: „Як се було?“
Король почав оповідати :

П я т а н і Ч.

Король Зіндбад і його соніл.

„Оповідають, що раз жив у Персії
король, який любив забаву і відпочинок,
лови на звірів і птахів і мав сокола, що
його сам виховав і не міг із ним розстати
ся ні в день, нї в ночи, так що в ночи
спав із соколом на руці. А коли йшов на
лови, брав із собою сокола іказав йому
нести на шиї золоту чашу, з якої давав
йому пити. Одного дня приступив до ко

роля найстарший сокільник і промовив:
„О королю часу, пора йти на лови.“ Ко
роль зібрав ся, взяв сокола на руку і ви
їхав із ним і так доіхали до долини, де
закинули сіть. Незабаром зловила ся в
сіть іазеля і король закликав: „Хто дасть
ґазелі втекти, тому втну голову.“ Коли-ж
вони щораз вузше затягали сіть довкола
їазелї, зона підступила нагло до короля
і стала на задні ноги, а передні зложила
на грудях, неначе-б хотіла поцілувати
перед королем землю. А коли король схи
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лив ся до неі, вона нагло` скочнла через
його голову і пішла в чисте поле. Коли
. король по всім тім повернув ся до своєї
дружини, побачив, як одні моргали до
других, і запитав свого везнра: „Що вони
хотять тим сказати ?“ Веаир відповів: Вони

вказують на твоє слово, що кожднй, хто

випустить ґазелю, має бути стятий.“ Ко

роль відповів: „На мою голову, я так
довго буду гиати ся за нею, аж верву з
нею.“ І пігнав ся за слідом тазелі і гнав
ся за нею без віддиху, а сокіл тимчасом
доти бив іі крилами в очи, аж осліпнв іі
і вона стратнла голову і тоді король за
'бив іі зелізним топором. Тепер зліз із
коня, підрізав їй горло, стягнув шкіру і
повісив на сідлі. Але тимчасом стало го
рячо, оволиця була пустинна й без води,
а король і його кінь почули спрагу. Шу
каючн води, побачив король дерево, з
якого снливав товстий плин. Король, що
був у рукавнцях, зняв чашу з шиі сокола,
підставив іі

,

доки не наповнила ся тим
плином, і поставив ії перед себе, але вад
летів сокіл і псревернув іі крилами. Ко
роль підставив чашку в-друге, заждав, аж
наповнила ся і думаючи, що сокіл хоче
пити, поставив іі перед нього, але сокіл

у друге перевернув іі крилами. Обурений
на сокола взяв нашу в-трете і поставив іі
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перед свого коня, але сокіл у третє пере
вернув її своїми крилами. 'Годі король
закликав: „Нехай тебе Бог покарав, ти

птаху нещастя! Ти не дав мені й коневи
пити", і витягнув мечівідтяв йому крила,
а сокіл підняв голову, аби дати йому пі
знати: „Глянь, що там на дереві.“ Коли

король підняв своі очи, побачив на дереві
гадюку, якої отруя спливала в долину,
і жалував, що обтяв соколови крила. Він
сів знов на коня і поїхав із ґазелею на
старе місце, а приіхавшн там, дав ґазелю

кухаревн і сказав: „Візьми і спечи“. А
сам сів на своїм стільци із соколом на
руці, але сокіл нагло закричав і впав
мертвий на землю, а король почав голосно

нарікати із смутку й болю, що забив со
кола, який внратував його від згуби.

Заздрісник і папугай 1
).

Раз жив дуже заздрісний муж, який
мав жінку, обдаровану всіми чарами краси

й принади, і ніколи не лишав їі саму.
Коли одначе одного разу був примушений
конче вибрати ся в дорогу, пішов на тор

1
) Отсе оповіданє подане у Брсслнвсьвін і Каль
вутськш виданю заиісь попереднього.

`
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говицю птахів, купив папугая і поставив
його сторожем у своїм домі підчас своєї
неприсутности, аби розповів йому все, що
тимчасом діяло ся в його домі. А той пат
пугай був хитрий, розумний, інтелігентний
і бистроумний. Коли муж полагодив свої
інтереси і вернув із дороги тай казав при
нести перед себе папугая, той оповів йому
все, що його жінка підчас його неприсут
ности виробляла день за днем із своїм
любком. Тоді він зірвав ся у найбільшім
гніві і вибив свою жінку, аж мала досить.

Думаючи, що се одна з невільниць
зрадила перед мужом, що було між нею
й іі любком, жінка скликувала -одну невіль
ницю за другою, аби видобути з них при
знаня, але всі присягли, що се папугай
зрадив йому все і що вони самі се чули.
Жінка, вчувши те, казала другої ночи,
яку іі муж мусів знов перевести поза до
мом, одній невільниці взяти млин і молоти
під кліткою, другій ллати воду над кліт
кою, а третій цілу ніч бігати сюди й туди
зі сталевим зеркалом.

Коли-ж рано іі чоловік казав при
нести перед себе папугая і запитав його,
що діяло ся в ночи підчас його неприсут
ности, він сказав: „Ах, мій пане, даруй
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мені, задля великої темряви, сильного

дощу і безнастанного грому і блискавок
не міг я цілу ніч аж до ранку нічого ані
бачити, ані чути.“ А се був як-рав літній
час і місяць Тамус. Тому муж закликав:
„Горе тобі, та-ж тепер не час дощів !“ Але

папугай запевняв: „Так, на Бога, цілу ніч
бачив я те, що тобі оповів". Тепер муж
уважав за доказану річ, що папугай і
перший раз набрехаз йому про його жінку ;
повний гніву протягнув за ним руку, ви

тягнув його з клітки і так міцно кинув
ним до землі, що той забив ся. Але піз
нїйше довідав ся він від сусідів, що па

пугай таки говорив правду про його жінку,
і також дізнав ся про хитрощі, яких ужила
його жінка, так що жалував смерти па
пугая, коли жаль уже не міг помогти.
Коли везир учув від короля Юнана

історію короля Зіндбада і його сокола,
сказав: „Могучий королю, яку-жязробив
йому кривду і якоі злоби дізнав від нього?
Тільки ізза дбайливости за те все сказав
я те і переконаеш ся, що я говорив правду.
Коли послухаеш мене, будеш уратований,
коли-ж ні, втратиш жита, як був страче
ний той везир, що стеріг принца.



Історія невірного везира і пригода принца
з ґулеюІ).

Один король мав сина, що був при
страсним стрільцем, і везнра, якому ка
зав пильнувати сина на кождім кроці.
Одного разу вийшов принц як звичайно
в товаристві везира свого батька на лови.
Коли побачили великого дикого звіря, ве

зир закликав до принца: „Гей-же за тим
звірем!“ Принц пігнав ся за звірем, аж
доки не зник із очей, а також звір зник у
степу з очий принца. Коли він так стояв
безрадно, не знаючи, куди обернути ся,
побачив нагло на шляху заплакану дів
чину. ІІрннц запитав іі: „Хто ти ?“ А во
на відповіла: „Я дочка індійського короля.
В степу напала мене така втома, що я,
не знаючи нічого, впала з коня ітепер
стою тут опущена й безрадна“. Почувши
іі слова, принц вмилоеердив ся над нею
і взяв іі позад себе на коня. За хвилю
переїздили попри руіну і дівчина почала
просити: „Мій пане, я хотіла би тут злі
зти.“ Він позволив їй злізти, але вона так

1) Казочна демонічиа істота, що живе на са
нітвих місцях, особливо на руїнах і кладовищах,
ість трупиі може приймати людську подобу, аби
самітних подороитних дістати в своі руки.
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довго там забавила ся, що се його зане
покоїло і він незамітно пішов за нею. В
тім нагло пізнав, що вона і'уля, бо чув,
як говорила до своїх дїтий: „Дїти, приво
джу вам нинї товстого хлопця“, ва що
вони закликали: „Ах, мамо, дай його нам,
нехай його з'їмо“. Вчувши се, принц ува
жав себе згублеиим і завернув у смертній
трівозї із дрожачими членами. А воли
1'уля знов вийшла і побачила, яв він дро
жить із боявни, запитала: „Чого боїш ся?“
Він відповів: „Маю ворога, якого бою ся”.

Ґуля на се завважила:, Чи-ж ти не говорив,
що ти принц?“ Він відповів: „Так“. „То
чому не даш твому ворогови гроший і не

вдоволиш його ?“ запитала ґуля. Він від
повів: „Він не вдоволить ся грішми, а хоче
мого житя; я бою ся його, я невинний“.
Вона сказала: „Коли ти невиввий, як ва
жеш, то удай ся перед ним під опіку
Бога, вів виратує тебе від зла, яке той
плявує, і від усякого вла, якого боїш ся“.

Принц підвіс голову до неба і почав мо
лити ся: „О ти, що вислухувш пригнете
вого, який тебе приаиває, і відкриваєш
алобу, поможи менї против мого ворога і

відверви його від мене! Глянь, ти можеш
усе, що хочеш“. Почувши його молитву,

ґуля втїкла геть, а принц вернув до свого
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батька і розповів йому, що з ним зробив
веаир.

далї історія короля Юнана.

Так і ти, о королю! Коли аавіриш
тому гакімови, він тебе як найсоромнїйше
погубить; іколи ти йому покажеш по
шану і припустиш його в свое найблиз
ше окруженє, він буде придумувати для
тебе згубу. Чи не бачиш і не віриш, що
коли він зверхи уздоровив твоє тїло, на

жучи тобі взяти предмет рукою, то тим
самим способом може тебе також погу
бити ?“ ›

Тодї сказав король Юнан: „Твоя
правда і ее певне так буде, як кажеш, ти

добрий дораднику веэире. Може той гакім

прибув сюди як шпігун, аби мене погубпти.
Коли він мене вилічив чимоь, що казав
менї взяти в руки, то чимсь, що дасть
мені понюхати, може мене також погу
бити“. Відтак запитав вевира: „Що з ним
робити, везире?“ Везир відповів: „Пішли
зараз по нього, а коли прийде сюди, від
рубай йому голову, тоді ааплатиш йому за
його злобу і мати-меш супокій перед ним.
Ліпше, що ти будеш віроломний супротив
нього, як він має бути супротив тебе".
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Тодї сказав король Юнан: „Твоя правда,
везире“, і післав за гакімом.
Коли прийшов гакім, повний весе

лости і не прочуваюни нічого, яку долю
зіслав йому Милосерннй, подібно як у сло
вах поета:

Ти, що боіш ся долї, не жури ся
-і будуй на того, що сотворив землю.

Що раз порішено, те нїколи не зміню

[еть ся,
а що тобі не призначене, перед тим ти

[безпечний, _
ПРОМОВПВ ДО КОрОЛЯ СЛОВаМП ПОЄТЗ.:

„Коли-б я забув коли про вдячність, яка

[тобі належить ся,
то питай мене, номуя присьвитив свою

[поезію й прозу.
Ти обсипав мене подарунками,
Непрошений, без вагань і викрутів.
Чому не мав би я голосити хвали, яка

[тобі належить ся;
Не славити тебе за твій благородний ум

[серцем і устами?
Тан, хочу тобі дякувати ва всї твої до

[бродїйства,

Що легкі для моїх губ, хоч важкі для
[плечий“.

Далі проголосив він іще вірші:
„Відверни ся від влопотів
і лиши всї річи долї.
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Тіш ся добрим, що тобі нині усъміха
[еть ся

і задля нього забудь усе минуле.
Хоч доля часто повна гіркости,
кінець іі все таки подобаеть ся тобі.
Бог робить, що хоче, а ти,
ти хотів бн зайти йому в дорогу ?“

Далі:

„Лиши свій шлях Мудрому, Знаючому
1 освободи свою душу від усього сьвіта;
бо знай, не по твоій волі діеть ся,
тільки як хоче Бог, найвнсший управи

[тсль.

А на конець іще приказку:

„Не попадай у розпуку і забудь усі кло
[нот-н,

клопоти відбирають і

наймудрійшо'му
ро

зум.
Нездарному невільникови не поможе ніяке

[думане,

тому забудь думане й клопоти і живи у
[вічнім щастю.

Одначе король запитав гакіма Ру
яна: „Знаеш, чого я тебе закликав?“ Га
кім відповів: „Тільки Бог великий знає,
що закрите.“ На се сказав король: „Я
тебе покликав, аби відібрати тобі жите“.



Гакім, страшно засмучений тими словами
короля, запитав: „Чому, королю, хочеш
мене вбити, і яка вина показала ся на
минї?“ Король відповів йому: „Мевї ска
зали, що ти шпігун і прибув сюди мене
вбити, тому я тебе випереджу іскажу
тебе стратити". І король закликав ката й
наказав йому: „Відрубай тому зрадникови
голову й освободи нас від його хитрощіві"
ГакімІ почав просити: „Лиши мене при
житю, то й тебе Бог при житю лишить;
не губи мене, щоб Бог тебе не погубив",
і кілька разів просив його тими словами,
як се і я робив, о іфріте, одначе ти мене
не вислухав, тільки без милосердя хотїв
моєї смерти. Але король Юнан відповів
гакімови Руянови на його просьби: „Я не
певний, чи ти мене не погубиш, бо коли
ти мене вилїчвв чимсь, що я взяв у руку,
то я непевний, чи ти мене не погубиш
чимсь, що я понюхаю або що“. Тоді ска
зав гакім: „О королю, чи се твоя заплата
для мене ?“ Але король заявив: „Муеиш
зараз умсрти.“
Коли гакім переконав ся, що король

без милосердя хоче його вбити, заилакав
зі смутку, що негідному зробив добре.
Тимчасом приступив до нього кат, щоб
завязати йому очи, і вчинивши се, закли
кав: „Прикавуй!“ Тимчасом гакім просив
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короля зі сльозами: „Лиши мене при жи
тю, то й тебе Бог при житю лишить, не
вбивай мене, щоб і тебе Бог не вбив“,
і проголосив слова поста:

„Моя добра рада була моїм нещаетвм, іх
_ [зла іх благословенєм;

Моя рада вкинула мене в дім погорди.
Коли-б я жив, то мовчав би й далї, але

[коли мушу вмерти
то голоси менї на всїх мовах смерть усіх

[будучих дорадників!“

Відтак звернув ся знов до короля і

промовив: „Чи се менї заплата від тебе?
Ти нагороджуеш мене, як крокодиль“.
Король запитав його: „Яка історія кро
кодиля?“ Але гакім відповів: „Я не в
силї в тім моїм положеню оповідати, але
на Бога, лиши мене при житю, то Бог і
тебе при житю лишить“. І заплакав гірко.
Тодї встав один із любимців короля іпо
чав просити: „О королю, даруй менї кров
того гакіма, ми не завважпли, щоб він

чим-будь провинив ся против тебе,_на
впаки, мп тільки бачили, що він вилїчпв
тебе з твоєї недуги, коло якої даром за
ходили ся лїкарі і вчені“. Але король
відповів їм: „Ви не знаєте, длячого я
мушу казати вбити того гакіма. Коли він
жити-ме, то я сам без сумніву згпну, бо
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хто мене вилїчив із недуги чимсь, що я
взяв рукою, то так само може мене згу
бити чимсь, що дасть менї понюхати. Я
бою ся, що він настає на мое жита і на
те найнятий. Чи не може се бути шпігун,
що прибув сюди тільки на те, аби менї

відібрати жите? Не швидше, аж він умре,
буду я певний свого житя". Тепер гакім
почав знов просити: „Лиши мене при жи
тю, то й тебе Бог при житю лишить“.
Коли одначе,оіФріте, він переконав ся, що
король без ласки й милосердя засудив
його на смерть, сказав: „Коли вже му
сить так бути, о королю, що я мушу
вмерти, то дай мені ще стільки часу, щоб
я пішов до дому, приготовив ся, дав моїй
сїмїі сусїдам припоручеия про мій по
хорон і пороздаровував мої медичні книж
ки. Між ними маю одну дуже особливу
книжку, яку хочу тобі подарувати, сховай
її у своїй скарбници“. Король запитав га
кіма: „Що се за книжка ?“ Гакім відпо
вів: „В вїй є багато річий, а найменьша
з її тайн та, що коли ти відрубаєш менї
голову і відтак її отворишіперевернувши
три картки прочитаѕш на лївім боцї три
стрічки, моя голова стане з тобою гово

рити й буде тобі відповідати на нсї пи
таня“. Король сим дуже здивував сяі
трясучн ся з радостн, запитав: „Твоя го
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лова буде справді говорити, коли я іі від
рубаю ?“ Він відповів: „іІевне, королю,
се дивна річ".
Опісля пустив король гакіма під сто

рожею до дому, де він іще того-ж дня по

лагодив своі справи. Другого дня прийшов
він знов до дивану, де вже були зібрали
ся в великім числі'еміри, везири, дворяни,
депутати й вельможі держави, так що диван

був неначе цьвітник. Із старою книгою й

пуделочком порошку, приступив він до ко
роля, сів і закликав: „іірииесіть мені
стіл!и Насипав на стіл порошку, розсунув
його і сказав до короля: „Візьми ту книж
ку, але держн іі тихо, доки мені не від
рубають голови. Відтак кажи положвти

голову на стіл і міцно притисвути до поро
шку, доки не перестане капатн кров,
а опісля отвори книжку“.
Коли кат відрубав голову і все стало

ся по вказівкам гакіма, король створив
книжку, одначе побачив, що картки були
зліплені. Тому підвіс палець до уст і по
слннившн його, створив першу, другу і`

третю картку, які тільки з бідою відлу
чували ся від себе. Коли так дійшов до
шестоі картки і ніщо не було написано,
сказав: „Гакіме, нема нічого написано“.
Голова гакіма відповіла! „Обертай далі!“
Король перевертав далі, але швидко вій
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шла в нього отруя, якою гакім затроїв
книжку, так що король нагло захитав ся
і сказав: „Я затроєний.“ Тодї голова га
кіма Руяна проголосила вірші:

„Вони були обдаровані властю і остро
[справляли свій уряд,

одначе швидко їх власти як би й не було.
Коли-б були поступали справедливо, була-б

[їх стріла справедлива нагорода,
але тепер за їх насильства поповнила на них

[насильство доля.
І так їх доля говорить до них нїмою

[мовою:
Се їх нагорода, а хід часу без нагани.“

По тих словах голови король упав
без духа на землю.

Шоста ніч.

далї історія рибана.

„Але знай, о іФріте, що коли-б король
~Юнан був лишив гакіма Руяна при житю,
то Бог і його був би пощадив; а що він
ие хотів, тільки наставав на його смерть,
то Бог і його покарав смертю. Так і ти,
о іФріте; коли-б ти був мене схотїв ли

Тисяча й одна ніч. б
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шити при житю, то тепер і я тебе поща
див би. А так кину тебе в море, щоб ти
погиб замкнений у Фляшці“. Марід закри
чав: „На Бога, рибаку, не чини сего.
З великодушности лиши мене при житю
і не карай мене за мою злобу. Коли
я тобі зробив зле, то ти роби добре, адже
між пословицями е одна така: Роби добре
тому, що тобі але зробив, злому досить
його вчинку. Не поступай зі мною так,
як Умаме з Атікою“. Рибак запитав: „Як
се було з ними?“ Але іФріт відповів:
„Тепер не час оповідати, коли я замкне
ний; як мене випустиш, розповім тобі ту
історію". Але рибак сказав: „Ти рішучо
підеш у море, щоб звідти ніколи не вийти.
Коли я старав ся тебе змякшитп і пони

жував ся перед тобою, ти наставав на
мою смерть, хоч я не заслужив собі на
неї нїякою виною супротив тебе, бо я не
вчинив тобі иїколи нічого злого, тільки
добре, освободивши тебе з твоєї вязницї.
Але коли ти собі так зі мною поступив,
я знаю, що ти з природи злий. Знай,
тільки тому кину тебе в море, щоб, коли-б
тебе знов хто витягнув, я йому розповів
про тебе й остеріг його перед тобою, аби
він тебе кинув другий раз і ти аж до
кінця часу оетав у мори, де пізнаєш ріжні
кари“.
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Іфріт просив: „ІІусти мене в тім часї
людськости; присягаю, що не зроблю тобі
нічого злого, тільки вчиню тобі дуже ко

рисну прислугу, яка тебе на все зробить
богатим“. Тодї рибак відібрав від нього
присягу, що коли його випустить, він не

зробить йому нїчого злого, тільки навпаки
відплатить йому добром іколи так за
певнив ся присягою й обітом і відібрав
від нього присягу, зміцнену найвисшим'
іменем Бога, створив йому, після чого
знов підняв ся дим, доки він зовсїм
із Фляшки не вийшов, а відтак уляг ся
і знов з”явив ся страшний іФріт, який

Фляшку копнув у море. Побачивши се,

рибак був певний, що надійшов йому кі
нець, і сказав до себе: „Се недобрий
знак“. Але опісля свріпило ся його серце
і він промовив: „0 іФріте, Бог великий
сказав: Заховуйте присягу, бо з присяги
треба буде здати справу. А ти обіцяв менї
і присяг, що не зрадиш мене. Коли-ж
мене зрадиш, Бог тобі відплатить, бо він
заздріснвй; він вправді прощає, але й не

забуває. Я говорив до тебе, як гакім Руян
до короля Юнана: Лиши мене при житю,
то Бог і тебе при житю лишить“.

ІФріт засьміяв ся і закликав, ідучн
на перед: „Ходи за мною, рибаку !“ Рибак,

усе ще суми'і'ваючи ся, чи не вгине, пішов



за ннм, аж лишили місто поза собою і че

рез гору прийшли в широкий степ, на

середині якого було озеро. Тут іфріт за
держав ся і казав рнбаковн закинути сїть
і ловити рибу. Та коли рибак придивив
ся близше, побачив на свое здивованє
в озері білі, червоні, сині і жовті риби;
все таки закинув сїть і на свою радість
витягнув чотири риби, кожду иньріоі
краски. Тоді іФріт сказав до нього: „Идн
з тими рибамп до султана і подаруй йому
їх, він за те дасть тобі богату нагороду.
„Прости мені, на Бога, нагородити тебе
ивьшим способом я тепер не вмію, бо я ти

сячу вісімсот літ лежав тут у мори, аж

тепер побачив знов сьвіт. Але ловн тут
кождого дня раз рибу і нехай Бог тобі
помагае“. При тих словах тупнув до
землі, а земля розступила ся й пожерла
його.
Повний здивованя про свою пригоду

з іФрітом вернув рибак до міста і пішов
із рабами до дому. Там набрав у глиня
ний горщик води, всадив туди риби і по
ніс іх іще живими в горщику на своїй
голові до замку короля, як йому наказав
іфріт. Заведений перед короля, дав йому
риби, якими той дуже здивував ся, бо

ціле жита не видів риб такого роду і з та
кими прикметами, і казав їх віддати
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кухарцї, яку перед грьома днями прислав
йому в подарувку король Руму1), і якої ку
харська штука не була ще ним випробо
вана. Везир сказав їй спекти риби, до
даючи до того напімненє: „Невільнице,

король наказуе тобі через мене: Свої
сльози заховав я тільки для свого неща
стя. Тому розвесели нинї наш ум своєю
штукою і зроби добре свое дїло; ті риби
приніс хтось нині султанови в подаруику“.
Відтак везир вернув знов до короля і одер
жав від нього наказ вручити рибакови
чотириста динарів. Везир зробив так і ри
бак, узявши гроші, пішов веселий і вра
дуваний до дому до своєї жінки і накупив
'своїй сімї всего, що було потрібне.
Стільки про рибака. Тимчасом ку

харка взяла риби, обчистила їх, положила
в сковороду і власне хотіла їх перевер
нути на другий бік, бо на однім були
вже готові, коли нагло створила ся стїна

кухні і з'явила ся струнка, круглолиця,
бездоганно гарна дівчина з милим обличєм
і високого росту, кругом очий почернена
аитімоном, у голубій шовковій куФіїЗ) на
голові, з сережками в ухах, із браизолетками

1) Рун - східио-римське царство.

'1
) Хустка на голову, велика приблизно на ква
ратовий ветер.
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на руках і з перстенями, висадженими
дорогим камінем, на пальцях та з бамбу
совою різкою в руці. Приступивши до
огнища, поклала різку в сковороду і про
мовила слова: „Риби, риби, чи держнте свою

присягу ?“ Кухарка, бачучн й чуючи те,
зімліла, а дівчина повторила свої слова
ще в друге, після чого риби попіднїмали
голови зі сковороди і відповіли: „Так,
так", і потім усї виголосили вірш:

с

„Прийдеш ти, то и ми вернемо,
коли ти вірна, то й ми також,
але коли ти втечеш, то ми вчинимо так

[само“.

Сема ніч.

Дївчина перевернула сковороду і зни
кла тою самою дорогою, якою була прий
шла, а стіиа кухнї замкнула ся за нею.
Коли-ж кухарка прийшла знов до себе
й побачила, що всї чотири риби спалили
ся на чорне вугле, закликала: „В першім
бою зломав ся його опис!" Поки вона
ще лаяла себе, вже й везир стояв біля
неї, говорячи: „Дай риби для султана".
Тодї вона почала плакати и оповіла ве
зирови, що стало ся. Везир здивував ся й
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подумав: „Се дивна історія". Потім ка
зав закликати рибака і сказав до нього:
„Рибаку, мусиш іще раз принести нам чо

тири такі самі риби". Рибак пішов знов
до озера, закинув свою сіть і витягнувши
її, мав у нїй знов чотири риби. Коли дав
їх везирови, той пішов із ними до кухарки
інакааав їй: „ІІечи риби переді мною,
аби я те бачив власними очима“. Кухарка
взяла ся до роботи, приготовила риби, по
ложила в сковороду і присунула до огню.
За короткий час створила ся знов стїна
із'явила ся дівчина в тій самій сдїжи
із тою самою різкою в руцї, поклала

різку знов у сковороду й закликала: „Риби,
риби, чи держите свою присягу?“ на що
риби знов підняли голови й виголосили

вірш:

„Прийдеш ти, то й ми вернемс,
коли ти вірна, то й ми також,
але коли ти втечеш, то ми вчинимо так

[само“.

Відтак дівчина перевернула сково

роду різкою ізникла тою самою доро
гою, якою прийшла, а стїиа кухнї знов
замкнула ся за нею. Коли вона відійшла,

везир устав і сказав: „Се не може бути
затавне перед королем". Відтак прийшов
перед короля й оповів йому, що стало ся
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в його присутности. Король заявив: „Му
шу се бачити власними очима". Казав за
кликати рибака й наказав йому до трьох
днів привести чотири риби, зовсім такі
самі, як перші. Рибак пішов знов до озера
і приніс йому зараз риби, за що знов ді
став від короля чотириста золотнх монет.
Відтак король звернув ся до везира і ска
зав: „Печи сам риби в моій присутности".
Везнр відповів: „Чую і слухаю". Приніс
сковороту і поклав риби, обчнстивши їх.
Коли відтак іх обертав, нагло трісла стіна
і з'явив ся чорний невільник, великий як
віл або потомок поколіня Ад'), із зеленою
гілякою в руці, і закликав ясним, про
шибаючим голосом: „Риби, риби, чи дер
жите свою присягу?" на що риби знов
піднесли голови зі сковороди і закликали:
„Так, так", а відтак виголосили вірш:

„Прийдеш тн, то й ми вернемо,
коли ти вірний, то й ми також,
але коли тн втечеш, то ми вчинимо

так\
[само“.

Відтак невільннк приступив до сковороди,

перевернув іі гілякою, так що риби спа

1) Великанське староарабське плеия, яке Бог
знищив, бо воно не хотіло вірити висланоиу до
нього нророкови Гудови.



лили ся на чорний вуголь, і вийшов тим
самим місцем, куди був прийшов. Коли

_
зник із їх очий, король сказав: „Се ви
падок, якого не можна поминути мовчан
кою; з сим рибаком мусить бути щось
дуже-дивне“. Потім казав закликати ри
бака й запитав його : „Звідки маєш риби ?“
Рибак відповів: „З озера між чотирма
горами за тою горою, що за містом“.

Тепер король запитав далї: „Скільки
диїв дороги з відси ?“ Рибак відповів : „Ах
мій пане і султаве, тільки пів години ходу".
Король здивував ся тим і наказав, аби
військо зараз вирушило туди з рибаком.
Вони маширували з рибаком, який про
клинав іФріта, аж вийшли на гору і зій
шли з неї- в широкий степ, якого доси в

цїлім своїм житю не бачили. Коли поба
чили також озеро між чотирма горами
і в иїм червоні, білі, жовті й синї риби,

здивував ся султан зі своїм військом і за
питав своє товариство: '„Чи бачив хто з
вас уже давнїише те озеро ?' Всі відпо
віли: „Нї“. Відтак король сказав: „На
Бога, не верну швидше до свого міста і не

сяду на своїм тронї, доки не буду знати,
що справді з тим озером і тими рибами“,
і наказав своїм людям розложити ся та

бором довкола гір. Коли розвели шатра,
казав султан закликати везира, досьвідного,
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розумного і знаючого чоловіка, і сказав

до нього: „Маю намір щось зробити, про
що хочу тобі сказати, а саме, я порішив
сеї ночи вибрати ся в дорогу збирати
звістки про озеро й риби. Тому сядь при
входї мого шатра й говори до емірів,

везирів та дворян: Султан хорий і нака
зав менї нікого до себе не пускати. Але
нїкому не кажи нїчого про мої намірн“.
І хоч везир старав ся його відвести від
його наміру, король одначе змінив одїж,

припоясав меч і нсзамітно вибрав ся в до
рогу. Так вандрував решту ночи аж до
ранку і не позволив собі спочити, аж по
чала йому докучати спека. Відтак вандру
вав решту дня і другу ніч аж до ранку,
аж побачив у далечині щось чорне. Вра
дуваний закликав: „Може знайду там ко
гось, що дасть менї інформації про озеро
й риби“. Коли-ж підійшов близько до
чорного предмету, побачив, що се замок,

збудований із чорного каміня і покритий
зелїзними плитами, в якім одно крило
брами було створене, а друге засунене.
Втішений тим, приступив король до брами
й легко застукав, але не вчув нїякоі від
повіди. Застукав другий і третїй раз, але
нічого не було чути. Тодї застукав че
твертий раз, так що ьалунало кругом, але
ніхто не відповідав. Тодї він сказав: і,Без
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сумнїву стоїть пусткою“, і сьмілс увій
шов через браму на подвірє. Тут закликав
голосно: „Гей, ви мешканцї замку, тут
стоїть чужий подорожний, чи маєте для
нього трохи страви ?“ Другий і третїй раз
повторив ті слова, а коли все таки не

дістав ніякої відповіди, скріпив своє серце,
загрів свою душу і з псдвіря увійшов
у замок. І там не знайшов нікого, але
бачив псрозстелювані дивани і в серединї
Фонтану з чотирма львами із червоного
золота, які із своїх пащ викидали воду як
перли й дороге каміне, крім того кругом
лїтали птахи, яких високо розіпята сіть

у замку не пускала втїкати. Усім тим
здивований, але зажурений, що не бачить
нікого, хто міг би йому дати поясненя про
озеро, риби, гори й замок, сїв на дверях
затоплений у думках, аж нараз почув
зітханє з зажуреного серця, а опісля го
лос, що співав пісню:

0 доле, ти не маєш наді мною милосердя
_ [і не щадиш мене!

Глянь, моє серце має з правого боку гнет,

[а з лївогс небезпеку.
Ви не знаєте милосердя над могучим,

[якого любов понизила,
Над богатим, який через любов зійшов на

[жебрака

“__-і;і-ёа-ЁЅЁЖЧ' Нт" '



Я був заздрісннй о зеФіра, що вас об
[вівав,

але де спадає проклятз, там сліпне око.

Що поможе лучникови його штука в бою,
коли він хоче вислати стрілу, а тятива

[трісне'г
Коли тоді всі на купу нападуть на героя,
Як йому втекти від згуби? Як втекти?

Коли султан почув той жалібний спів,
зірвав ся і пішов за тим голосом; через
сіни увійшов до салі і побачив тут на
подушці, яка була з на лікоть висока,
молодого чоловіка гарного росту і з гар
ним голосом, із ясним чолом і румянимн
лицями, на яких красувала ся малинка як

пупінок із амбри, як се говорить поет:

Він стрункого росту, а його волоссі скрань
Заставляють людий ходити в сьвітлі й

[темряві.
Одначе найгарнійше, що бачать на нім

-

[твоі очи,
Се зеленавий знак на румянім лицї під

[чорнимиІ очима.

Король утїшив ся, побачивши мо
лодця, який сидів у шовковім, золотом
тканім кафтані, одначе мав на липі сліди
смутку, і поздоровив його. Він відповів

королеви на привіт і сказав: „Мій пане,
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прости менї, що не встаю“. Король запи
тав його: „О молодче, дай мені пояснене

про озеро, про барвні риби, про сей за
мок і чому ти зовсїм сам тут сидиші
плачеш?“ Коли молодець почув ті слова,
почали йому знов спливати сльози по лици,
так що король, здивований його гірким
плачем, запитав: „Чому плачеш, молодче?“
Він відповів: І,Як не маю плакати, зна
ходячи ся в такім стані?“ Іпростер руку
до краю своєї одїжн і підняв її і король
побачив, що нижня половина його тїла
камінна.. Молодець. почав оповідати:

Історія скамснїлого принца.

„Знай, о королю, з тими рибамн ди
вна історія. Коли-б її записати шпильками
в кутках очий, була-б наука для всіх, що
хотять учити ся.

`

Слухай же, пане, що мій батько був
королем у тім містї, яке тут стояло, іна
зивав ся Магшуд, пан чорних островів і
пан тих чотирьох гір. Після 70-лїтнього
правлїня попрощав він сей сьвіт, азамісь
нього я став володарем і оженив ся з мо
ею стриечною сестрою, яка так горяче
мене любила, що коли я був далеко від
неі, ан'і їла, ані пила, доки мене знов не
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побачила. Так перебула вона під моєю
опікою пять лїт, аж одного дня пішла

купати ся, а я сказав кухареви пригото
вити нам вечерю і пішов до отсего замку,
аби на звичайнім місци відпочинку за

снути. Тут наказав я двом невільницям
вахлювати менї лице і одна з них сіла в
головах, а друга в ногах. Однак неспо
кійний задля неприсутности жінки не мігя
заснути; із замкнеиими очима, але не
сплячн чув я, як невільниця, що сиділа
в головах, почала говорити до тої, що си

дїла в ногах, кажучи: „Ах, Мазудо, яка
бідна молодість нашого пана, як менї його
жаль через нашу прокляту, грішну паню!“

_
На се друга відповіла: „Нехай Бог про
'клене всі невірні жінки! Але такий як
наш пан, із такими ирикметами, не для
такої розпусницї, що кожду ніч проводить
далеко від його постелї“. Тепер знов про
мовила невільниця, що спдїла в головах:
„Але наш пан дуже безжурний, коли не
жадає від неї рахунку“, на що друга від
повіла: „Горе тобі, чп-ж наш пан знає,
що вона робить, чи вона покидає його
з його волі? Навпаки, вона змішує з бен
джомї) напиток, який він пе кождої ночи

1) Лїкна сон, що добувветь ся в конопедь.
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перед сном, так що він твердо спитьі не
знає, що дїеть ся, куди вона йде і що
робить. А вона, подавши йому напиток,
одіваеть ся знов і виходить. Аж коли днїе,
вертає знов і палить кадило перед його
носом, так що він будить ся зі сну“.
Коли я вчув ту розмову обох иевіль

ниць, затьмив ся сьвіт перед моїм лицем
і я ледви міг діждати ся ночи. Коли-ж
моя жінка вернула з купелї, застелили
ми стіл, їли й сиділи ще трохи при винї,
як звичайно, після чого я попросив свого
звичайного напитку перед сном. Коли
вона менї його подала, я відвернув ся й
удаючи, неначе ню як звичайно, вилляв
його в рукав і зараз ляг. А вона сказала:
77Спи! Ах, щоб ти вже більше не пробу
див ся! На Бога, менї гидко від тебе
і твоєї постати і моїй души досаднс від
твого товариства“. І встала, оділа свою
найліпшу одїж, наперфумувала ся, при
поясала собі меч, створила собі браму
замку і вийшла. Я зараз устав іпішсв за
нею з замку через вулицї міста, доки
вона не дійшла до міської брами. Тут
сказала кілька незрозумілих слів і замки
повідпадали й створила ся брама. Я й
тут пішов за нею, чого вона не завва
жила, аж зайшла між ями на від

„4:-гт¬'°.'-ч.а-~ -
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падкиї) и увійшла до хати з дахом із
глини, а я виліз на дах, звідки міг ди
витн ся на неі. Я бачив, як вона увійшла
до чорного невільника, що в нуждениім
стані лежав на вязці трсстиии і своіми
губами, що висіли одна понад другу, зби

рав пісок із землі. Коли вона поцілувала
перед ним землю, невільник підвіс до неї

голову і промовив: „Горе тобі, де ти про
падала? Чорні були тут зі своїми люб
ками й пирували, а я через тебе не мав
охоти пити". На се вона відповіла: „Ах,
мій пане і милий мого серця, чи не зна
еш, що я одружена з сином мого стрия,
якого вид мені ненависннй і перед якого

товариством моя душа здрігавть ся? Ко
ли-б я не дбала про тебе, була-б те місто
вже давно замінила в руїни, в яких кра
кали-б сови і круки, а його каміне пере
несла за гору КаФ2)". Але невільннк від
повів їй: „Брешеш, розпуснице! Але я
присягаю тобі на честь чорних, як висше
стоіть мужність чорних від білих, що коли
ще раз забариш ся до таксі пізнсї години,
не буду мати з тобою більше зносин і не

1) Коло орієнтальних міст бувають широкі
площі, на які вивозять 1з міста всяку нечистоту
1 вьвірячі трупи; про них тут мова.

2) Казочні гори, що скруікають землю.
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нозволю тобі спати зі мною. Зраднице, чи
не задля своєї пристрасгн лишила ти мене
самого? Ти вонюча, найпідлїйша зі всіх
білих!ц
Коли я почув ту їх розмову і поба

чив власними очима, що між ними було,
затьмив ся мені сьвіт ія забув, де я.
Але` моя жінка стояла нлачучи й упоко
ряючи ся і просила: „Ах мій милий
і плоде мого серця. Не маю крім тебе нї
кого, а коли ти хочеш мене відінхнути,
то горе мені, о мій милий, сьвітло моїх
очий!ц Так вона плакала й унокоряла
ся, доки він не вдоволив ся. Тоді знов
повеселїла, зняла одїж і запитала: І„Мій
пане, маєш що їсти для своєї невільннці?“
Він відповів: „Здійми накривку з миски,
там є кости зі смажених миший, їдж
і обгризай іх; відтак піди до того горшка
й напий ся з нього ппва". Вона їла й пила,
відтак обмнла собі руки й лягла коло
нього на тростині, вкрвваючи ся його
лахами. Бачучи все те, зійшов я з ума,
зліз із даху, увійшов до них іухопив
меч своєї жінки, аби обоє забити. Найперше
рубнув невільника в шию і думав, щоу
вже заплатив йому, бо він почав важко
харчатн, одначе перетяв йому тільки
горло, шкіру і товсте мясо.

Тисяча й одна ніч. б
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Осьма ніч.
Коли моя жінка рушила ся, я пішов

геть, а вона встала, поклала меч на свое
місце, вернула до міста і лягла в замку
на моїй постелі. Рано завважав я, що
вона обтяла собі волосє й одїла жалібну
сукню. Для поясненя сказала мені: „Брате,
не ганьби мене за те, я дістала звістку,
що моя мати вмерла, мій батько поляг

у війні за віру, один із моїх братів погиб
від укушеня гадюка, а другого засипано;
проте мій обовязок плакати й носити

жалобу". По довшій мовчанці сказав я
до неі: „Роби, як тобі любо, я тобі не

бороню“. Вона перебула цілий рік у плачу
й жалобі, а відтак сказала до мене: „Я
хотіла би збудувати собі в твоїм замку
мавзолей, аби там у тихій самітности су
мувати, і хочу назвати його домом жа
лоби“. Я ій відповів: „Робн, що тобі
подобазть ся“. Вона побудувала собі дім
жалоби з копулою і гробовим склепош
і казала перенести туди невільника, який

був дуже слабий і не міг мати для неї
жадної вартости, хоч іще приймав напи
ток, і від тоді, коли я його зранпв, не
міг говорити, тільки ще жив, бо його час
іще не скінчив ся. Що дня ходила рано
й вечером до нього в мавзолѕй, „аби при
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нім плакати й сумувати, тай носила йому
напиток істраву аж до кінця другого
року, чого я їй у своїй терпеливости не

боронив. Але одного дня пішов я неза
мітно за нею і застав ії, як у сльозах

і бючи ся в лице внгслошувала отсї
вірші:

Далеко від вас ніколи не жити-ме моя
'

[душа між людьми,
бо моє серце не любилс нікого, тільки вас.
Візьміть-же великодушно мое тїло з собою

і покладїть мене біля себе на спочпнск.

А коли відтак на моїм гробі назвете мое
. [імя,

мої костн, зітхаючи, дадуть відповідь ва

[шому голосови.

Коли вона скінчила свої вірші, ска
зав я до неї із голим мечем у руцї: „Се
слова віроломних жінок, які чують від
разу перед правом приписаними зносинами

з мужем", і хотів її забити. Але коли

я підніс меч, вона скочила, бо знала, що

я зранив невільника, промовила щось,
чого я не розумів, і закликала: Нехай
Бог моїми чарами перемінить тебе на
половину в камінь”, після чого стало ся
так, як тепер бачиш, що я ані стою, ані
лежу, анї мертвий, ані живу. Відтак ціле

и
місто з його вулицями н полямн зачару
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ся з чотирьох цехів: мослемів, христіян,
Жидів і маіів*), у риби, так що мослємп
стали білими, мати червоними, христіяни
синімиі Жиди жовтими рабами, ачотири
острови в чотири гори кругом озера. Від
того часу дає мені що дня реміпним би
чем сто ударів, доки не спливає з мене
кров, а потім під тою одіжю вбирає
моє тіло в волосінну сорочку".
По тім оповіданю почав молодець

знов плакати і проголосив слова:

Тернеливости, мій Боже, для твого суду
[і твого проклятяі

хочу те перенести, коли тобі подоба
[єть ся.

В правді гнете мене доля, яка мене на
[пала,

одначе за мною просить дім обсипаного

[ласками пророка.

Після того сказав король до молод
ця: „Ти побільшив мій смуток, одначе
скажи, де та жінка?" Вів відповів: У тім
мавзолеі, що в нім лежить невільник. Ш,о
дня рано, заки його відвідує, приходить

*) Мати _ иерські почитителї огню, при
хильники Зороастра.

'
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до мене и обнажившн мое тїло дає мені
бичем тих сто ударів. Я кричу і плачу,
але не можу рушити ся, аби оборонити
ся перед нею. Вибивши мене, несе невіль
никови напиток і страву“.
Король відповів на те: „На Бога,

молодче, хочу тобі зробити принтельську
прислугу, яка увіковічнить мою память,
прислугу, яка буде записана в пізнійших
хроніках.“ Відтак король сів і забавляв
ся з молодцем аж до ночи. Опісля встав
і ждав, доки не засвитав, а тоді скинув
свою одіж, припоясав свій меч і пішов
на те місце, де лежав невільннк. Там
побачив съвічки й лямпи, кадплой масти,
але пішов просто на невільника й зару
бав його. Відтак узяв його на плечі
й кинув до криниці на замвовім підвірю.
Тепер верну в знов до склепу й надїв на себе

річи невільника, кладучи голий меч прп
боці. За хвилю надійшла розпусна чарів
ниця, роздягла свого братай почала бити.
Король чув, як той кричав: Ах, задоволи
ся моїм станом, змилосерди ся на ді мною!
Але вона відповіла йому: „Чн ти мав
милосердє наді мною і чи пощадпв мого
милого?“ Надягнувши відтак на нього
волосінну сорочку і на неї льняну одїж,
із чашею, повною вина ітарілною страви
зійшла до невільника в мавзолей і серед
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плачу й наріканя закликала: „Ах, мій
пане, промов жеі“ і почала співати:

Доки ще потреває те відвертане й та жор
[стокість?

Чи мука моєї любови ще не досить ве

[лика?
Ах, як довго вже втікаєш від мене, неу

4[благаний
Коли твоїм наміром була радість мого

[завиднпка, то тп осягнув його.

По тих віршах заплакала знов і за
кликала: „Ах, мій пане, промов що до
мене, ах, мій пане, промов жеі" А король
глухим і беззвучним голосом із вимовою

чорних відповів їй: „Ах, ах, нема власти
і сили, тільки в Бога!“ Вчувши його слова,

закричала з радости 1 зімліла, а коли знов

прийшла до себе й запитала: „Може мій
пан уже здоров?“ король знов відповів
глухим і слабим голосом: „Ти розпуснице не

заслугуєш навіть, аби я з тобою говорив.“`
„А для чого ні?“ запитала. „Бо цілий день
беш свого чоловіка, а його наріканя і крики о
поміч не дають менї від рана до вечера
заснути. Твій чоловік не перестає тебе
покірно просити і проклинати, а се мені
важко. Коли-б не те, я вже давно був би
здоров, і тому доси не давав нїякоі від
повіди.“ На се вона сказала: „За твоїм
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дозволом увільню його з того стану”.
Король відповів ій: _Увільни його і за
спокій нас обох!и Вона відповіла: „Чую
і слухаю“, і вернула ся з мавзолея до
замку. Набравши там повну чашку води
іпрсмсвивши над нею кілька слів, так
що `вода варила ся у горшку, по

кропила нею свого чоловіка, говорячи
при тім: ,Задля правди того, що я гово
рила, покинь отсю твою постатьі прийми
свою давнїйшу постать !“ Молодець затряе
ся, скочив на рівні ноги іврадувапий
своїм визволенем закликав: „Даю сьві
дсцтво, що нема Бога крім Бога, а Мо
гамед - нехай Бог благословить його
ідає йому все добро - пророк Бога“.
Але вона крикнула на нього: „Забирай
ся й ніколи сюди не вертай, бо заплатиш
се житвм!“ Він пішов геть від неї,а вона

вернула в мавзслєй і закликала: „Ах,
мій пане, внйдн до мене, щоб я могла
тебе бачити". Одначе король відповів їй
слабим голосом: „Що ти вчинила? Перед
конаром маю спокій, але корінь лишив
ся“. Вона запитала ся: „Ах, мій милий,
що розумієш під корінем ?“ Він відповів :“

Нарід сего міста й чотирьох островів. Що
півночи риби підносять високо головуі
проклинають мене й тебе ісе причина,
чому не можу виздорсвіти. Увільни їх
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іприходи сюди подати мені руку, щоб
я встав, бо вже мені близько до виздо
ровленя". Вчувши сї слова короля, про
якого думала, що се невільник, сказала

врадуваиа: Ах, мій пане, на мою голову
й мое окс*)і В імя Боже!" - скочила
весело й побігла до озера.

Девята ніч.
Прибувши туди, зачерла трохи води

1 промовила вад нею кілька незрозумілих
слів, після чого риби заворушили ся, пови
тягали голови і зараз поперемінювали ся
в людий. Чари з населеня міста спали,
місто зароїлс ся людьми, базарі були
створені, кождий ішов за своїм ділом,
а гори перемінили ся в острови, як перед
тим.
А чарівниця вернула просто до ко

роля і закликала: „Ах, мій милий, подай
мені свою шановну руку, нехай іі поці
лую". Король відповів беззвучннм голосом:
„Підійди близше і" Коли вона приступила
до нього, він мав уже меч у руці і про
бив ій груди, так що конець' меча вийшов
на плечах. Відтак одним ударом розру
бав ії на двое і вийшов до молодця, який

*) т. е. дуже радо.



__89__

ждав на нього на дворі. Коли повитав
його з визволенем, а молодець поцілував
йому руку і подякував, король запитав
його: „Хочеш остати у своїм місті, чи
піти зі мною до мого?“ Молодець відповів:
„0 королю часу, чи знаеш, яка дорога
звідси до твого міста?' Король сказав:
„Півтретя дня". Але молодець відповів:
„0 королю, коли спиш, то збуди ся!
Між тобою і твоїм містом рік дороги
для доброго подорожиого. Ти не прибув
би сюди за півтретя дня, коли-б місто не

було зачароване. Але я, о королю, не

опущу тебе ані на хвилю“. Урадуваний
його словами король відповів: „Слава
Богови, що подарував мені тебе! Будеш
від нині моїм сином, бо за ціле своє жита
не мав я сина.“ І обняли ся оба і пішли
в найбільшій радости до замку, де король,
із якого знято чари, обвістив вельможам~
своєї держави, що вибираєть ся у сьвяту
дорогу. Коли приготовили йому все, по

трібне до дороги, вибрав ся він із султа
ном, якого серце палили туга за містом,
якого мав цілий рік не бачити. З бога
тьома подарунками і дружиною з пятьдеся
тьох мамелюків*) подорожували вони без

*) Мзнелюки
- білі невільники.
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перестанку день і ніч цілий рік, аж иа
ближнли ся до міста султанаі вийшов ім
на зустріч везир із'військом, яке було вже

стратило надію на його поворот. Коли
військо задержало ся перед королем,

поцілувало перед ним землю і повитало
його з уратованем, він потягнув до
міста, сів на трон ірозповів везирови
історію молодця, після чого везир і його
повитав із визволенем. Коли вже все

успокоіло ся, султан обдарував богатьох
із своїх підданих і казав везирови при
кликати рибака, що приніс риби і тим
способом став причиною визволеня міста
та його населенн. Коли той з*явив ся, _
султан дав йому почесну одїж і почав
його рознитувати про його відносини і чи
має діти. А коли вчув, що в нього син
і дві дочки, король узяв за жінку одну,
а молодцеви дав другу, а сина взяв до
себе ізробив його своім скарбником. Від
так післав свого везира до міста молодця,
до міста чорних островів, віддаючи йому
іх у ленно; також відіслав разом із ним
тих пятьдесятьох мамелюків, що були прий
шли, дав йому багато почесної одіжі для
тамошніх емірів. Везир поцілував його в

руки івпбрав ся в дорогу, а молодець
остав при султанї. Рибак став найбогат
шим чоловіком того часу, а його дочки



були королевими, доки їх не ностигла
смерть.
Одначе та історія не дивнійша, як

історія міхоноші.

Історія міхоноші і трьох сестер.

У місті Багдаді жив собі раз нежо
натий міхоноша, який одного дня стояв
на торговици спертий на свій кіш, коли

приступила до нього дама, закутана в
шовковий золотом шитий і золотом обру
блений ізар*) мосульського**) виробуі під
няла заслону, під якою було видно чорні
очи з вузкнми бровами й довгими віямн,
із приязним виразом, і скінчено гарне
лице. Солодким голосом сказала вона до
міхоноші: „Візьми свій кіш і ходи за мною.“
Міхсноша, який ледви діждав ся того,
узяв кіш і йшов за нею, доки вона не
задержала ся під дверми одного дому й
застукала, після чого зійшов до неї хри

*) Івар, _- се велика васлонв, яку носять
мсслемські жінки, виходячи з дому. Вона спадає від
чола через голову назад аж до землі, а з переду
тримають іі руками, так що вона закриває цілу
постать аж до лиця, яке знов із виїмком очий за

криває друга васлона.

**) Звісне місто Мосуль близько руіп Нініви
було славне своїми делікатнимн тканинами і в серед
вїх вівах достарчувало названих від нього муслїно
вих тканин.
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стіянин і дав ій міру оливи, за яку вона
заплатила один динар. Відтак поставила

оливу в кіш і сказала до міхоиоші: „Ходи
за мною і" Міхоноша закликав: „На Бога,
се благословенний день!" і йшов за нею
з кошем на голові, доки вона не задер
жала ся перед склепом із овочами і купила
там сирійські яблока, османські квітти,

броскви в Оману, нсмін із Алєппо, водні
лелії з Дамаску, водні мельоніі з-над Нілю,
єгипетські лїмони, султанські цитрини,

пахучі мірти, генну, камелїі, гірські тулі
пани, Фіялки, іранатові цьвіти і єрихсн
ські рожі. Поклавіпи все те в кіш міхо
ноші, -- сказала знов до нього: „Берн!"
Міхоноша взяв кіш і йшов за нею, доки
не задержала ся в різника і сказала до
нього: „Врубай мені десять Фунтів мяса.“
Відтак завила мясо в банановий лист,
поклала в кіш і сказала до міхоиоші:
„Ходи за мною, міхоиошо І" Він узяв
кіш і йшов за нею, доки вона не задер
жала ся у склепі з сушеними овочами.

Купивши там по трохп усіх родів, -_
сказала знов до міхоиоші: „Бери й ходи
за мною!" Він узяв кіш і йшов за нею
аж до цукорнива, де вона купила тацу
з ріжними тісточками й цукоркамн і також
положила іх до коша. Тоді сказав міхо
ноша: „Коли-б ти мені наперед була ска
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зала, я був би на все те взяв мула.“
Вона усьміхнула ся івстуиила ще до
псрфумерії, де купила десять родів води,
рожеву, із помаранчового цьвіту, із вербо
вого цьвіту і т. д., далі великий кусень
цукру, Фляшку рожевоі води з мошусом
до скроплюваня, ялівцеву живицю, альое
сове дерево, амбру, мошус та алексаи

дрійські сьвічки. Поклавши і те все в кіш,
сказала: „Бери кіш і ходи за мною!"4
Він узяв кіш і пішов за нею аж до висо
кого, гарного дому на стовпах, із подвій
ними дверми з гебанового дерева, обби
тими золотом, перед якими було широке
подвірє. Тут вона легко застукалаі зараз
отворили ся обі половини дверий, у яких
міхоноша побачив иньшу дівчину, струнку,
з повними грудьми, повну краси іпри
нади, збудовану на иричуд _ симетричио,
з чолом неначе ясний півмісяць, із очима
і'азелі ібровами неначе серп місяця в
місяци Рамазанї, з лицями як гірські
туліпани й устами як печать Соломона,
з обличєм як місяць на початку повні,
з грудьми як два однакі транзтові
яблока і з тілом, що виглядало під
одіжю як звій перґаміну, так що міхо
ноша, побачивши ії, стратив ум і мало
'не впустив коша з голови та не закликав:

„ В моїм житю не бачив я більше благо
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словенііого дня як сей.“ А придверниця
сказала до дами й до міхоноші „Витайте !“
і вони увійшли і зайшли до великої й
гарної, богато декорованоі салі, прикра
шеноі деревляною різьбою, Фонтанами, лав
ками, сидженямп іі бічними комнатами,
які були закриті заслонами. В середині
салї стояла мармурова софа, висаджена
золотом і дорогим камінем і закрита мо
скітовою сіткою з червоного сатину, а на
ній сиділа дівчина з вавилонськими*) очима
і струнка як аліФ**), якої лице засоро
мило би сьвітло сонця, так що вона вигля

дала як ясна зьвізда або арабська княгиня
і до неї відносили ся слова поета:

Хто твою стать порівпае із гнучким рпжом,

ширити-ме брехню й очернене про тебе.

Убране ніщо не гарнїйше від зеленого

_
ірижу,

але наге ніщо не пишнійпіе від тебе.

Третя дівчина підняла ся з софи,
підійшла кілька кроків до своїх сестер

~

1 сказала: „Чого так стоіте? Зніміть тягар

*) Вавилон уваніали Араби головним осїдііом
усіх чарів і вавилонський значить чаруючий, спо
кусниіі.

**) Буква аліф, перша в арабськім альфабетї,
иае форму простої, прямовоі лініі.
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із бідного міхоноші.“ І помогла придвер
ниці, яка взяла за кіш із заду, і тій, що
купувала, яка взяла за кіш із переду,
івсни зняли _кіш із міхоноші, вийняли
з нього всеі поклали кожду річ на своїм
місци. Відтак дали міхоноші два динари,
кажучи: „Можеш іти, міхоношо.“ Одначе
міхоноша стояві не рухав ся, задивившись
на дівчата, що були гарнїйші від усіх,
які він доси бачив. При їх красіі ніжно
сти впалс йому в очи, що коло них нема
мущини, а коли ще його очи впали на
все те вино, овочі, перФумн й иньші річи,

у своїм здивованю зовсїм забув відійти,

`так що третя дівчина запитала: „Чому не
йдеш собі? Може тобі за мало заплатили?“
І звертаючи ся до сестри, сказала? „Дай
йому ще один динар.“ Але міхоноша від
повів: „На Бога, моя панї, менї належить
ся тільки два півдіргеми, я вдоволений,
тільки мое серце й мої думки були заняті
вами й вашим положенєм, що ви живете
самі без мущини і без когось, хто вас
забавляв би своїм товариством, бо-ж ви
знаєте, що мінарет має мати чотири го
ловні мури. Однак вам бракує четвертий
мур, а щасте жінок повне тільки через
мущин, як кажуть слова поета:
„ІІоглянь на чотири річи, злучені в мене:
Арфа, лютня, цитра і Флєт.“
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А вас тільки три і бракує вам четвер
того, що мусить бути розумним бистроум
ним чоловіком, має голову й серце на
властнвім місци івміє заховувати тайну.“
На се дівчата відповіли: „Ми як

дівчата боімо ся повірити нашу тайну
комусь, що не заховав іі, а також читали
ми десь такий вірш:

„Ховай перед другим свою тайиу, не пере
[давай іі другому; -

хто передає далі таємницю, той згубив іі.“

На їх мову міхоноша відповів: „На
Бога, я розумний і певний чоловік,
я читав багато книжок і студіював деякі

хроніки. Я розголошую добре, закриваю
зле і поступаю по словам поета:

„Тільки гідний довіря чоловік заховав
[тайну,

у найліпшнх людий лежить вона схована.
У мене лежить тайна як у замкненім

[домі,
до якого брам згублено ключі"

На се відповіли йому дівчата, що
його віршами і його вченою мовоіс були
зовсїм для нього підбиті: „Знаепі, мн на
се місце видали багато гроший, чи можеш
дещо нам звернути? Бо лиш під умовою,



що ти причиииш ся чимось до коштів, мо
жемо тобі позволити остати тут, коли ма
еш охоту, бути нашим товаришем при
столі й. оглядати наші гарні лиця". Пані

дому додала до того: „Приязнь безі гро
ший лекша від зернятка“, а придверпиця
сказала: „Коли нічого не маєш, то заби
рай ся звідси з нічим!“ Але господиня
завважила: „Сестри, вдоволім його, на
Бога, він нині не мало зробив для нас,
иньший не мав би стільки терпеливости;
його часть я беру на себе". Міхоноша за
кликав урадуваний: „На Бога, перші
гроші дістав я нині від тебе“. Тоді сказа
ли до нього: „Сідай і витай нам !“ Від
так господиня встала, убрала Фартух, упо
рядкувала Фляшки, очистила вино і при
готовила стіл коло Фонтани. Потім при
несла все потрібне, поставила перед них
вино і сіла разом із сестрами й міхоношею,
який сів між них, думаючи, що все те
йому снить ся. Вона підняла збанок із
вином, налляла повну чашу й випила,
так само другу й третю, опісля знов нал
ляла повну і подала одній, а потім дру
гій сестрі. Відтак наповнила його знов
іподала міхоноші, який узяв чашу з іі
руки, говорячи при тім вірші:

Тисяча й одна ніч.
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и

„Хочу пити вино и вивдоровіти,
Бо сей напиток лічить усяку недугу".
Опісля поцілував іх руки і випив, а

відтак звернув ся до пані дому зі сло
вами: „Моя панї, я твій невільник, твій
мамелюк і слуга“ і заспівав:

„Перед дверми стоіть один із 'твоїх_ не
[вільників,

що знає за те твою щирість і ласку й

[подаку“.
Пані дому відповіла йому: „Пий па

здоровле!“ Він узяв чашу, поцілував її в
руку і заспівав слова поета:

„Я подав їй щось, подібне до іі лиця,
що ясніло червоно як пожар,

а вона взяла з усьміхом і запитала:

Як можеш лиця людий давати людям
[пити?

Ппй лише, сказав я, се моі сльози, які
[так червоно закрасила моя кров,

. і мій дух змішав ся з тим у чаші“.
Тепер узяла чашу пані дому, випила

її і подала далі своїй сестрі. Так прово
дили вони час із міхоношею, танцювали,
співали й любували ся пахощами, а міхо
ноша обіймав їх і цілував, коли одна з ним
говорила, друга його щипала, а третя би



ла пахучнми цьвітами, доки вино не вда
рнло ім у голову і не заскочила іх ніч.

десята ніч.

Тоді сказали вони до міхоноші: Йди
геть і покажи нам ширину своїх плечий!“
А міхоноша відповів: „На Бога, лекше
менї було-б позбути сн свого духа, як ва
шого товариства; злучім день із нічю,
після чого кождий із нас нехай іде сво
єю дорогою". На се сказала господиня:
„На моє жита, позвольте йому в нас спати,
він нас бавити-ме, він такий дотепний
співак“. Тоді вони сказали: „Встань і чи
тай, що написано над дверми!“ Він пі
дійшов до дверпй і побачив над ними
винисані золотими буквами стсї слова:

„Не говори про річи, які тебе нічого не
обходять, щоб не почув річнй, які тобі не
сподобають ся". Прочитавши се, сказав:
„Сьвідчу ся, що не говорити-му про те,
що мене нічого не обходить“. Відтак го

сподиня встала і приготовила ім істи
і вони їли й пили й палили воскові сьвіч
ки та альоессве дерево, коли нагло хтось

застукав до двернй. Не перешкаджаючи
другим, одна з них підійшла до дверий
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і вериула ві звісткою: „Наша втїха буде
ееі ночи повна; під дверми стоять три
чужинцї зі стриженими бородами, які ди
вним припадком усі слїпі на лїве око.
Вони всі три чужинцї, які що-йно прий
шли а краю Рум і мають сьмішні строі
і постати. Коли вони прийдуть, мати-мемо
з чого еьміятн ся“. Так не переставала
намовлнти своїх товаришок, доки вони їй
не сказали: „Пуети їх під умовою, щоб
не говорили про річи, які їх не обходять,
аби не вчули річий, які їм не сподобають
ся“. Вона пішла врадувана і вернула із
трьома одноокими, які мали бороди' глад
ко обстрижені, тонкі вусиІ аакручені
і були жебраками. ІІоздоровнвши присут
них, задержали ся при дверях, але дів
чата ветали перед ними і попросили їх сї
дати. Коли ті три жебраки побачили мі

хоношу і завважилн, що він пяний, і близ
ше придивили ся йому, подумали, що він
один із їхніх, і сказали: „Се жебрак як
і ми і буде нас бавитн своїм товариством“.
Але коли міхоноша почув іх слова, встав,
завернув очи і напав на них: „Сидїть ти
хо і не напрнкрюйте ся; чи не читали ви,
що написано над дверми?“ Дівчата по
чали еьміятн ся і говорили одна до дру
гої: „Ті жебраки і міхоноша будуть нас
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добре бавити". Потім дали ім їсти й пити
і їли й пили разом,а услугувала придвер
ниця. Коли чаша обійшла їх усіх кругом,
міхоноша сказав до жебраків: „Брати, не
знаєте оповісти якої історії або чогось
иньшого дивного, аби ми забавили ся?“
А що вино їх щораз більше розгрівало,
зажадали вони музичних інструментів.
Придверниця принесла ім моссульсьвий
тамбурін, іракійську лютнюі перську ар
Фу і жебраки повставали, один узяв там
бурін, другий лютню, третій арФу і ро
чали грати, а дівчата ирисшвували своїми
чистими голосами.

Нагло застукав знов хтось до дверий
іпридверииця встала подивити ся, хто
там. А зі стуканєм річ мала ся так: Тоі
ночи каліФ Гарун ер-Рашід у товаристві
свого везира Джаафара і Месрура, що но
сив меч його пімсти, по свойому звичаю
вийшли на місто у купецькім строю, аби
побачити, що творить ся нового. Коли

переходили попри той дім і почули му
зику, сказав каліФ до Джаафара: „Всту
пім до сего дому, аби пізнати властите
телів тих голосів“. Джаафар відповів:
„Тих людий опянило вже вино, тому ува
жаймо, бо вони можуть зробити нам що
злого“. На се каліФ відповів: „Мусимо
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там піти, а ти видумай який відступ, аби
ми там дістали ся. Джаафар відповів:
„Чую і слухаю", приступив до дверий
і застукав. Коли-ж придверниця вийшла
й створила, він сказав до неї: „Моя пані!
ми купцї з Тііберіяди і ще тільки десять
днів у Багдаді; веземо з собою товари
і заіхали до хану*) для купців. Нині вече
ром пішли ми до купця, який нас запро
сив до себе. Коли він нас погостив і ми
з'їли й випили й дістали від нього дозвіл
піти до дому, не попали в ночи до хану,
до якого заіхали, бо мп тут чужі, і жде
мо від вашої добротп, що нас приймете
до себе на сю ніч. Бог вам се нагоро
дить". ІІо тих словах Джаафара придвер
ниця приглянула ся ім і побачивши, що
вони одіті по купец'ьки і мають поважний
вигляд, пішла до своїх товаришок, які по

короткій нараді сказали до неї: „Приве
ди їх!" Коли вона знов вернула й отво
рила двері і вони запитали: „Чи можна
за твоїм дозволом увійти ?" - вона відпо
віла: „Увійдіть!“ КаліФ, Джаафар і Мес
рур увійшли. Побачивши їх, дівчата вста
ли, обслужилп їх і сказали: „Ми радо
витазмо наших гостий, але кладемо вам

*) Гостинниця
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умову, аби ви не говорили про річи, які
вас нічого не обходять, щоб не почули
річий, які вам не сподобають ся“. Вони
відповіли: „Добре“. Відтак засїли з това
риством до вина. Коли калїф побачив
трьох жебраків і аавважив, що всї вони
слїпі на лїве око, здивував ся, а ще
більше здивував ся, побачивши красу
і'принаду дівчат. Вони пили далі й ба
вили ся і також калїфови подали вина.
Але він відповів: „Я гаджі*)' і відсунув
ся від них. Тодї придворниця встала,
розстелила перед ним скатертъ із золо
того бровату, поклала на нїм порцелянову
тарілку, налляла води з вербового цьвіту,
стопила в нїй трохи сн'ігу і перемішала
з цукром. КалїФ подякував їй і подумав
собі: „Мушу її завтра нагородити за се
добре діло”.
І пирували дал'ґ, але колп вино по

казало свою силу, панї дому встала,
взяла господиню за руку і сказала
їй: „Встань, сестро, аби сиовнити наш

*) Той, що відбув дорогу до Меккп і через
те став до певної иіри сьвятий. На сьвятих місцях
покутують за. гріхи і складають обіти уникати в бу
дучностп проступків, до яких належить також пита
вина.
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обовязок“. Та відповіла: „Добре“. При
дверниця встала також і зробивши поря
док на середині салі, казала жебракам
сїети против вих коло дверий, а до міхо
ноші закликала: „Яка мала твоя любов.
Ти не чужий, але належиш до дому“.
Міхоноша скочнв на рівні ноги, підпере
зав ся й запитав: „Що прикажете ?“ Вони
відповіли: „Лишн ся там, де стоїш“. Від
так господиия встала і сказала до міхо
ноші: „Поможи мені". Він побачив, що
вона держить на ланцюхах дві чорні су
ки, взяв їх від неї і повів на середину
салі. Тепер устала панї дому, закотила

рукави поза ліктї, вхопила бич і закли
кала до міхоноші: „Приведи сюди одну
суку!и Коли він привів до неї одну су
ку на ланцюху, при чім эьвіря обертало
свою голову до дівчини і вило, дївчина
кинула ся її бити і била не вважаючи
на її витв, доки Ті не зболїла рука і
тодї вона кинула бпч із руки. Потім

нритиснула суку до грудий, обтерла їй
сльози і покрила ії голову поцїлуями.
Відтак сказала до міхоноші: „Візьми
її геть і приведи другу!“ після чого
вчинила з тою те саме, що з першою.
Підчас того занепокоїло ся серце калїфа
і стиснули ся груди і він кивнув на
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ДжааФара, аби запитав ся іх, але Джа
афар дав йому рівночасно знаком зрозу
міти: „Оиди тихо!“

Потім обернула ся пані дому до
придверниці і сказала їй: „Встань спов
нити свій 060вяз0к“. Та відповіла: „До
бре". Пані дому сіла на алябастрову со
Фу, вибиту золотом і сріблом і сказала
до придверниці й господині: „Принесїть
свої річи!“ Придверниця сіла коло неї
на софі, а господиня принесла з бічноі
кімнати сатинову торбинку з зеленими
Френзлями, підійшла перед паню дому
і вийняла з торбинки лютню. Настроівши
струни лютиі, виголосила отсі вірші:
„Дайте знов моім віям сон, який мені

[зрабовано,

і принесіть мені звістку про мій розум,
[куда він утік.

Коли я захистила любовусвоїм серці тоді
[пізнала,

що сон загнївав ся на мої віі.

Вони казали: Ми бачили тебе все на до
[брій дорозі, що-ж тебе звело з неї?
Я сказала: Блеск його очий одурив

[мене.
На мою кров пролляту прошув нього

[прощеня,
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я-ж сама мучила його, доки ії не про
[ляв.

На зеркало моїх думок кинув він сонце
[своєї постати,

її відблиск запалив огонь у моїй груди".
Коли пані дому вислухала пісню,

сказала: „Нехай Бог учинить тебеІ при
ємною!" роздерла свою одїж і зімліла.

ІІридверниця скочила, покропила їй лице
водою і принесла їй иньшу одіж. А ка
ліс обернув ся до Джаафара і сказав:
„Я не можу на се мовчати і не швидше
мати-му спокій, аж дізнаю ся, що на ді
лї є з тою дівчиною із тими сукаіііи".
Але Джаафар відповів: „Мій пане, вони
поклали нам умову, щоб ми не говорили
про річи, які нас не обходять, аби не

почути річий, які нам не сподоба
ють ся".
Тимчасом господиня взяла другий

раз лютню, діткнула ся іі пальцями і за
співала:

„Коли жалуемо ся на любов, що маємо
[сказати?

Коли нас з”ідає туга, де є дорога ра
[тунку?

Коли посилаємо післанців як посеред
[ників наших почувань,
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де візьме післанець із собою горе любя

[чого'Р
А коли терпеливо піддамо ся, ах, по

[стратї любка
житє тревае тільки коротко, тільки зітха

[ие 1 смуток лишаєть ся нам

і сльози, що спливають по лици!
Ви, що так далеко від зору моїх очий,
але в моїм серці живте на віки,

чи зберегли ви вірність звязвови любя
[чого,

який від вього ніколи ие відступає?
Чи може на чужииї забули ви зовсїм

[любка,

якого тїло нидїє і висихае за вами?
В день збору, який пас знов зіедииитъ,

хочу випросити в Бога пізвий суд*)“.
Коли господиня скінчила пісню,

друга дївчина, як перед тим перша,
роздерла свою одїж, крикнула і впа
ла. зімлїла на землю. Коли при тім обва
жила свое тїло, побачеио ва ній знаки
від батога, так що калїФ збентежив ся,
а жебраии почали говорити: „Ах, бодай ми
були нїколи не приходили до сього дому

*) т. з. аби їх суд ие розлучив швидко.
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іночували радше в ямах із відпадками!
Отсе наше пристановнще навістило не
щастє, яке прошибає костн". Тоді калїф

звернув ся до них і запитав: „Чому ее
так ?“ Вони відповіли: „Наше серце за
непокоєне тим, що тут дївть ся“. Калїф
запитав їх: „Чи ви не належите до сього
дому?“ Вони відповіли: „Нї, ми думали,
що се місце належить до отеього чолові
ка“. На се відіавав ся міхоноша: „На
Бога, я побачив се місце перший раз
нині вечером, але волїв би був пере
вести сю ніч у ямах із відпадками, як

тут“. Тоді подумала всї: „Нас сїм му
щин, а їх тільки три жінки; запитаймо
іх про те, а коли не схотять відповісти,
примуспмо їх“. На се згодили ся всі' крім
Джаафара, який сказав: „Ся рада не
добра, нехай роблять, що хотять. Ми їх
гостї, а крім того вони звязали нас умо
вою. Отже піддаймо ся їй, до того ночи
лишило ся вже дуже мало, а відтак кож

дий із нас піде своєю дорогою“. Потім
кнвнув на калїфа і сказав: „Ще тільки
година часу, а завтра покличемо їх пе

ред тебе і запнтаємо про їх історію". Але
калїф не пристав на се, тільки відповів: „Я
не можу видержати, аби так довго ждати,
не знаючи, що все те значить". Так вони
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розмовляли, аж запитали один 'другогш
„Хто має їх питати ?“ Один із них ска
зав: „Міхоноша“.
Дївчата чули, яв вони говорили,

і запитали їх: „Гей люди, про що говори
те ?“ На се міхоноша став перед панею

дому і сказав: „Я питаю тебе і заклинаю
на Бога, поясни менї, чому ти била, ті дві
суки, а потім цілувала і чому твоя

сестра була бита батогом? Се моє пи
танє; спокій із тобою!" 'Годі панї дому
запитала иньших присутнпх : „Чи се прав
да, що він говорить про вас?“ Всї крім
ДжааФара, який мовчав, відповіли: „Тав“.
Вчувши їх слово, дівчина сказала:

„На Бога, гостї, ви образилп нас тяжко,
бо-ж ми вам перед тим поставили умову,
що хто говорив би про річи, які його нї
чого не обходять, мусїти-ме також вислуха
ти річий, які йому не сподобають ся. Чи не
досить, що ми вас приймили до свого до
му і дали вам їсти наш хліб? Але се ве
так ваша вина, як вива того, що вас

привів сюди". Відтак закотпла рував вис
ше листя 1 тупнула три рази до землі,
після чого отворили ся двері бічної кім
нати і вийшло сїм невільників із голи
ми мечами в руках. Вона закликала до
них: „ІІозвязуйте їм руки на плечах, бо
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за багато говорили, і привяжіть одного до
другого". Виповнпвшп її наказ, невільни
кп закликали: „О заслонена, позволь нам
стяти їм голову“. Вона відповіла: „Дайте
їм іще час, аби я запитала іх, хто вони,
заки постинаете їм голови".

Тоді міхоноша почав просити: „На
Бога, моя пані, не вбивай мене за вину
иньшихі Всі согрішили і провинили ся,
тільки я ні. На Бога, наша ніч була би

. перейшла так приємно, коли-б не були
сюди влїзли ті жебраки, які можуть ціле
місто зробити пустинею". І почав співати:
„Як се гарно для могучого прощати,

особливо такому, що не має помічника!
На сьвятіеть нашої любови заклинаю

[тебе,

не вбивай другого за чужу вину.

Одинацята ніч.

При тих віршах міхоноші дівчина
усьміхнула ся і промовила, приступаючи
до них близше: „Розкажіть менї про себе;
ваше житє не тревати-ме довше години,
а коли ви не могучі і знатні у своїм на
роді або навітъ не намісники, ваша кара
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була би прискорена“. На се сказав калїФ:

„Горе тобі, Джаафаре, скажи їй, хто ми,
бо инакше скаже нас повбивати“. Джа
афар занважив: „На що ми по частийза
служили.и Але каліФ відповів: „В поваж
ній хвилі не треба жартувати, все в сво
їм часї“.

Тепер приступила дівчина до жебра
ків і запитала: „Чи ви брати ?“ Вони
відповіли: „Нї, на Бога, ми чужі Фавіри”.
Вона звернула ся до одного з них і за
питала: „Чи ти з роду одноокпй?“ Він
відповів: „Ні, на Бога, з утратою мого
ока дивна історія. Се така історія, що по
винна бути записана шпилькою в кутках
очий, аби послужпти за науку всім тим,
що хотять навчити ся“. Відтак запитала

другого і третього і вони ій відповіли
так само як перший, додаючи: „Ми всі
з иньших країн, наша історія дивна і на
ші пригоди чудні“. Тоді дівчина сказала
до них: „Кождий із вас нехай розкаже
свою історію і чого прийшов до нашого
дому, відтак нехай попрощаєть ся і йде
своєю дорогою".
Перший, що виступив, був міхоноша.

„Моя пані", почав оповідати, „я міхоно
ша; господиня замовила мене іпривела
тут, відтак пережив я з вами, що знаете.
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Се ціла моя історія; супокій із вамн“.
Вона відповіла: „То попрощай ся і йдн
своєю дорогою!" Але він сказав: „На Бо
га, не піду швидше, аж почую історію
своїх товаришів“.
Тодї виступив перший жебрак і по

чав оповідати:

Історія першого жебрана.

„Знай, моя панї, причина, чому я
підстриг гладко свою бороду і стратив
одно око, така: Мій батько був крро
лем і мав брата, що був королеві инь
шого міста. Припадок хотїв, що моя
мати вродила мене того самого дня, коли

вродив ся також мій стризчний брат. Від
тодї минули дні і роки, заки ми пови

ростали. Від часу до часу відвідував я
звичайно свого стрия і перебував у нього
по кілька місяців. Коли я раз знов прн
був до нього, мій брат приняв мене як
найліпше, казав для мене забити ягня й
очистити вино. Коли ми так сиділи при
виніівоно почало показувати на нас свою
силу, - сказав до мене брат: „О мій
брате, маю до тебе велику просьбу і хо
тїв би, абн тн менї не відмовив". Я від
повів: „Я готов". Він відібрав іще від мене

найсьвятїйшу присягу, потім устав іза
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короткий час вернув ся з убраною й на

перфумованою дамою в дорогій одїжи.
Дама лишила ся за ним, а він приступив
до мене і сказав: „Візьми отсю дівчину
і йди з нею на кладовище“ й описав його
мені так, щоб я його пізнав, аІ відтак іще
нагадав, аби я там ждав на нього". Я не
міг йому відмовити, ані задля присяги про
ніщо питати, тому взяв дівчину і пішов із
нею на кладовище. Коли ми там сїли,
надійшов мій брат із чашкою води, тор
бою з вапном і топором. Підійшов до гро
бу серед кладовища і отворив його топо

ром. Опісля відкладав камінє на бік і копав

топором так глубоко в землі, аж створив
малі двері, під якими було видко сходи.
Тоді звернув ся до дівчини і сказав:
„Вставай і чини, що вибрала“. А коли
вона йшла долі сходамиувін обернув ся
до мене і сказав: „0 мій брате, доверши
своєї доброти і коли я вже буду на до
линї, поклади плиту на ~свое місце і на
неї землю, як перед тим, тоді довершиш
своєї прислуги. А вапно в тій торбі роз
роби з водою і замуруй гріб знов так, як

перед тим, щоб ніхто не побачив і не
сказав: Се новий отвір у старім гробі.
Цілий рік працював я над тим і пригото
вив там щось, що лише Бог знав. Се моя

Тисяча й одна. ніч. 8
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просьба до тебе". Відтак закликав іще до
мене: „Нехай Бог довго держпть тебе
при житю!Ц і зійшов долі сходами. Коли
зник із моїх очий, я поклав плиту знов
на свое місце і робив, як він казав, аж
доки гріб знов не виглядав так, як пер
ше. Тоді вернув я назад до замку свого
стрия, який як-раз тоді був на ловах,
і положив ся спати. Але рано згадав я

про минулий вечір і цілий випадок із
моїм братом і жалував того, що зробив,
коли вже жаль ве міг нічого помогти.
Неспокій загнав мене знов на кладовище,

одначе мимо старанного піуканя не міг я
аж до ночи віднайти гробу. Вернувши до
замку, не міг я з жури за своїм бра
том ані їсти ані пити; у глибокім

смутку перебув я ніч і другого дня пі
шов знов межи гроби, роздумуючи про
вчинок брата й дуже жалуючи, що я
його послухав. Я перешукав ціле кладови
ще, одначе не знайшов гробу; так робив
я сім днів, доки з жури мало не збо
жеволїв і тільки в виїзді й повороті до
батька бачив потіху. Одначе в хвилі, ко
ли я наближав ся до міста свого батька,
напала на мене громада людий і звязала
мені руки на плечах. Я зовсім одурів,
бо-ж мій батько був султаном того міста
і ті люди були слугамп мого батька і мо
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іми невільниками. Дрожачи зі страху
перед ними подумав я собі: „Що могло
стати ся мому батькови ?“ Коли я запи
тав людий, що мене увязнили, про при
чину, з~першу не дістав ніякої відповіди,
аж по якімсь часі один із них, що був
давнійше моїм слугою, сказав: „Час оса
мотив твого батька, військо зрадило йо
го, везир казав його стратити, а ми тут
чатували на тебе, доки не прийдеп1“. Відтак
узяли мене і завели перед везира, що
казан стратити мого батька, а я задля
нещасної новини про батька був неначе
без душі. А межи везиром і мною
була здавна ненависть із такої причини:
Моя найбільша нриємність була стріляти
з лука. Коли я так одного дня стояв на

даху свого замку і побачив, як на дах
замку везира, що також стояв на горі,
-летїв птах, захотів його вцїлитн; але куля
хибила і поцїлила везира в око, що ви
-плило, як се порішила доля і призначене
і як се говорить поет:

„Нехай доля робить, що хоче,
а ти будь задоволений усім, що зсилаь

[Фатумі
Не тіш ся нічим і не смути ся нічим,
бо ніщо на землі не тревале.
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Або як иньший говорить:

„Ідемо стежкою, яка нам приписана,
і кому приписана яка стежка, той мусить

[нею йти.

Кому смерть призначена в якімсь краю,
той не умре в ніякім иньшім краю, тіль

[ки там.

Коли я вистрілив везирови око, він
не міг нічого сказати, бо мій батько був
королем міста. Се була причина ненави
стн між нами обома.

і

Коли-ж я тепер стояв перед ним із
звязаними руками, він наказав стяти ме
ні голову. На се сказав я до нього: „Хо
чеш мене невинного стратити ?“ Він від
повів: „Яка вина більша від отсеї“, і по
казав на виплиле око. Я сказав: „Я не
вчинив сего навмисне”. А він відповів:
„Коли ти не вчинив сього навмисне, то я
тепер вчиню навмисне“, і закликав:
„Приведіть його до меиеі' Коли мене
привели перед нього, вінА запхав свій па

лець у моє ліве око і від тої хвилі я о
сліп, як мене тут бачите. Відтак казав
мене звязати, покласти до скрині і ска
зав катови: „Візьми його, витягни свій
меч, завези його перед місто і зітни, що



- 1171
би зъвірі зіїли його трупа“. І так кат мене
взяв і завіз перед місто, де мене звяза
ного на руках і ногах витягнув зі скри
ні і хотів завязати мені одно око, аби
мене стяти. Тоді я зі сльозами виголосив
вірші: р

„Я зробив вас сильним панцирем для
[стріл ворогів,

одначе ви стали вістрями їх стріл.
І я сподівав ся при кождім ударі, який

[спадав на мою правицю,

що ви будете моєю. лївнцею.

Держіть здалека від мене мову грішника
і покиньте моїх ворогів, що пускають

[стріли против мене!

А коли не хочете боронитн мого житя пе
[ред напастю моїх ворогів,

то заховуйте ся спокійно, анї против них,

[анї за ними і"

І додав іще отсї вірші:
„Я взяв собі братів за паицир
і вони були ним, але для моїх ворогів.
Вони видавали ся мені стрілами, що нї

[коли не хибляють,

і були ними, але 'і'х цїль мов серце.
Вонн говорили: Наші серця чисті,
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і се правда, але чисті від любови до мене.

Вони говорили: Ми сііішили з усею си
[лою,

се правда, але на мою згубу."

Коли кат, що був також катом у
мого батька і для якого я все був доб
рий, почув мої вірші, почав нарікати:
„Ах, мій пане, що я можу зробити, не
вільник, який стоїть під наказом!" Від
так сказав до мене: „Ратуй свое житє
і не вертай ніколи до сего краю, щоб не

погубити себе й мене, як каже поет:

„Ратуй своє жито, коли боїш ся згуби,
і нехай дім голосить смерть того, що йо

[го збудував!
Свій край легко можеш заміняти за инь

[ший,

але за своє жито не знайдеш заміни.
Мене дивує, коли хто живе у погордже

[нім домі,

адже божа земля така широка.
Але чпя доля має сповнити ся в якімсь

[кра`ю,

той не умре в иіякім иньшім краю, тіль
. [ки там.
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Коли він так промовив до мене, я

поцілував його в руку, але не вірив у
свій ратунок швидше, доки не втік
звідти. Страта ока видала ся менї мала
в иорівнаню з визволенєм від смерти і я

вандрував без перестанку, аж доки знов
не прибув до міста мого стрия і розпо
вів йому все, що трапило ся мому бать
кови і як я стратив око. Він заплакав го
лосно і сказав: „Ти ще побільшив мій
смуток і журу, бо бачиш, твій брат від
кількох днів пропав і я не знаю, що з
ним стало ся; ніхто не міг менї дати про
нього звістки“. І почав знов плакати, аж
зімлів, а коли прийшов на ново до себе,
сказав: „0 мій сину, я вже глибоко за
смучений задля твого брата, а ти звіст
кою про свою і свого батька долю додав
до мого смутку новий; одначе, мій сину,

окоІ ще не жите“. Тепер я не міг дов
ше мовчати про брата, бо-ж він був
його батько, і так я розповів йому все,
що знав про нього. Мій стрий дуже вті
шив ся тою звісткою про свого сина
і сказав: „Покажи мені гріб“. Я відпо
вів йому: „На Бога, мій стрию, я не знаю,
де він, я ходив його шукати кілька разів,
але не міг віднайти того місця". Та все
таки пішли ми оба, - стрий і я, на кла
довище і коли я почав розглядати ся на
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право й на ліво, пізнав гріб. Врадувані
пішли ми оба, відгорнули землю, підняли
плиту і зійшли пятьдесять ступнів у до
лину. Коли ми прийшли до кінця сходів,

вдарив нас дим, який затьмив нам вид.
Але мій стрий вимовнв слово, яке кождо
го, що його вимовить, береже перед бояз
ню і яке звучить: Нема власти й сили
тільки в Бога, високого й великого! То
ді пішли ми далі, аж зайшли до салі,
наповненої мукою, зерном, етравамн і т.
и. На середині салі стояло ліжко, закри
те заслоною. Коли мій стрий заглянув до
ліжка, побачив там свого сина й дівчину,
що зійшла з ним, у міцних обіймах, од
наче були вони спалені на вуголь, нена
че-б їх кинув у огненну яму. Побачивши
їх так на ліжку, стрий почав плюва
ти свому синови в лице, кажучи: „Добре
тобі так, ти проклятийі Се кара сього
сьвіта, але кара там буде ще більша
й довша“.

Дванацята ніч.

Відтак почав бити свого сина савда
лами, хоч той лежав чорний як вуголь,
так що я здивований тим сказав: „На
Бога, мій стрию, твоє серце легко пере
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носить смуток, коли тимчасом мій ум і
мої думки про долю твого сина, що з тою
дівчиною перемінив ся в чорний вуголь,
не можуть знайти спокою. Чи вже тобі
не досить, що ще бєш його своіми санда
ламн ?“ На те він відповів менї: „0 мій
сестрінку, бачиш, отсей мій син від ди
тинства чув пристрасву любов до сво
єї сестри. Я заказав йому се, думаючи
собі: „Тепер вони ще молоді“. А коли
виросли й допустили ся того сорому, я

з-першу не міг сему повірити, коли почув
се, але все таки строго його поганьбив,

говорячи: „Стережи ся того сорому,
якого ані не допустив ся ніхто перед тобою
ані не допустить ся по тобі, бо в ганьбі
й соромі жити-мемо між королямн аж до
смерти і наше імя далеко й широко буде
обезславлене подорожвими. Уважай, щоб
не допустив ся того, бо розгнїваю ся на
тебе і скажу тебе стратити“. І я відділив
їх строго від себе, але та проста розпу
свиця занадто вже його любила і чорт
мав ії вже у своїй власти. Коли він ио
бачив, що я держу його здалека від всі,

приладив потайки се підземне місце, на
носив, як бачиш, іди і скористав із моєї

неуваги підчас ловів. Але Правдивий, -
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хвала йому, Високому! -- загвївав ся на
них і спалив їх. Одначе кара там буде
ще твердшаі довша". Тоді залляли ся
ми оба горячими сльозами і він сказав
до мене: „Ти будеш моім сином на його
місци".
На хвилю попав я в задуму про

сьвіт і долю, як везир забив мого батька
і заняв його місце, як я стратив око, яке
диво скоіло ся з сином мого стрия, _- і
дав волю сльозам. Відтак вийшли ми
звідти, поклали камінну плиту на своїм
місци, присипалн ії землею і закрили
гріб знов так, як був перед тим. Одначе
ледви ми вернули до палати, почули бу
бни і труби, і'альоп іздців, а сьвіт від
кінських копит покрив ся хмарами диму.
На нас неначе вдарив грім, бо ми не зна
ли, що се значить. Коли король запитав

про се, йому відповіли: „Везир твого бра
та вбив його і все його військо, а тепер
несподівано напав із своїм військом твоє
місто. Населенз міста не могло йому о

перти ся і піддало ся". Вчувши те, поду
мав я собі: „Коли впаду йому в руки,
скаже мене вбити". Мій смуток збільшив
ся ще на згадку про долю моїх родичів
і я не знав, що робити. Бо коли-б я тіль
ки показав ся, то нарід у місті і військо
мого батька легко мене пізнали-б і вби
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ли-б. І так не бачив я иньшого способу
ратунку, як обстригтн бороду, змінити
одіж і тікати з міста. Я вибрав ся в до
рогу до сього міста спокою, чи мене хто
не завів би перед князя вірних і каліФа,
пана всего сьвіта, щоб я оповів йому свою

історію і всі свої пригоди. Сеї ночи при
був я сюди і став безрадний, не знаючи,
куди йти, коли нагло побачив того же

брака. Я привитав його і сказав: „Я чу
жий". Він відповів: „Я тут також чу
жий". Коли ми так розмовляли із собою,
приступив нагло наш третій товариш,
привитав нас і сказав: „Я тут чужий".
Ми відповіли йому: „Ми також чужі", і
йшли разом далі, ажЁзаскочила нас ніч, а
доля завела нас до вас. Се причина, чому
я обстриг свою бороду і стратив око“.

Коли він скінчив свое оповіданє,
дівчина сказала до нього: „Попрощай ся
і йди своєю дорогою!“ Але він відповів:
І,Еіе піду швидше, аж почую історію
нньших". І всі дивували ся його історії,
а каліф сказав до ДжааФара: „На Бога,
щось подібного до пригод того жебрака я
не чув іще ніколи“.

Тепер виступив другий жебрак, по

цілував землю і почав оповідати:
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Історія другого жсбрака.

„І я, моя пані, не вродив ся одноо
ким, навпаки, зі мною скоіла ся дивна
історія, що коли-б іі записати шпилька
ми в кутках очий, була-б наука для всіх,
що хотять навчити ся. Я король і коро
лівський син, я читав коран у сімох ви
данях, студіював книги всіх Фахів під про
водом найбільше вчених учителів, займав
ся наукою про зьвізди, читав поетів і та
кож усіх иньших наук так пильно учив
ся, що перевисшив усіх сучасних. Мій

почеркі подивляли всі знавці письма,
моє імя розширило ся по иньших клі
матах і краях, а моя слава між усімп
королямн. Також король із Індіі почув
про мене і прислав до мого батька по
сольство з дарами, відповідними для ко
ролів, аби мене запросити до себе. Мій
батько виправив мене з шістьма корабля
ми і ми іхали цілий місяць водою, доки
не прибули на сушу. Там осідлали ми
коні, які були взяли з собою на корабель,
наладували сім верхоблюдів дарунками
і пустили ся в дальшу дорогу. По корот
кій ізді побачили ми хмару пилу, що
швидко розширяла ся і закрила цілу о
колицю. Коли вона по якімсь часі розді
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лила ся, побачили ми шістьдесятьох їзд
цїв, грізних як льви. Придивляючи ся
близше, пізвали ми в них арабських при
дорожних розбійннків, які внелідили на

шу малу громаду з десятьма паками

подарунків для короля Індіі і напали на
нас із голими описами.
Ми почали махати на них руками

і кликати: „Ми посли в дорозі до слав
ного короля Індії, не робіть нам ніякої
кривди!“ Але вони відповіли: „Ми ані
не з його краю, ані не стоїмо під його
властю“, і повбивали кількох людий, а я
з иньшими, одержавши поважну рану,
втік, після чого Араби, не дбаючи про
нас, забрали ся до нашого маєтку і ва
ших подарунків. Щс-йно ще могучий, по

тягнув я у пониженю дальше, не знаючи
навіть, куди, доки не зайшов на вершок
гори, де сховав ся в якійсь печері аж

до другого дня. Відтак пішов далі, аж
зайшов до якогось богатого міста, яке як
раз пишало ся у весняній красі цьвітів,
бо зима із своєю студіню була вже ми

нула. Я був радий, що прибув сюди, бо
дорога була мене втомила і я геть по
жовк від смутку. В такім зміненім стані
інепорадвий, куди обернути ся, пустив
ся я до одного кравця, що сидів у своім
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склепі, і поздоровив його. Він відповів
менї на привіт, приняв мене радо і почав

рознитувати про причину мові подорожи
по чужинї. Я розповів йому все від по
чатку до кінця, після чого він засуму
вав задля мене і сказав: ІМолодче, не
давай нікому пізнати сні Я бою ся за
твоє житє, бо король отсего міста є най
більшим ворогом твого батька і ще має
на нїм кріваво пімстити ся". Відтак дав
менї істи й пити, їв сам зі мною і заба
вляв мене аж до ночи, опісля приготовив
для мене комірку коло свого склепуі
приніс менї, що потрібне до ліжка. Коли
я перебув так у нього три днї, запитав
мене: „Чи знаєш яке ремесло, яким міг
би заробляти?“ Я відповів йому: „Я прав
ник, учений, умію писати й рахувати”.
Але він відповів: „Твоє зване в нашім

краю без користи, бо в нашім містї нїхто
не дбає про науку або штуку писаня,
тільки про гроші'. Я відповів: „На Бога,
я не знаю нічого більше крім того, що
сказав тобі“. Тодї він сказав: „Підпере
жи са, візьми сокиру і шнур і шукай у
степу палива; таким- способом будеш у
держувати ся, доки Бог не прояснить
твоїх клопотів. Але не дай нікому пізна
ти ся, бо можеш стратити житє“. Я ку
пив собі сокиру і шнур і прилучив са до
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кількох рубачів, яких він мені припору
чив. Я виходив із ними у степ, рубав
дерево і приносив його на голові до мі
ста. Тут продавав його за пів динара, з
чого часть видавав на страну, а решту
відкладав і так перебув цілий рік. Коли
я по році знов вийшов раз у степ, як
звичайно, аби рубати дерево, попав на

буйний ліс. Я зайшов у середину і по
чав копати кругом одного дерева, аби
обкопати коріне з землі, аж тут моя со

кира натрапила нагло на мідяний пер
стень. А коли я його обчистив із землі,
побачив, що він був прикріплений до де
ревляних двернй. Я підіймив двері і по
бачив під ними сходи, пішов по них в діл,
аж побачив перед собою браму; перей
шов також через неї, аж побачив міцний
замок і в нім гарну як дорога перла
дівчину, якої вид прогнав із мого серця
всю журу, весь смуток і всі невдачі, так
що я впав на землю перед ії творцем за
ту красу і принаду, в якій він сотво

рив ії.
Побачивши мене, дівчина запитала:

,'Ги чоловік, чи джінні?“ Я відповів:
„Чоловік“. На се вона сказала: „Хто при
вів тебе в те місце, в якім я вже сиджу
двацять пять літ і ніколи не бачила чо
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ловіка“. Вчувши іі солодкі слова, відпо
вів я: „0 моя пані, Бог завів мене до
твого дому, аби взяти від мене мою жу
ру і мій смуток“, ія розповів ій усі своі
пригоди від початку до кінця. Засмучена
моім положенєм вона заплакала і ска
зала: „Я хочу розповісти тобі й свою

історію. Знай, я дочка короля крайньої
Індіі, пана гебанових островів. Він віддав
мене за-муж за мого стризчного брата,
але весільноі ночи пірвав мене іФріт
іменем Джарджаріс, син Раджмуса, син
Ібліса, втік зі мною і завіс мене на отсе
місце. Все, що мені треба із прикрас,
одіжи, річий і меблів. страви й напитків,

поприносив він сюди і приходить що де
сять днів, аби перебутн зі мною; ко
ли я чи в день чи в ночи чого потребую
то маю діткнутн ся рукою тих двох ліній,
написаних над альковою; і ще заки під
весу руку, він уже при мині. Нині мину
ло чотири днї, як він останній раз був у
мене, отніе ще шість днів, заки знов

прийде. Коли маєш охоту, остань ся на
Іпять днів у мене, а відтак підеш, заки
він прийде“. Я відповів урадований: „До
бре'. Вона встала, взяла мене за руку
ідчерез лук над брамою повела до гарноі
та елегантноі купелі. Побачивши куиіль,



я скинув одїж і зійшов туди, а вона
сіла на матераці, а опісля й мені казала
сісти коло себе. Відтак принесла цукрову
воду з мошусом і подала страву, іми
обоє їли й розмовляли, доки вона не ска
зала: „Лягай спати і відпочинь, ти зму
чений“. Я послухав її і швидко заснув,
забувши в почуваию подяки всі своі кло
потн. Будячи ся, побачив я, що вона ма

еуеї) мені ноги, `за що я почав просити
для неї благословеня. Відтак сиділи ми
знов і розмовляли, доки вона не сказала:

„На Бога, мені було під землею так тужно
тих двацять пять літ, підчас яких я не
мала нікого, з ким могла би забавити ся.
Але слава Богу, що післав мені тебе.
Відтак заспівала:

Ах, коли-б ми знали про ваш прихід, кров
[вашого серця

були-б розпростерлн або чорність нашого
[ока;

були~б розпростерлн для вас як диван на

[ші лиця,
щоб ваша дорога вела через наші віі.

') Процедура, якій на Сході піддають ся радо
також Европейцї, бо вона осьвіжуе ціле тіко. Тут,
як іув иньших місцях, ивсоване ніг уживаеть ся, аби

абудитн.

Тисяча й одна ніч. 9
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Почувши її пісню, подякував я їй,
вільний від клопотів і смутку, які
любов до неї зовсїм прогнала з мого

серця. Ми посиділи ще до ночи при виві,
потім я перебув із нею ніч, із найгарній
шою дївчиною, яку бачив у своім житю.
Коли ми обоє рано веселі збудили ся,
сказав я до неї: Чи не вивести-б тебе
з тої підземиої домівки на денне сьвітло
й увільнити від того джінні? Вона усьмі
хнула ся й відповіла: „Будь скромний
ісиди тихо. На десять двїв один для
іФріта і девять для тебе“. Але я, опано
ваний пристрастю, сказав: „Зараз розібю
алькову з його Фіґурами, щоби іФріт з'я
вив ся і я міг його вбити; я знаменцто
вбиваю іфрітів“.
Почувши мої слова, вона заспі

вала:

„'Ги, що бажаєш розлуки, потерпи
і не дай себе обдурити обіймами.
Видержи, бо знак часу, се віроломність
і конець усякоі любови розлука“.

Але я не вважав на слова, які вона
співала, тільки зі всїх сих тримав до
алькови.

'
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Тринацята ніч.

'Годі вона закрпчала до _мене: „Ах,

тепер іде іфріт, чи не остерігала я тебе

перед ним? Тепер бодай утікай і внйди
там на сьвіт, звідки прийшов!“
Наляканий почав я тікати, але в

страху забув сандали й сокиру і коли
вже переступив два ступні до гори, обер
нув ся за ними, але побачив, що земля роз
ступнла ся і з неї вилїз поганий іФріт,
який почав кричати: „Що то за галас, яким
ти мене так палякала? Що тобі стало
ся?“ Вона відповіла: „Нічого менї не
стало ся, тілько стало менї чогось важко
на серці і я хотіла напити ся трохи вина,
аби розвеселити своє серце, а коли встала,
аби взяти собі вина, впала на алькову".
Але іФріт відповів ій: „Врешеш, розпу
сницеі" І почав розглядати ся по замку
на право й на ліво, а побачивши сандали
й сокиру, крикнув: „Що се, як не
річи чоловіка! Хто до тебе приходив?“
Вона відповіла: „Одно і друге бачу аж
тепер, мабуть ті річи висіли на тобі“.

Іфріт відповів: „Се зовсїм пуста балака
нина, на яку я собі не позволю, ти роз
пуснице !“ І розібрав її до нага і привя
зав за руки й за ноги до чотирьох палів,
аби битем примусити іі признати ся. Я не
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міг слухати іі плачу і дрожачн та вага
ючи ся пішов горі сходами. Вийшовши на
гору, поклав я двері на своє місце, на

крив іх землею 1 дуже жалував того, що
зробив, думаючи про дівчину та іі красу
і як іі той проклятий, з яким перебула
двацять пять літ, бив через мене. Відтак
подумав я також про свого батька й його

королівство та як я став рубачем і виго
лосив вірш:

„Коли доля наснлає тобі клопоти,
иамятай, нині бачиш щастє, а завтра не

[долю“.

Відтак вернув я до свого товариша,
кравця, якого застав, що' ждав на мене,
сидячи немов на сковороді. „Цілу ніч“, ска
зав він, „було мое серце при тобі; я бояв
ся, що тобі стало ся яке нещастє від ди
кого зьвіра або щось подібне; дякувати
Богу за твій ратунокі" Я подякував йому
за його співчутє і пішов до своєї кімнати,
аби там зібрати думки про свою пригоду,
лаючи себе, що тримав до алькови. Але
нагло прийшов до мене мій приятель,
кравець, і сказав: „В склепі стоїть якийсь
чужий чоловік, що хоче говорити з тобою;
він має твою сокиру і шнур. Він приніс
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іх до рубачів і сказав: „Вийшовши рано,
коли муеццін кликав на молитву, пошпотав
ся я о ті річи. Я не знаю, чиї вони, отже
поведіть мене до їх властителя". Рубачі
привели його до тебе і тепер він у моїм
склеиі. Внйди до нього, подякуй йому
і візьми свою сокиру і шнур". ііочувши
його слова, змінив ся я на лиціі пожовк;
тимчасом уже розступила ся земля моєі
кімнати і з неі вийшов той чужий чоло
вік; то не був ніхто иньший, тільки
іфріт. Він знущав ся над дівчиною як
найгірше, а коли вона все таки нічого не
видала, він узяв сокиру і шнур і сказав
до неї: „Як я Джарджаріс із роду Ібліса,
так приведу сюди властвтеля то: сокири
і шнура". І так, як було сказано, підій
шов він рубачів і допитав ся до мене.
Не питаючи нічого, вхопив мене, полетів
зі мною в гору, відтак у діл, крізь землю,
коли я тимчасом нічого не чув, і в кінці
став зі мною в замку, де я був і де те
пер побачив нагу дівчину, що лежала
в крови, від чого моі очи заплили сльозами.

ІФріт ухопив іі і крикнув: „Ось, розпу
снице, твій коханець“. Вона поглянула
на мене й відповіла: „Я не знаю його
і тепер перший раз його бачу". ІФріт
сказав до неі: „Я так набив тебе, а ти
ще не хочеш признатн ся?“ Але вона
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повторила: „Я не бачила його нїколи
в своїм житю; Бог не позваляє говорити
на нього неправду". На се відповів іфріт:
„Коли його не знаеш, то візьми той меч
і відітни йому голову". Вона взяла меч
і приступила до мене, а менї плили сльози
по лици і я дав їй знак очима. Вона так
само дала менї знаком зрозуміти: „Ти
все те навів на нас“. Тодї я на ново дав
їй пізнати своїми очима, що тепер година
прощеня і нїмою мовою сказав те, про
що говорять вірші:

„За мій язик говорить мій вид, щоб ви
[звали,

і показує вам ясно, що криєть ся у моїй
[груди

Коли ми стрітили ся зі сльозами в очах,
я мовчав, але мої очи голосили тобі мою

[любов.
Своїми очима говорить вона до нас вн

разною мовою,
я даю їй знав пальцем івона мене добре

І [розуміа
Наші повіки залагоджують усї наші зно

сини,
ми нїмі, але любов говорить".

Коли дївчина зрозуміла ту мою мову
при помочи знаків, кинула меч Із рук,
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о пані, а іфріт подав його менї, кажучи:
„Відрубай їй голову, то пущу тебе й не

буду мучитиі'. Я відповів: „Добре“, взяв
меч і йдучи жваво до неї, підніс руку,
але вона промовила до мене очима: „Я
тобі не вкоротила твого права“. Моі очи
заплили сльозами і я сказав: „0 сильний
іфріте і могучий герою, коли жінка, що
мае мало розуму й релігії, вважає недо
зволеним відтяти мені голову, як жеьсе
може бути мені дозволене, коли я іі ні
коли перед тим у своїм житю не бачив!
Ніколи сего не зроблю, хоч-би мав випити
нещасну чашу смерти“. „Ви любите ся“,

закричав іФріт івзяв-меч тай відрубав
дівчині одну руку; потім відрубав їй
другу, відтак праву і ліву ногу, за кож
дим ударом один із чотирьох іі членів,
а я мусів на се дивити ся і так само був
певний власноі смерти. Ще раз поздоро
вила мене очима, а іФріт, побачивши се,

закричав: „Ти кокетувала очима“, і від
тяв їй голову. Тоді звернув ся до мене
і сказав: „Чоловіче, наша віра позваляє
нам забити розпусну жінку. Ту дівчину
пірвав я собі підчас її весільної ночи, коли
мала двана'цять літ; вона не знала нікого
крім мене, що приходив до неі що десять
днів на одну ніч в одіжи чужинця. Коли
я переконав ся, що вона мене зрадила,
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мусіла згинути. Що до тебе, то я не пев
ний, чи ти мене з нею зраджував, але
зі здоровою шкірою не можу тебе ніяк
звідси пустити, 'проте проси, яку хочеш
мати кару". Врадуваний дуже його слова
ми, о пані, запитав я, горяче бажаючи про
щеня: „Про що маю тебе просити ?“ Він
відповів: „Проси, в яку постать маю тебе
зачарувати, в пса, осла чи малпу ?“ Я від
повів йому, горяче бажаючи прощеня:
„На Бога, коли ти мені простпш, то й
тобі Бог простить із огляду на те, що ти

простив мослємови, який не зрсбив тобі
ніякої кривди“. І я кинув ся йому до ніг,
запевняючи про свою невинність, але він
сказав: Не балакай довго зі мною! Смер
ти не бій ся, але дарувати тобі не можу
і ти будеш без ласки і милосердя зача
рований“.
І розколов землю і полетів зі мною

так високо в небо, що земля виглядала
підімною як миска з водою; відтак по
клав мене на гору, взяв трохи землі, по
шептав щось над нею і посипав мене нею,
говорячи: „Опусти отсю свою постать
і прийми постать малпи'; ів тій самій
хвилі я став столітньою малпою. Поба
чивши себе в тій відражаючій постати,
заплакав я над своєю долею, але зніс
жорстокість часу, знаючи, що час нікому
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не вірний. Я зійшов із вершка гори і ван
дрував цілий місяць, доки не прийшов на

іберіг моря. Постоявши там хвилю, поба
чив я серед моря корабель, який при
добрім вітрі плив як раз до берега. Я
сховав ся за скалою, доки він не прича
лив, а відтак скочнв на корабель. Тоді
один із людий закричав: „Геть із корабля
з тим післанцем нещастяі“ Другий: „За
биймо його”, а третій: „Я зарубаю його ме
чем“. Але я вхопив за конець меча і за
плакав, аж сльози почали плисти по лицн.
Побачивши се, капітан змилосердив ся
надімною і сказав до них: „Гей, купці, ся
малпа шукала в мене пристановища; я ій
даю його і беру іі під свою опіку; нехай
ніхто не заходить ій у дорогу і не робить
ій нічого злого!“ Капітан обходив ся все
зі мною приязно, а я все розумів, що він

говориві сповняв кожде його бажано тай
обслугував його на корабли. Після пят
нацятндневноі ізди під добрим вітром за

держали ся ми коло великого міста, якого

мешканців міг би хиба Бог почислитн. Та
ледви ми отримали корабель у пристани,
коли прибули до нас на корабель мамелюки
від короля того міста і привитавши куп
цїв із щасливим приїздом, сказали: „Наш
Ікороль, який бажає вам щасливої ізди,
посилає вам сей звій паперу й наказує,
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аби кождий із вас написав на нім одну
стрічку". Вчувши те, вирвав я їм звій із
рук, як стояв у своїй малпячій постати.
Боячи ся, що я можу звій пірвати і ки

нути в море, кинули ся вони з криком за
мною, аби мене вбити, але я старав ся дати
їм пізнати, що хочу писати. 'Годї сказав
до вих капітан: „Нехай пише; коли тільки
буде шкрабати, то наженемо його, а коли
напише як слїд, то я візьму його за
сина, бо я ще доси не бачив мудрійшої
малпи“.
Я взяв перо, помочив у чорнило і на

писав отсї вірші:

„Доля еписала чесноти благородних,
твоїх чеснот іще ніхто доси не змірив.
Нехай тебе Бог ще довго заховав для

[людськости,
бо ти найліпший батько чеснот“.

Иньшим письмом написав я отої

вірші:

„Він держить перо, яке наповнює благо
[словенєм усі клїмати,

його підпис приносить знск усїм істотам.
З кінців його пальців бють три 'жерела,
які пливуть із благословенвм у всї стреФи“.
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Відтак третім письмом отсі вірші:.

„Нема писаря, який не був би смертний,
але час заховуе, що написала його рука.
Тому пиши своїм письмом тілько те,
вид чого втішить тебе'підчас воскресеня".

В кінці ще четвертим письмом отсі

вірші:

„Коли отвираеш каламар могучости іща
[стя,

то нехай твоє чорнило буде повне доброти
[і благородности.

Пиши тільки добре, коли тільки можеж,
таким письмом збирає собі писар найліп

шу пошану.

Коли я ім опісля віддав звій паперу,
вони вернули з ним до короля, якому зі
всіх письм на тім звою ніяке не подобало
ся так як моє, івін наказав свому окру
женю: „Підіть до писаря отсих віршів,
уберіть його в отсю одіж, посадіть на

мула і приведіть у почеснім поході до
мене“. Вчувши ті слова короля, почали
вони сьміяти ся, так що король промовив
до них розгніваний: „Як се, я даю вам
наказ, а ви сьмівте ся з мене?“ На се
вони йому відповіли: „0 королю, ми не
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сьміяли ся з твоіх слів, але той, що
написав ті вірші, малпа, а не людська
істота; та малпа є в капітана на ко
рабли“. Король здивував ся дуже тими
словами ітрясучи ся від радости, сказав:
„Ту малпу мушу купити”, і післав людий
з мулом і з одіжю на корабель, наказу
ючи ім: „Мусите конче убрати його в ту
одіж і на мулі привезти до мене“. При
бувши на корабель і взявши мене від ка
пітана, убрали мене в одіж, чим усі люди
так здивували ся, що пороззявляли роти
і мали з мене забаву. Коли відтак при
ведено мене перед короля і я його поба
чив, поцілував перед ним тричи землю,
після чого він казав менї сісти. Я присів
на коліна, так що присутні, а найбільше
король, дуже дивували ся моій прилич
ности.

`

Опісля король` наказав, аби всі при
сутні крім одного евнуха й одного маме
люка геть забрали ся і замовив обід.
Коли принесли стіл із усім, чого тільки

серце бажає і чим око радуєть ся,

король дав менї знаком наказ: „Їдж!“
Я встав, поцілував сім разів перед ним
землю, сів і їв із ним, а коли знов стіл
забрали, я пішов умити собі руки, відтак
узявнорннло, перо і папір і написав отсї
вірші:
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"і,

на не

. , [лугів
а солодкі чаші, се найвисша ціль моїх

[надій
Ах, мое серце, коли накривають стіл
і канаФаї) купаєть ся в маслі й у меді!“

[диски з бараниною, се антідот

Крімітого написав я ще отсі вірші:

„За тобою одною моя туга, о канафо,
як міг би я без тебе знести жита!
Тому будь моєю стравою в день і в ночи
і нехай дощ пз все твоя вива!"

Написавши се, встав я і сів собі на
бік, а король читав, дивуючи ся і за
кликав: „Чи справді малпа може так
елегантно висловлювати ся і мати таке

гарне письмо? На Бога, се чудо над чу
дамиі" Відтак принесли королеви шахи
івін запитав мене: „Вмієш грати?“ Я
иритакнув головою, приступив, упорядку
вав Фіі'ури і дав йому за двома тягами
мата. Король, збентежений до решти, за
кликав: „Коли-б отся малпа була чоло
віком, то без сумніву перевисшила би всіх
сучасних“. Відтак сказав евнухови: „Идн
до своєї пані і скажи: Король каже тобі

через мене прийти до нього і придивити

5
') Рід иаштету.
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ся тій дивній малпі". Коли евнух увійші;
із своєю панею, та побачивши мене, зірІ
слонила своє лице і сказала: „0 мій тату,
чому тобі подобало ся показувати мене
чужим мущинам ?“ Король відповів : „Моя
дочко, тут тільки малий мамелюк, евнух,
що тебе виховав, ія сам, твій батько,
чого-ж васлонювш своє лице?“ А вона
відповіла: „Бачиш, та малпа, се син ко
роля; його батько називає ся Аймар, пан

внутрішних гебанових островів; його за

чарував іФріт Джарджаріс із роду Іблїса,
вбизши перед тим свою жінку, дочку ко

роля Акнама. Сей, що його вважаєш
малпою, се вчений і мудрий чоловік“.
Король, здивований словами своєї дочки,

поглянув на мене і запитав: „Чи се прав
да, що вова про тебе говорить ?“ Я при
такнув головою і заплакав. Тоді запитав
він свою дочку: „Звідки знаєш, що він

зачарований?“ Вона відповіла: „Мій тату,
коли я ще була мала, була в мене стара,
мудра чарівниця, яка навчила мене на
память чарів, так що я знаю сто сїмде
сять чарів, із яких- найменьший вистане,
аби камінє твого міста поноснти за гору
Каф, а саме місто поремінити в глибоке
море, в якім мешканці міста пливали-б
рабами". На се сказав її батько: „На
правдивість божого імени заклинаю тебе,
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увільни нам того молодця, щоб я міг зро
бити його своїм везиром! Але як ти на
була те знане, що я про се нічого не
знав? Та увільни його, щоб я зробив його
везиром, бо він гарний і розумний моло
дець“. Вона відповіла: „Дуже радо“.

Чотирнацята ніч.

І взяла ніж, на якім були написані
гебрейські імена, й описала ним серед
салї колесо; відтак нарисувала в колесї
імена і талїзмани і почала говорити над
ними Форми заклятя і незрозумілі слова.
За хвилю стало кругом нас у замку так
темно, що нам здавало ся, що цілий сьвіт
затьмив ся, і нагло на наш жах злетів
до нас іФріт у своій відражаючій постати,
з руками як вили, з ногами` як щогли
корабля і з очима, як дві огненні лямпп.
Дочка короля закликала до нього: „Не
будь поздоровлений і не витай нам !“ На
се іФріт відповів ій: „Зраднице, ти чого
зломила присягу? Чи ми не присягли собі
не входити одно другому в дорогу ?“ Вона
відповіла: „Проклятий, коли я тобі при
сягала?“ А іФріт їй у відповідь: „Візьми,
що тобі належить ся!и і перемінив ся у
льва, який з отвертою пащею кинув ся
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на дівчину. Але вона вимкнула собі швид
ко один волос і пошептала щось над ним;
тоді волос перемінив ся в меч, яким вона

зарубала льва. Тоді голова льва перемі
нила ся в скорпіона, після чого дівчина
перемінила ся в велику гадюку й кинула
ся на проклятого. Після горячої бо

ротьби перемінив ся скорпіон в орла, а

гадюка стала коршуном, який пустив ся
за орлом. За хвилю перемінив ся орел
у чорного кота, а дівчина в вовка. Обоє

уганяли якийсь час по замку ізавзято
били ся, опісля кіт, чуючи ся побідженим,

ііеремінив ся в велике червоне і'ранатове
яблоко, яке впало у заглубленз Фонтави.
Вовк кинув ся за ним, а яблоко полетіло
високо в гору і впало на поміст замку,
так що розбило ся і його зернята розси
пали ся по цілій землі. Тоді вовк пере
мінив ся в когута і почав дзьобати зер
нята. Одначе завдяки призиачевю одно
зерно сховало ся на краю Фонтани. Коли

когут видзьобав зернята, почав кричати
і бити крилами і давав нам дзюбком знак,
одначе ми не розуміли, чого він хоче.
Тоді підвіс він такий голосвий крик, що
ми думали, що замок завалить ся над
нами і став бігати по помості замку,
доки не знайшов того зерняти, що було
сховало ся на краю Фонтани. Але коли
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підскочив до нього, абиј його дзюбнутн,

зерна впало в заглублене з водою, пере
мінило ся в рибу і иірнуло. Когут
перемінив ся тепер також у велику рибу,
що пустила ся за тамтою і на якийсь
час зникли обі. Нагло почули ми голосний
крик, від якого задрожали, і іфріт показав
ся зараз у постати огневного иолумя, яке

вдарило на дівчину, що також швидко
перемінила ся в иолумя, випускаючи
огонь із уст і дим та огонь із ніздрів та
очнй. Боячи ся, щоб не спалено нас на
смерть, хотіли ми пірнути в воду,
але іФріт, кричучи з огню, вже прискочив
до нас на ліван*), дуючи в наше лице
бгнем. Одначе дівчина дігнала його і по
чала також сипатн на нього огнем, так

іцо на нас падали іскри від них обоіх.
Іі іскри не шкодили нам, але одна з його
іскор упала на моє око і випалила його,

друга попала королеви в лице і спалила
долішню часть, бороду з заростом і зуби,
третя впала евнухови на груди і спалнла
його на місци. Певні смерти і без надіі
врятувати житє нагло почули ми чийсь
голос : „Великий Бог, великий Бог, він дав
побіду і поміч і опустив невірного, що не

*) Ліван, се часть саиі, на оден ступінь висша
від решти.

Тисяча й одна ніч. 10
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вірив у Могаммеда, пана людськости!ц 'Гі
слова говорила дочка короля, що спалила
іФріта, якого ми побачили на землі як

купу попелу. 'Годї дївчина приступила до
нас і сказала: „Принесїть мені миску
з водою“. Коли їй принесено, промовила
щось над нею, чого ми не розуміли, і по

кропила мене водою, говорячи: Силою

правди й імени найвисшого Бога будь ви
зволений і прибери свою давнїйшу по
стать!" І я став чоловіком, як був перед
тим, тільки одно моє око лишило ся зни
щеним.

Дівчина нагло закричала: „0 мій
тату, огонь, огонь! Я не можу довше жити,
я належу до смерти. Колиб він був чоло
віком, я його зараз із початку була-б за
била. І я не втомила ся швидше, доки
не спустила з уваги ґрап'атового яблока
та дзьобаючи зернята, не забула одного
в якім було житє джінні. Коли-б я була
його дзьобнула, він зараз був би згинув,
але завдяки долі і призначеню я його не
бачила і тому мусїла з ним видержати
ще горячу боротьбу під землею, в повітрі
і в воді. Скільки разів він пробував проти
мене нових чарів, я уживала проти нього і

ще більших чарів, аж доки він не вхопив р

ся огню. Рідко коли той, проти кого ужн- ,
вають сих чарів, виходить із житем, од
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наче доля помогла мені проти нього, що
`я його перемогла і спалила, примусивши
ще перед тим навернути ся до ісляму.
Але тепер я вмираю і нехай вам Бог
мене заступить !“ І почала кликати о поміч
против огню, аж нагло на ії груди, а по
тім на лици' показала ся чорна іскра;
коли діткнула ся лиця, вона заплакала
і сказала: „Присягаю, що нема Бога

крім Бога, і присягаю, що Могаммед
є післанець божий“. Коли ми відтак на неі
поглянули, лежала вона як купа попелу
коло купи попелу з іфріта. Ми засуму
вали задля іі смерти, а я бажав бути на
ії місцн та щоб я ніколи не був бачив
лиця тої дівчини, яка зробила мені ве

лику прислугу і тепер стала попелом,
одначе божоі постанови не змінити.
Видячи свою дочку купою попелу,

король вирвав собі решту своеі бородв,
бив себе в лице і рвав на собі одіж; те
саме робив і я і ми оба оплакувалн їі. Колиж
увійшли дворяни і нельможі держави та по
бачили короля, як лежав зімлілнй коло двох
куп попелу, обступили його збентежені,
доки він не прийшов до себе і не розповів
'[м що стало ся з його дочкою і з іфрітом.
Іх біль був великий, і жінки і невільннці
оплакувалн ії сім днів. Опісля казав король
виставити над попелом своєї дочки високий
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мавзолєй і сьвітвти там сьвічки та лямпи,
а попіл іоріта розвіяти в повітрі і пере
дати божому проклятю. Зараз потім ко

роль смертельно занедужав і аж за місяць
иозбув ся своєї недуги. Тоді закликав
мене до себе і сказав: „Молодче! Ми жили як

найприємнійше і певні перед змінами часу,
доки ти не прибув сюди і до нас не при
блнзило ся нещастє. Бодай ми були ніколи
не бачили тебе і твого відражаючого
облнчя, через що стали такі нещаслнві!
Найперше стратив я свою дочку, що була
варта сто мущин, потім згоріло мені пів
обличя і до того стратив я зуби, а в кінці
мій слуга стратнв жита. Але не твоя рука,
тільки божа постанова зіслала те на всіх
нас; слава Богу, що моя дочка увільнила
тебе, хоч стратила при тім житє. Але
тепер, мій сину, йди геть із мого краю,
бо досить того, що нас через тебе стрі
тило, хоч усе те було тобі й нам призна
чене; йди в супокою".
І так я пішов, моя пані, геть від

короля, не вірячи в свій ратунок і не зна
ючи, куди обернути ся. Всі моі пригоди
прийшли мені знов на думку: як я най
перше втік щасливо з дороги і мусів цілий
місяць вандрувати, доки не зайшов до
міста як чужинець і стрітив ся з кравцем ;
як потім знайшов дівчину під землею
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і визволив ся від іфріта, який, замість
убити, зачарував мене, коротко кажучи,
що мені трапнло ся від початку до кінця;
я подякував Богу, потішаючи ся тим, що
око, се ще не житє. Пішовши до купелі
й обстригши собі там бороду, вандрував
я сумний через багато краів і міст, доки
не зайшов до Баґдаду, місця супокою,
аби доступити до князя вірних та оповістн

йому свою історію. Прибувши тут нічю,
побачив я сього свого першого брата, як
стояв безрадний. Я сказав йому: „Супокій
із тобою! і розмовляв із ним, аж нагло
надійшов до нас наш третій брат і сказав:

„Супокій із вами, я чужий" Ми відпо
віли йому: „Ми також тут чужі і при
були сюди тільки сеі благослозлоноі ночн“.
І ми всі три пішли разом далі, не зна
ючи один історії другого, аж доля завела
нас під отсі двері і ми зайшли до вас.
Отсе причина, чому я обстриг собі

бороду і стратнв око“.
Тоді пані дому сказала до нього:

„Твоя історія дивна, тому. попрощай ся
і йди своєю дорогою !“ Але він відповів:
„Не піду швидше, аж почую історію сво
го товариша“.
Тодівийшов третій жебрак і почав

оповідати :
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Історія третього жебраиа.

„Славна пані! Моя історія не така,
як тих обох; моя історія ще дивнійша, бо
тих двох діткнула доля і призначене,
а причина, задля якої я обстриг собі бо

роду і стратив око, лежить у тім, що я
сам стягнув призначене 1 смуток на своє

серце. Було се так: _

король і королївський син. ІІо
смерти батька обняв я правлїнє і па

нував над своїми підданими в справедли
вости і добротї. Одначе я дуже любив по

дорожувати на корабли, бо моє місто ле
жало над широким морем, на якім кру
гом нас були порозкидувані острови із

хоробрими мешканцями. Я захотів раз
для власної приємности відвідати ті остро
ви і вибрав ся із десятьма кораблямп та про
віянтом на цілий місяць і плив уже два
цять днїв, як одної ночи повіяли противні
вітри. Але досьвіта вітер затих і заки
зійшло сонце, море успокоіло ся. Прибли
зивши ся до одного острова, висїли ми на
беріг, зварили дещо їсти і перебувши там
три дні, поплили далі. Так плили знов
двацять днїв, після чого вода видала ся
нам дуже надзвичайною, а капітан думав,
що се вже чуже море. Наслїдком того
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казали ми стражникови вилізти на щоглу
і докладно оглянути море. По якімсь часі
він злїз і сказав до капітана: „Капітане,
по правій руці бачив я риби на поверхні
моря, а далеко з моря вирииало щось то
чорне, то біле“.

Почувши сю звістку стражника, ка
пітан кинув свій турбан на землю, почав

рватн собі бородуі сказав до людий:
„Дізнайте ся, що всі мусимо згинути
і ніхто з нас не вийде звідси з житємі'.
І почав плакати і ми всі заплакали над
своєю згубою. -А потім сказав я до нього:
„Капітане, розкажи-ж нам бодай, що опо
відав стражник. Він відповів: О пане,
знай, від тої ночи, в якій віяв аж до рана
противний вітер, після чого мп два дні
перебули на острові, заблудили ми і нема
ніякого вітру, який нас уратував би від
того, що нас завтра дожидае. Завтра до
пливемо до тої гори з чорного каменя,
який називають магнетовим каменем. Струя
з великою силою рве нас туди, кораблі
розібють ся на кусники, а всі гвіздки з ко

рабля полетить] на гору і причеплять ся
там, бо Бог вложив у маінетоний камінь
тайну, яка полягає в тім, що все зелізо
липне до нього. На тій горі з усіх ко
раблів, що порозбивали ся від давніх часів,
є стільки зеліза, що лиш Бог один знає.
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А над морем вистав мосяжна ко
пула на десятьох стовпах, на якій стоїть
їздець на мідянім коніі і держить у руці
мідяний спис, а з переду на грудях має

оловяну таблицю, на якій вириті імена
і талізманн. Доки їздець сидить на кови,
о іх силу, о королю, розбивають ся усі
кораблі, що перепливають туди, люди
гинуть, а все зелізо з корабля причіпаєть
ся до гори. Не швидше можна буде вра
тувати ся, аж хтось повалить іздця
з коня".

р

Коли капітан оповів нам се, моя
пані, ми заплакали гірко і певні немину
чоі смерти, почали всі прощати ся зі сво
іми приятелями.
Другого дня рано приблизили ся ми

до гори, а струя з цілою силою гнала нас
на неі. Нагло надвечір порозбивали ся ко
раблі, іх гвіздки і все, що було на них
із зеліза, полетіло до магнетового каменя,
а ми пливали довкола. Найбільша часть
із нас потонула, а ті, що остали при житю,
приголомшені вітром і Филями, не зва
ли нїчого про себе. Але мене, моя пані,
вратував Бог великий, на горе, кару і при
годи, які він мені призначив. Я вхопив
ся одної з пливаючих кругом дощок, а вітер
іфилі викинули мене на гору в місци,
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де дорога вирубана в роді сходів, вела
на вершок.

Пятнацята ніч.

Призиваючи Бога великого, і з мо
литвою на устах пробував я йти в гору,
чіпаючи ся заглублень, а Бог наказав на
той час затихнути вітровиіпоміг мені, так
що я щасливо і в найбільшій радости із
свого ратунку дістав ся на вершок. Не
гаючи ся пішов я під копулні подякував
Богу, двічи надаючи на коліна з молитвою
на устах, після чого заснув. У сні почув
я, як хтось до мене сказав: „Сину Ха
ссіба! Коли збудиш ся зі сну, копай під
своїми ногами; знайдеш там мідяний лук
і три оловяні стріли, в яких вириті таліз
мани. Візьми лук і стріли, стріль до їздця
на копулі й освободи людськість від того
злого нещастя. Коли влучиш в іздця, він упа
де в море, а також лук випаде тобі з руки;
та ти візьми і закопай його на давнім
місци. Коли се зробиш, море зачне швидко
прибувати, аж достигне вершка гори, а з ним

припливе човен, у якім сидітиме те-ж
спіжовий чоловік, але не той самий, що
ти його повалив із коня. Віи прибуде до
тебе з веслом у руці і ти ідь із ним, але
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не агадуй імени Бога великого. Він везти
ме тебе десять днїв, аж завезе на море
супокою. Там знайдеш когось, що завезе
тебе до твого міста; одначе все те спов
нить ся лиш тодї, коли не вимовиш імени
Бога”.

Збудивши ся став я веселий, зробив,
що менї сказав Ель~ГатіФ*) і стрілив до
їздця, який упав зараз у море. Лук випав
менї з руки і я взяв і закопав його. По
тім почало море бурити ся і відступати
в гору, доки не досягнуло вершка гори,
на якім я стояв. Я ждав із годину, а потім
побачив серед моря човен, який плив

просто до мене, так що я хвалив Бога,
великого. Коли човен надійшов,- побачив
я в нім мідяного чоловіка, на якого гру
дях висіла мідяна таблиця з іменами і та
лізманами; мовчки, не говорячи ані слова,
всїв я в човен, а чоловік віз мене день,

другий і третій, аж минуло десять днів
і я побачив уже острови супокою. Тодї
обхопила мене така велика радість, що
я в надмірі ії вимовив імя боже, кличу
чи радісно: „Нема Бога крім Бога! Так,
Бог великий“! Але ледви я се сказав` як
він скинув мене з човна і сам зник у глу
бані

*) Добрий демон, який дае подорожнпм добрі
ради; властиво: той, що кличе.
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Я вмів плисти і плив цілий день аж

до ночи, доки не змучили ся моі руки
і не втомили ся мої плечі так, що я мав уже
потонути. Маючи певну смерть перед
очима, висновідав ся я перед,розбурханим
морем, коли нагло. вхопила мене Филя,
висока як гора, і з волі Бога викинула
на сушу. Я вийшов на беріг, викрутив
свою одїж і розіслав іі на ніч на землі,
аби схла. Другого дня рано убрав ся знов
і вибрав ся розглянути ся, куди йти. Я на
трапив на буйне поле і ходячи кругом
побачив; що знаходжу ся на малім острові
серед моря. Тоді сказав я до себе: „Ко
ждий раз, коли виратую ся з нещастя,
попадаю в нове ще гірше“. Коли я ще
роздумував про свою долю і бажав собі
смерти, побачив нагло корабель із людьми.
Я впліз на дерево і побачив, як корабель
задержан ся і десять невільників впсіло
з лопатами на беріг та підійшло на сере
дину острова. Тут прокопали вони землю,
відкрили й створили двері і вернули знов
на корабель, винесли звідти хліб, муку,
масло, мід і. вівці, коротко кажучи, все,
чого потребує чоловік, і ходили між ко

раблем та дверми, доки всего того не по
носнли до двернй. Відтак вийшли знов на

сушу з найгарнїйшнми убранямн, а між
ними був старець, якого час зробив слабо
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сильним, і якого рука спочивала в руці
молодця, що був так скінчено принадний,

гарний і досконалий, що його краса могла

послужити за пословицю. Він був неначе
сьвіжий риж, що всі серця чарує своєю
досконалістю.
Всі вони зійшли в яму і були там

зо дві години, а то й довше. Відтак невіль
ники вийшли зі старцем, але без молодця
і поклавши знов землю на своє місце,
сіли на корабель. Коли вони відііхали
ізникли з моіх очий, я зліз із дерева,
підійшов до ями і доти порпав землю,
доки не усунув іі зовсім і побачив двері.
Я відсунув іх і побачив під ними сходи,
а коли я зійшов ними аж на долину, по
бачив там чисту комнату, застелену ріж
ними диванами, ковсрцями і шовковими

матеріями. Молодец'ь сидів тут сам один
на високім мягкім сидженю, опертий о по

душку і з вахлярем у руці, а перед ним
лежали овочі, цьвіти і зілє. Побачивши
мене, змінив ся він на лицї і пожовк,
але я поздоровив його і сказав: „Не бій
ся і не жури ся, мій пане; я чоловік як
і ти і як і ти королівський син; доля за
вела мене до тебе, аби я тобі товаришив
у твоій самоті. Одначе, як се що ти жи
веш під землею? \



Коли я запитав молодця такими сло
вами про його історію і він переконав ся,
що я така істота як і він, вернула йому
краска його лиця і він притягнувши мене
до себе, сказав: „0 мій брате, моя істо
рія дивна і моя доля чудна. Мій батько
дуже богатий купець, торгуе дорогим ка
мінем, має невільників і купцїв під собою,
що їздять кораблями, веде інтереси з ко

ролями і має великий маєток; одначе не
мав сина. Але одного разу снило ся йому,.
що буде мати сина, тільки його житє

буде коротке. Засмучений збудив ся рано
мій батько, а тоі самої ночи моя мати

приняла плід і вродила мене, коли скін
чив ся час іі вагітности. Зьвіздарі назна
чили день мого уродженя і сказали до
мого батька, який моїм уродженєм дуже
радував ся: „Отсей твій син жити-ме
пятнацять літ, а опісля грозить йому
небезпека; коли вратуєть ся перед нею,

буде вратований. Доказ на те, що серед
моря є гора, яка називаєть ся маі'нетовою

горою. На ній стоіть іздець на мідянім
кони, а на його шиї висить оловяна та

блиця. Коли той іздець буде повалений
з коня, за пятьдесять днів стратять твій_
син житє, і то з руки того, що повалить
коня; він називаєтъ ся Аджіб, син короля
Хассіба“.
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Мій батько засмутив ся тим дуже,
але казав мене як найліпше виховувати.
Так минали роки і я скінчив пятнацятий
рік житя, коли мій батько перед десяти
днями одержав звістку, що мідяний їздець
упав і повалив його Аджіб, син короля
Хассіба. На ту звістку мій батько гірко
заплакав і з болю задля розлуки зі мною
неначе збожеволїв. Відтак прибув сюди
з кораблем, збудував менї отсе мешкаиє
під землею і привіз сюди все, що потрібно
на час тих днів. Із пятьдесятьох днїв ми

нуло вже десять, так що ще сорок днів
треватн-ме для мене небезпека, а відтак
він прийде сюди і забере мене. А все те
вчинив він із боязни перед королем Аджі
бом, сином короля Хассіба, аби той мене
не вбив. Се моя історія і причина мові
самоти і відокремленґ,
Вчувши, моя панї, його дивну історію,

подумав я собі: „Я повалив їздця з коня,
я Аджіб, син короля Хассіба, але на
Бога, ніколи не відберу йому житя“.
Опісля сказав я до нього: „Нехай смерть
івсяка кривда оминають тебе здалека!
Як Бог охоче, все буде як найліпше; не
бери собі сего до серця, не бій ся і не

жури ся, я сам тих сорок днїв буду при
тобі, буду тебе обслугувати й товаришити
тобі. Опісля піду з тобою до твого краю,
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а ти вишлеш мене до мого і заслужиш
собі тим на нагороду Бога“. Вчувши моі
слова він знов повеселїв, а я сїв, говорив
із ним і товаришнв йому. Відтак запалив
сьвітло, приготовив три лїхтарні, приніс
пуделко з солодощами і їв їх із ним, під
час чого ми знов розмовляли, доки не

минула більша часть ночи. Він ляг спати,
а я накрив його і також ляг. Другого
дня рано встав я і загрів йому трохи
води, опісля збудив його лагідно і подав
йому теплу ВОДУ, аби вмив собі лице. Він

подякував мені за те і сказав: „На Бога,
молодче, я тобі нагороджу, коли уйду від
того Аджіба, сина короля Хассіба, і Бог
виратує мене з його рук; мій батько над
городить тобі, на скільки лише стане його
богаптво". Я відповів: „Нехай те зло, що
має тебе стрітити, Бог зішле день перед
тим на мене!и Відтак я накадив, що було
йому дуже приємно, а потім приніс гру
в манкалі, чим ми якийсь час забавляли
ся, стараючи ся перехитрити один дру
гого; при тім їли й пили аж до ночи,
а тодї я засьвітив сьвітло і приніс істи

солодощі і иньші річи. Опісля ми
знов розмовляли, доки не пішли спати,
і так жили, о пані, всі дальші дні й ночи.

Незабаром я так із ним заприязнив ся,
що забув усе, що мене пригнітало і що
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мені трапило ся, і так його полюбив, що
думав собі: Зьвіздарі певно сказали не
правду, говорячи його батькови: Твій син
стратить житє через Аджіба, сина короля
Хассіба. Той Аджіб, на Бога, се я, але
на Бога я не бачу, длячогоя мав би його
вбити“.
Так я служив йому, товаришив і їв

і пив із нимітрицять девять днів. Сорокового
дня сказав хлопець до мене, врадуваний
своїм ратунком: „Ах, мій брате, нині вже
минає сорок днів: хвала Богу, що твоєю
благословленною присутністю виратував
мене від смерти! На Бога, мій батько
в двоє нагородить тобі твою доброту, яку
ти показав супротив мене, і вишле тебе
в добрім стані і з богатими подарками
до твого краю. Та чи не був би ти такий

добрий загріти мені трохи води, щоб я
обмпв ся і вбрав ся в нньшу одіж ? Я від
повів: „Дуже радо". Я ветав і загрівши
воду пішов із хлопцем до комори,
де я його добре обмпв і убрав у другу
одіж. Опісля приготовив я йому високе
ліжкоі застелив його простиралом, бо
хлопець був після теплої купелі втомле
ний. Сперши ся на ліжко, сказав він до
мене: „Ах, мій брате, розріж нам мельон
і додай до нього- трохи конфітури“.
Я встав і приніс чудовий мельон
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на підносі, а що не бачив ножа, то запи
тав: „Мій пане, де ніж?“ Він відповів:
„Лежить на ґзимсі над моєю головою”.
Швидко і зручно я зняв його, вхопив за
ручку і витягнув із похвн, але коли хотів
відступити ся в зад, посовгнув ся і впав
на хлопця з ножем у руці, пробив йому
серце і він зараз умер. Коли він віддав
духа і я побачив що став його убійником,
закричав голосно, почав бити себе в лице
і роздерши на собі одіж, закликав: 0 всі
сотворіня божі! Лиш сей один день недо
ставав до сорок і він мусів згинути
з моєї руки! О Боже, віддаю ся в твою
опіку, та бодай я був перед тим умер! Не
щастє за нещастєм мушу переносити, але
нехай Бог дає, що має стати ся!“ Коли
вже не було ніякого сумніву, що він зги

нув із мові рукиі що так було з гори
написано і призначено, я вийшов схода
ми в гору, поклав двері на своє місце
і накрив іх землею. А коли опісля обер
нув 'очи на море, побачив корабель,
що розтинав море, пливучи просто до
острова. Тоді я сказав до себе: „Тепер
прибудуть вони на остров і побачивши,

що хлопець мертвий, без сумніву відбе
руть мені житє як його убійниковп.“ То
му виліз я на дерево, що там стояло,

Тисяча и одна ніч. 11
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і ледви вспів сховати ся в листю, як ко

рабель прибив уже до берега і старий
шейх, батько вбитого мною хлопця, посе

ред невільників вийшов на сушу і підій
шов до печери. Коли відсуваючи землю
завпажили, що вона порушена, збептеже
ні зійшли в діл і побачили там хлопця
немов у снї і в чистій одїжи, з обличем,
яке купіль іще роз'яснила, одначе лежав
він мертвий з ножем у серцї. Побачивши
те, закричали голосно, били себе по лици,
плакали, ридали, нарікали і кидали най

страшнїйші проклони, а батько хлопця
упав зомлїлий так, що невільники вва
жали його також неживим. Коли він
знов прийшов до себе, невільники, за
вивши хлопця в його одіж, вийшли з
ним із печери і перенесли все з підзем
ного мешканя на корабель. Та коли
шейх побачив свого сина розтягненого на
землї, посипав собі голову землею і знов
стратив притомність. Один із невільннків
принїс шовкову подушку, поклав його на
неї при помочи других і він лежав так
до вечера, а невільники сиділи йому в
головах. Усе те дїяло ся підімною і я
мусів на все дивити ся з дерева. Справ
дї, моя панї, тодї від усеї тої жури,
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смутку, нещастя й недолі на серці стало
мені сіро.

В день, ходив я по острові, а на ніч

сходив до підземного мешканя. Так пе
ребув я місяць, оглядаючи при тім беріг
острова, при чім завважав, що на північ
нім боці вода що дня майже зовсім ви
сихала, і ледви минув місяць, показала
ся суша. Врадуваний і певний ратунку
відпровадив я решту води в канали і пе

рейшов на сушу. Тут попав я на пісок,
як далеко сягали моі очи, але я; відваж
но йшов по нім, аж побачив далеко
великий палаючий огонь. Йдучи до огню,

думав я собі: „Певне хтось запалив
той огонь, може знайду там потіху"
і виголосив вірші:

„Може, ах, доля оберне поводи
і принесе мені добро в зависти часу.
Може, ах, вона ущасливить тепер мою

[надію
і сповпнть найгорячійше бажанє мого

[серця“.

Та підійшовши близше, побачив я,
що се не огонь, тільки замок, обложений
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мідяиимп плитами, який у промінях сон
ця сьвітив і мінив ся, так що з далека
виглядав як огонь. Здивований тим від
критєм сів я, але ледви зробив се, як пі
дійшло до мене в гарній одіжи і в това

ристві шейха десять молодців, усі, з ви
імком шейха, з вибитим лівим оком, так
що я дуже здивував ся, що стільки одно
оких так дивно зійшли ся. Коли вони мене
побачили, привитали врадувані і запита
ли про мою історію. З повним подивом
слухали оповіданя про всі мої пригоди
і взяли мене з собою до замку. Там по
бачив я кругом десять лавок із синіми*)
матерацами й синіми накривалаи, а в
середині стояла меньша ланка, на якій
також було все синє. Кождий із молод
ців сів на одну з лавок, а шейх у сере
дині на малу ланку по чім промовили: „Мо
лодче, сідай на землю, але не питай, чо

му ми стратили одно око". Опісля шейх
устав і приніс кождому з окрема його
страну; я також дістав окремо страну
і їв у їх товаристві. Потім приніс, також
кождому з окрема, вино, ми випили, і во
ни почали розмовляти і питати питати
мене про всі давні й чудні пригоди, які

*) Синя праска - знак жалоби.
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мені трапили ся, а я розповідав ім усе
ітак минула більша часть ночи. Тоді
сказали молодці до шейха: „Шейху, при
неси нам, чого вимагає наш звичай, на
стала ніч і надійшов час сву“.
По тих словах молодців старець

устав і пішов до комори, звідки вернув
із десятьма мискамн на голові, з яких
кожда була прикрита синьою покришкою,
і поставив перед кождого молодця миску.
Потім засьвітив десять сьвічок, прикріпив
по одній до кождоі миски і поздіймав
покришки, під якими був у мнскзх попіл,
товчений вуголь і сажа. Тепер молодці
повбирали Фартухи і почорнили собі лице
сажею і попелом із мисок, опісля рвали
на собі одіж, били ся в лице і в груди,
плакали і кликали : „Нам було так добре,
але наша гордість не давала нам супо
кою“. Так повтаряли вони аж до рана,
а опісля обмили ся в теплій воді, яку ім
тимчасом нагрів шейх, і повбирали инь

шу одіж.
Коли я все те бачив, о пані, і дивив

ся, як вони чорннлн собі лице, майже

стратив розум та був такий подражвений,
що забув про всі свої пригоди і не міг
довше мовчати. Ія запитав їх: „Яка ціль
усего того, коли ми були такі веселі
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і жартували з собою? Ви, слава Богу, люди
зі здоровими пятьма змислами, а те, що ви
робили, роблять тільки божевільні. На
все, що вам дороге, скажіть мені, що
з вами трапило ся, чому кождий із вас
має вибите одно око і чому ви мазали
попелом і сажею ваші лиця ?“ Вони звер
нули ся до мене і сказали: „Молодче,
нехай твоя молодість не заставляє тебе
ще раз про те питати'. Відтак повстали
і принесли щось істи, а в моїм серцї го

рів невгасимий огонь і невгасиме полу
мя наслїдком подражненя задля такого
незвичайного їх поступованя.
Я попоїв і напив ся і ми сиділи аж

до вечера, розмовляючи з собою; опісля
шейх приніс нам вина і ми пили' аж до
півночи. Тодї молодцї сказали знов до
шейха: „Принеси нам, чого вимагає наш
звичай, час сну вже близько", після чого
шейх устав і за короткий час знов при
нїс миски і вони почали робити як- раз
те саме, що тамтоі ночи, нічого не дода
ючи ані не пропускаючи. Коротко кажу
чи, о пані, цілий місяць був я в них
і'бачив, як вони що ночи те саме роби
ли і відтак рано мили ся, і що ночия ди
вував ся тому, аж на конець став невдо
волений і нетерпеливий, не міг їсти ані
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пити і сказав до них: „Гей, ви молодцї,
чи не хочете зробити кінця моій журі
і сказати мені, чому чорните свої лиця
і говорите: Було нам добре, але наша

гордість не давала нам супокою? Коли
не хочете менї сего сказати, то пустіть
мене від себе до моєї рідні, щоб я мав

супокій перед вашою комедією. Бо гово

рить пословиця: Ліпше, щоб я від вас
пішов, бо чого не бачить око, тим не

журить ся серце.
Почувши моі слова, приступили вони

до мене і сказали: „Молодче, ми скрива
ли се перед тобою тільки з огляду на те
бе, аби ти не став такий самий, як ми,
та аби тебе не діткнула така сама доля".
Але я обставав при своім: „Мусите конче
мені сказати". Ще раз остерігали вони
мене: „Молодче, прийми нашу добру ра
ду і не питай ся, бо стратиш одно своє
око, як ми", але я стояв на своїм: „Му
шу се знати". Вони на те відповіли:
„Молодче, коли-б тобі трапило ся, те що
нам, то не приймемо тебе знов і не змо
жеш лишити ся в нас". Тоді взяли баранаі
зняли з нього шкіру, а потім сказали менї:
Візьми той ніж і лягай уту шкіру ; ми заши
емо тебев ній й лишимо самого. Незабаром
прилетить птах рох, піднесе тебе своїми

пазурами і полетить із тобою під небо, а



- 168
за хвилю ііочуєш, що поклав тебе на го

рі. Почувши се, роаітни тим ножем шкіру
і вилізь із неі. Коли птах побачить тебе,
полетить геть, а ти вставай зараз і йди
з пів дня, аж дійдеш до замку, що висо
ко стріляє в гору і збудований із санта
лового, альоесового і теаконого дерева,
обложений золотими плитами і висадже
ний ріжним дорогим камінєм, як смараі'д
і иньші. Коли увійдеш до того зам
ку, твоє бажанє буде сповнене, бо тільки
тому, що увійшли там, чорнилп ми свої
лиця і стратили по оку. До дальших
пояснень не маємо часу, бо кождий стра
тив праве око ивьшим способом“.
І запакували мене в шкіру з бара

на, зашили в ній і пішли до замку. За
хвилю прилетів птах і полетів зі мною,
держачи мене сильііо в своїх пазурах,
доки за якийсь час не поклав мене на

горі. Завваживши се, розрізав я шкіру
івиліз із всі, а птах, побачивши мене,
втік. Я встав зараз і вандрував аж до
того замку, який побачив зовсїм так, як
се мені описали ті молодцї. Брама замку
була створена; я ввійшов тудиі побачив,
що він гарний і просторий, як площа на
перегони. Кругом побачив я сто кімнат
із дверми зсандалового дерева й альоесу,
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які були обложені золотими плитамиі
мали срібні кільця, а против себе в

замку побачив я сорок дівчат як сорок
місяців, убраних у найдорожшу літню
одїж, на які годі було надивити ся. По
бачивши мене, вони всї разом закликали:
„Витай, мій пане, цілі місяці ждемо вже
ми на когось, подібного до тебе; слава
Богу, що зіслав нам когось, хто гідний
нас так само, як ми його“. І скочили на
перегони мені на зустріч, подали мені

високу подушку, аби на неї сісти і ска
зали: „Нині ти наш пан і володар, а ми
твої слухняні невільниці, які слухають
твоїх наказів“. Я стояв іще здивований їх
поступованєм супротив мене, як уже одні
принесли мені істи й пити, другі гріли
воду і зливали мені нею руки й ноги та

вбиралн в иньшу одїж, иньші очищували
для мене вино і подавали пити, а при тім
усї були незвичайно втїшені моїм прихо
дом. Опісля посідали всі і розмовлялн зі
мною про мою особу і моі пригоди аж до
ночи.
Тоді посідали кругом мене, а пять

із них накрили стіл, понасипали кругом
пахучого зіля і цьвітів, принесли багато
сьвіжихі сушених овочіві поклали збанки
з внном. Ми пили і одні з них співали,

другі грали на лютнях, цнтрах та иньших
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музичних інструментах, пугарі й чаші
ходили кругом, і я в щастю забув усі
клопоти сьвіта та думав собі: „То раз
жита, ах, коли-б воно ніколи не минуло!
Так перебули ми більшу часть ночиі аж
опянїли; тодї сказали вони до мене:
„ІІане, тепер вибери собі одну з нас, яка

переспала би з тобою ніч, але другий раз
зможе з тобою спати аж за сорок днів".
Я вибрав собі одну з них із милим лицем,
чорними очима, темночорним волосєм, зро
слими бровами і малою промичкою;
вона була неначе васильок і своєю

принадою чарувала око й мутила розум;_ до неї відносили ся слова поета:
Як галузка бана*) у веснянім вітрі, так

[вона колише своє тіло
і йде повна чарів, будячи тугу.
Коли усьміхаючи ся покаже зуби, то ду

[маємо,
що блискавка перелетїла по зьвіздах.
З голови паде ії чорне волосє на чоло
і перемінює південь у найчорнїйшу ніч.
Але коли відслонить нам у темнотї своє

[Лица
то осьвітить нам від сходу до заходу ці

[лий сьвіт.

*) Єгипетська верба.
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Стрункий риж, але стрункійший її гнуч
[кий ріст,

гарна ґазеля, але гарнїйший ії хід і їі
[будова

Її широкі очи висилають смертельний про
[мінь,

вони заковують і мучать серце любка.

Поганська любов обгорнула мене, коли я

[і
і

побачив,

але не дивуйте ся, коли хорий зовсім за

[будеть ся.

Коли я так перебув із нею найгар
нїйшу ніч сього житя, другого дня рано
повели мене дівчата до купелїв замку,
вмили там мене і вбрали в найгарнійшу
одіж. Опісля, принесли нам знов істи й

пити і чаші кружляли між нами аж до
ночи, після чого вони знов сказали: „Ви
бери собі одну з нас, з якою хочеш пере
спати ніч, ми на твоі услуги'дЯ все брав
собі гарну дівчину із лагідними Формами
тіла, до якої відносили ся слова поета:

Дві запечатані мошусом шкатулки бачив я

[на її груди,
яких не сьміє діткнути ся ніхто залюбле

[ний.
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Із стрілами своїх очий стоіть вона на сто
[рожи

і вбиває іх напасникови в серце.

Перебувши знов одну з найгарній
ших ночий, пішов я до купелі івбрав
сьвіжу одіж; коротко говорячи, о пані,
я вів у них вайприемнійшс житє, вибирав
собі що ночи иньшу із сорок дівчат і із
і пив у добрім товаристві цілий рік.
Але з початком нового року почали

вони плакати і кричати іпрощали ся,
вішаючи ся зі сльозами на мене. Збен
тежений запитав я: „Що вам стало ся?
Ви краєте моє серце“. Вони відповіли:
„Ах, бодай ми були тебе ніколи не знали! Ми
вже мали богатьох у себе, але ні одного,
такого доброго і милого ґяк ти“.
Коли вони знов почали плакати, я запи
тав: „Що значить ваш плач? Через нас
трісла мені уже зовсім жовч". Тоді всі
вони разом відповіли: „Ти сам доведеш
до нашоі розлуки ізавиниш її. Тільки
коли нас слухати-меш, останемо разом,
а коли нас не послухаєш, мусимо на все

розійти ся; та наше серце каже нам,
що ти нас не послухаєш і ми тому пла
чемо". Я відповів на се: „То поясніть
мені справу близіпе“. Тоді вони сказали:
„Знай, наш пане і володарю, ми коро
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лівські дочки і вже неодин рік живемо

тут разом. З виімком сорок днів у кож

дім році, коли нас тут нема, переводимо
ми час на їді, питю, забавах, співі
і музиці. Коли ми тепер підемо геть на

сорок днів, лишимо тобі всі ключі замку,
в якім є сто кімнат. Їж, пий, отвирай кім
нати і бав ся в них; кожда з них дасть
тобі досить забави на один день. Але
одної кімнати не сьмієш отворитн, навіть
не сьмієш до всі підійти, а коли нас не
послухаєш, мусимо на все розстати ся;
та ти нас не послухаєш. Девятьдесять
девять кімнат стоіть тобі на услуги, можеш

усі отвирати й забавляти ся в них, але
коли отвориш ту кімнату з золотими
дверми, мусимо на все розстати ся“. На

пімнувши ще мене з як найбільшим на
тиском і заклявши на Бога й жито,
аби ждати на них сорок днів і не причи
няти ся до розлуки з ними, передали ме
ні ключі, а одна з них приступила до
мене, обняла менеісеред сліз виголосила

вірші:

Коли надійшла година розлукиі вона ио
[прощала ся

і іі серце било ся в любови й болю,
вона плакала ясними перлами, а я кора

[лями,



~174

які сплили разом у намисто на її шиї.
ІІрощаючи ся з нею, запевняє я:

„На Бога, я певне не отворю кімнатіі“.
А вони на відходї кивали ще до мене
руками, остерігаючи мене.
Коли я так сам остав у замку, ска

зав собі: „На Бога, не отворю дверий і
не дам причини до нашої розлуки", і отво
рив першу кімнату. Там побачив я перед
собою город як рай з ріжними овочевими

деревами ісплетеним галузєм, із співу
чими птахами, шумливими водами, корчами
й
ріками. Віддихаючи радісно,_ходив я
поміж дерева, вдихав запах цьвітів, слу
хав співу птахів, що славили єдністьі
всемогучість Бога, і подивляв яблока, про
які говорить поет:

Яблоко зі своїм червоним і білим боком
[подібне

до залюбленої пари, що лежить на по
ідутцї;

Коли нагло перешкодять ій у її обіймах,
вона червоніє з сорому, а він блїдне з

[боязни.
Далі бачив я грушки, яких смак пе

ревпсшае смак юлєпу*) іцукру і яких

*) Рожена вода.
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запах перевисшає запах мошусу й амбри,

далі квітти, про які говорить поет:

В квітті знайдеш усі розкоші сьвіта
і тому його волять над усі овочі;
його смак як вина, запах як мошусу,
золота його краска, а Форма як місяць

[у повні.

Напасши ще свої очи апрікозами, які
подобають ся оку як рубін, опустив я ого

род і замкнув двері.
Другого дня отворив я другі двері

і вийшов на велику площу, кругом якоі
плив потік; на його березі росли
пахучі цьвіти, як рожі, ясмін, генна, єріхон
ські рожі, нарцизи, Фіялки, камілі, лєвкоі
і лелії. Вітер бавив ся цьвітами і розпо
сив іх запах по цілій площи. Весело було
мені тут і мій смуток трохи уступив;
відтак замкнув я двері й отворив треті,
за якими побачив велику салю, виложену
мармуровою мозаікою, благородними мета
лями і дорогим камінєм. Там щебетали,
воркували і свистали в клітках із санда
лового дерева й альоесу соловіі, сиві і дикі
голуби, коси і горлиці, коротко кажучи, всі
знані птахи, так що моє, серце розвесе
лило ся і моя жура зникла.
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Дальшого дня отворив я четверті две
рі і побачив за ними великий дім із сорок
скарбницими, що стояли довкола дому і

були створені. Я йшов від скарбниці до
скарбниці й оглядав там перли, смараіди,
рубіни, карбункули й иньше дороге камі
нє, золото і срібло, а від усеі тоі пп
шноти аж закрутила ся мені голова і я
сказав до себе: „Такі скарби можуть мати
тільки великі королі, але здаєть ся мені,
що всі королі сьвіта разом не мають та
кого богацтва". Тепер я зовсім розвесе
лив ся, мій смуток зник зовсім і я ска
зав: „Я король свого часу і тільки сам
розпоряджаю всіми тими богацтвами, а до
того дівчатами“. Так, моя пані, переводив
я весело час, аж минуло трицять девять
днів і остав тільки ще один день і одна
ніч. За той час отворив я вже всю сотку
дверий з виїмком тих одних, які дівчата
заказали мені отвирати. Але моє серце
не давало мені спокою, доки сатана зов
сім не заволодів мною, аби мене згубити,
ія мусів отворити золоті двері, хоч треба
було видержати ще тільки одну ніч, по
якій дівчата були-б вернули і знов цілий
рік перебула зі мною. Але ледви я отво
рив двері і війшов туди, як на мене
вдарив такий приємний запах, що я стра
тив змисли і впав як довгий. За якийсь
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час набрав я знов відваги і пішов глибше
в кімнату, якої поміст був посипаний ша
франом, а кругом палили ся пахучі во
скові сьвічки, обтикані кусками амбри та
альоесу, і лямпи, наповнені дорогими оли
вамн. Крім того побачив я дві кадильниці,
в яких горюче вуглє розсилало запах ам
бри, альоесу, кадила, шафрану й мошусу,
іконя, опанї, чорного як найчорнійша
ніч, загнузданого і з золотим сідлом; пе
ред ним лежала у білих кришталовнх
яслах мелена сочевиця, а в других була
наллята рожева водаз мошусом до питя.
Побачивши того коня, здивував ся я не
звичайно і сказав: „З тим конем мусить
бути якась дуже особлива історія“, і са
тана так опанував мене, що я вивів його
з кімнати перед замок і сів на нього.
А коли він не хотів рушити ся з місця,
я вдарив його ногами; коли й се не
помагало, я вхопив батіг і потягнув раз.
Та ледви почув він удар, як заржав як
грім, розпустив двоє крил і полетів зі
мною з замку так високо, що той зник
з моіх очнй. По якімсь часі спустив ся
зі мною на дах иньшого замку і скидаючи
мене з себе, дав мені своїм хвостом у лице
болючий удар, який так сильно попав у
око, що воно виплило на лице і я став

одноокий. Я закликав : „Нема власти й сили
Тисяча й один ніч. 12
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тільки в Бога високого й великого; доти мусів
я мучити тих молодців, доки не стратив які
вони одного окаі" Злізши з даху замку,
побачив я знов десять ланок із синімп

подушками і пізнав, що я знов у замку
десятьох однооких молодців, яких доброї
ради я не послухав. Ледви сів я
на одній із лавок, а вже побачив

десятьох молодцїв із шейхом у середині,
що йшли до мене і глядячи на мене кли
кали: „Ніякого привіту і поздоровленя
для прохожого І На Бога, ми не приймемо
тебе знов, бо й ти не вернув у добрім
станї'. Я відповів їм: „Я не мав супокою,
доки не запитав вас, чому чорните своє

лице". На те вони відповіли мені: „Кож
дий з нас дізнав такої невдачі як ти і жив

чудовим житєм і в найгарнійшім щастю,
але жаден не міг потерпіти сорок днів,
аби цілий рік їсти й пити, бавити ся і
спати на брокатовім ліжку, пити вино з

кришталових склянок і спочивати на гар
них грудях; гордість не давала нам спо
кою, доки не вибито нам одного окаі ми
тепер, як ти бачив, оплакуемо те, що
стало ся“. Коли-ж я сказав : „Нїщо не без
добра, тепер я став такий як ви і хотів
би також із тих десятьох мисок чорнитн
своє лице сажоюи і при тім гірко плакав,
вони закликали: „На Бога, ми тебе більше
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'

не приймемо, ти не можеш у нас лишити
ся, йди геть своєю дорогою до Багдаду,
може знайдеш там когось, хто тобі поможе

у твоїм нещастю". Так відтрученнй ними,`
засмучений, і роздумуючи про все, що
впало на мою голову від смерти хлопця
аж до останніх страхівґ і клопотів,

говорив я до себе: „Правда, добре менї
було, але гордість не давала менї спокою",
і попав у таку розпуку, що обстриг собі
бороду і брови і зриваючи зі сьвітом,
повандрував однооким жебраком до сьвя
тої землі. Але Бог призначив менї рату
нок і я нині вечером прибув до Баїдаду.
Тут побачив я ти обох однооких і ска
зав ім, поздоровивши іх: „Я чужий". На се
вони менї відповіли: „Ми тут також

чужі".
'

Отсе причина, чому я стратив око й

обстриг бороду",

Коли жебрак скінчив свою історію,
пані сказала до нього: „Попрощай ся
і йди своєю дорогою". Але він відповів:
„На Бога, не піду швидше, аж почую
історію тнх купцїв".

Тепер дівчина звернула ся до ха
лїФа ДжааФара і Месрура і завізвала
іх: „Розкажіть мені свою історію". На се
встав Джаафар і оповів їй ту саму істо

І
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рію, що перед входом у іх дім розказав
був уже придверннці. Вислухавши іі

,

вона
сказала до них: „Дарую вас одного дру
гому“.

'

Коли вони всі вийшли на вулицю,
запитав халіФ жебраків: „Гсй, товари
ство, кудн йдете? Вони відповіли: „Не
знаємо, де йти“. Тоді халіФ попросив іх
іти з ннм і в нього переночунати і ска
зав до Джаафара: „Візьми їх із собою

і приведи завтра до мене, а побачимо, що
буде можна зробити“. ДжааФар виповнив
наказ, а халіФ пішов до замку, але не
міі` у ночи знайти сну. Коли-ж другого
дня рано сів на трон держави і принявши
вельмож держави знов відпустив іх, звер
нув ся до Джаафара і казав йому при
вести тих троє дівчат, дві суки і жебра
ків. Джаафар устав зараз і привів іх,
але дівчата сховав за заслону і сказав
до них: „Прощаємо вам задля вашоі го
стинвостп, яку ви найперше показали, не
знаючи нас. Але тепер звіщаю вас, що
стоіте перед пятим із Аббассідів*), перед

*) Ель-Аббас, син Абб ель-Мотталїба, стрий
Могаммеда, з першу ворогував із ним, а опісля, но
ротко перед тим, як Мотаммед здобув Мекку, став
одним із найгорнчійших його прихильників 10г0
потомки, Аббасіди, збунтуввли ся 749 р
. против

'14.
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Гарун ер-Рашідом, тому говоріть найчи
стійшу правду". .

Коли дівчата побачили, що Джаафар
говорить як заступник халіфа, виступила
найстарша і сказала: „О князю вірних,
моя історія дивна; коли-б їі записати
шпильками в кутках очий, вона всім, що
хотять учити ся, послужила би за науку“.

Шіснацята ніч.

Історія першої дівчини.

Отсї обі суки, се мої сестри від того
самого батька й другої матери; я наймо
лодша. Коли вмер мій батько, лишив нам
пять тисяч дінарів. Мої сестри зробили
собі за се придане і повиходили за-муж.
За якийсь час накупили їх мужі товару,
казали кождий своїй жінці дати собі
тисяч дінарів і вибрали ся з ними в дорогу.
Але мужі пропутали гроші, збинкруту
вали і в кінці покинули своїх жінок у
чужім краю. По чотиролїтній непри
сутности вернули вони жебрачкамн, так

що я їх спершу навіть не пізнала. Опісля

Оиаядів і
пёднесли

ногучість халїфату до найвиешого

розцьвіту. х резиденція була від 763 р. в Багдаді.
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питаю їх: „Як се ви знаходите ся в та
кім станї?“ Вони відповіли: „Ах, сестро,
слова не поможуть тепер нічого, перо*)
написало, що Бог порішиві" Я післала їх
до купелї, дала кождій одіж ісказала
до них: „Сестри, ви старші, а я наймо
лодша, будьте-ж менї за батька й матір.
Спадок, який я дістала разом із вами,
поблагословив Бог, жийте-ж із його дохо
дів, я в добрім положеню, що моє, те й
ваше“. Я обходила ся з ними так добре,
як тільки могла, і держала їх цілий рік
при собі. Та коли вони при помочи моїх
гроший дійшли знов до маєтку, сказали:
„Ліпше нам вийти за-муж, ми не можемо
довше так видержати". Я відповіла ім:
„Сестри, в подружю не зазнали ви нїчого
доброго; добрі мужі в сих часах рідкість;
що таке подружє, ви вже досьвідчили“.
Але вони не слухали моіх слів і повихо
дили за-муж против: моєі волі. Та я від
дала їх за-муж все таки на свій кошт
і під своєю опікою. Тоді вони від'їхали зі
своїми мужами, але за короткий час ті
ошукали іх, забрали всі іх гроші і поки
нули іх. Голі вернули вони до мене, оправ
дуючи сяі говорячи: „Нїщо не без добра,

*) Себто сповнилз ся на нас божа постанова.
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ти молодша від нас, але маєш більше
розуму; ми не будемо вже ніколи гово
рити про подружє". Я сказала до них:
„Вптайте, моі сестри, я не маю нічого
милійшого від вас", поцілувала іх і годила
ім цілий рік. По тім часі я приготовила
великий корабель, аби їхати до Базри.
Наладувавши його добром, товаром і всім,
що на корабли потрібне, запитала я
сестер: „Маєте охоту лишити ся дома,
доки я не верну, чи хочете зі мною іха
ти ?" Вони відповіли: „Хочемо з тобою
їхати; ми не могли-б перенести розлуки".
Я взяла іх із собою. Але перед тим поді
лила я всі своі гроші на дві половини,
з яких одну взяла з собою, а другу _
сховала на випадок, що коли з кораблем
скоіть ся яке нещастє, а ми вратуємо
жнтє, аби мали,вернувши до дому, з чого
жити. Ми їхали багато дніві ночий, а що
капітан не вважав на дорогу, то ми заблу
дили й попали на иньше море, як хотіли,
чого одначе не завважали, доки по деся
тьох днях, пливучи все при добрім вітрі,
не побачили з далека якогось міста. Коли
ми запитали капітана про назву того мі
ста, він відповів: „На Бога, не знаю; я
не бачив його перед тим ніколи, а також
ніколи в своїм житю не був іще на тім

мери. Але що доси добре нам іхало ся,
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то не лишаєть ся нічого иньшого, як аби
ви вступили до того міста, винесли свої то

вариі коли буде нагода, продали їх та
залагодили свої інтереси. А коли не буде
нагоди до продажі, то відпічнемо тут
два дни, наберемо поживи й поїдемо
,далї“. І'тав: ми задержали ся коло того
міста; капітан вийшов на сушу, але за
хвилю вернуві каже: „Гей, ходїть до
міста, аби подивляти дїло рук божих на
його сотворінях, івіддайте ся йому в опі
ку перед його гнївом!“ Ми пішли до мі
стаі побачили, що всї мешканці його
перемінені в чорний камінь, так що а по

диву відняло нам мову. Та переходячи
вулицями, побачили ми, що всї товари
й золото та срібло остали незмінені; вра
дувані говорили ми: „Тут певне якесь
чудо“. Тепер кождий із нас лишив по

дорозі своїх товаришів, займаючи ся тіль
ки всїм добром, яие можна було бачити,
і ми так розбрели ся. Я пішла собі до
замку, міцної будови, і зайшла до коро
лївської палати, в якій уся посуда була
з золота та срібла. Там побачила я ко
роля, в товаристві дворян, намісників та
везирів, убраного з такою пишнотою, що
аж у голові мутило ся, на тронї, висадже
нім перлами і дорогим камінєм, а кожда
перла сьвітпла як зьвізда. Його одїж була

'
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золотом ткана, а кругом нього стояло

пятьдееять мамелюків у ріжних шовкових

строях із голими мечами в правици, так
що я, побачивши се, скаменіла з подиву.
Відтак увійшла я до жіночих кімнат, де
стіни були позавішувані шовковими засло
нами. Там сиділа королева в одіжи, ви
садженій перлами найчистїйшої води, з ко

роною на голові, якої краї були прикра
шені ріжним дорогим камінєм, із шнура
ми і ланцюхами на шиї. Вся одіж ідо
роге каміне були ненарушені, але вони
самі були також перемінені в чорний ка
мінь. Коли я пішла далі через створені
двері, побачила сходи з сімох ступенів.
Пішла по них і зайшла до мармуровоі
салі, вистеленоі золотом тканими коврами,

у якій стояла алябастрова софа, внлоясена
перлами і дорогим камінєм. З одного боку
яснїло сьвітло, а коли я підійшла, то побачи
ла що се дорогий камінь величини струсево
го яйця лежить на малім троніі сьвітить так
само далеко як сьвітло. На тронї, на якім
він лежав, були розістлані шовкові на
кривала, що від їх иишноти мутило ся
в голові. Тепер побачила я в тій самій
кімнаті також заііалені сьвічки і подумала
собі: „Ті сьвічки мусів хтось запалитн.“
Відтак пішла я далі до иньшоі салі і так

оглянула всі кімнати і дивуючи ся всїм
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тим річам попала в таку задуму, що за

була про себе; так заскочила мене ніч.
Коли я хотіла вийти з замку, не могла
знайти дверий і в кінці попала знов до
тої салї, що в ній горіли сьвічкн. Тут сіла
я на софу, закинула ся в накривало і ви
мовивши кілька віршів із корану, старала
ся заснути, але через роздражненє не
могла. Коло півночи почула я нагло, як
хтось гарним, лагідним голосом читав ко

ран. Обернувши ся в той бік, звідки до
ходив голос, побачила я створені двері.
Я ввійшла ними й зайшла до кімнати мо
литви ів запаленими висячими лямпами,
де на розістланім коврі сидів молодець.
Повна здивованя, як він один остав цілий
між населенєм міста, поздоровила я його,
а він підніс очи і відповів на поздоровле
нє. Тоді я заговорила до нього: „Задля
правди того, що ти читав із божої книги,
відповідж мені на моє питаиє.“ Він у
сьміхнув ся й відповів: „Найперше роз
кажи менї, чого ти прийшла до сего мі
сця, а тоді я відповім тобі на твоє пита
нє.“ Я розповіла йому на його здивовано,
що мені трапило ся, а коли опісля запи
тала його про історію того міста, він від
повів: „Потерпи трохи“, замкнув коран,
сховав його у шовкову торбу і просив
мене сідати біля себе. Він був гарний, як
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місяць у повні, і перший погляд, який я
кинула на нього, розбудив у минї тисячу
зітхань і розпалив у моїм серцї горюче
вуглє. Я запитала його вдруге, кажучи:
„Мій пане, дай менї відповідь на мое пи
тане.“ Він відповів: „Чую і слухаю. Знай,
отсе місто належало до мого батька і до
всїх його підданих; він той король, що
ти його бачила на тронї переміненого
в чорний камінь. Королева, аку ти бачила,
се моя мати. Вони були маґи і замість все

могучого короля почитали огонь і прися
гали на огонь, сьвітло, тінь, теплоту й не

беену атмосферу. Мій батько не мав си
на, аж при кінпї його жита я прийшов
на сьвіт і він виховував мене, доки я не
виріс. .

А була в нас на моє щастє, стара
жінка, мусулманка, яка в душі вірила
в Бога та його пророка, але на-зверх при
мінила ея до мого народу. Мій батько,
який задля іі віри й чистоти характеру
цїнвв її високо і в переконаню, що вона
визнав його віру, обсипав її почестями,
віддав мене, коли я дійшов до хлопячого
віку, тій жінці в опіку і сказав до неї:
І,Візьми його, впховуй у науках нашої віри
так добре, як тільки можеш, і обслугуй".
Але вона виховувала мене в вірі ісламу,

у всіх приписах очищуваня, умиваня й
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молитви і заставила мене вивчити цілий
коран на память. Коли я всего того нав
чив ся, сказала до мене: „Мій сину, укри
вай се перед своїм батьком і не кажи
йому, бо инакше заплатиш житєм.“ Я
послухав її

,

а за кілька днів та стара
жінка вмерла. Тимчасом мешканцї міста
попадали що-раз глибше в невірство, гор
дість і заблуджеив, аж нагло закликав го
лосний голос як грім, так що було його

чути з близька і з далека: „Народе того
міста, відверни си від почитаня огню

і служи всемогучомукоролеви!и Тоді на
рід, перенятий жахом, зібрав ся в мого
батька, в короля, і запитав його: „Що
значить той занепокоюючий голос, «який
ми чули і якого сила будить у нас нїмий
жах?“ Мій батько відповів їм: „Нехай
той голос не лякає вас і не дайте ся від
вести від своєї віри.“ Тоді' їх серця при
хилили ся до слів мого батька і вони не
відступили від своєї ревности в почитаню
огню. Так оставали вони рік у своій без
божности і коли надійшов той день, у я
нім вони вчули той голос, відізвав ся він
у-друге, а третього року в-трете, але во
ни все таки не покидали свого невірства.
Тодї впала на них досьвіта відраза ігнїв
неба і вони з усею своєю худобою були
перемінені у чор'ний камінь. Я одии- спас
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ся з усіх мешканців міста і-від того дня
живу ось так, молитвою, поетом і читанєм
корану, одначе скучно мені в моїй самоті,
зовсїм без ніякого товариства" 'Годі ска
зала я до нього: „Молодче, чп не маєш
охоти вибрати ся зі мною до міста Ба
їдаду, де можеш знайти вчених і правни
ків і розширити своє зване і правничі
студії? Хоч я пані дому імаю власть
_над мущинами і службою, то радо хочу
бути твоєю невільницею. Я тут із богато
наладонаним кораблем, який аанесла доля
до сего міста, щоб ми дізнали ся про ті

події. Наша стріча, се призначене долї.“

Сїмнацята ніч.

Я не переставала його прияано на
мовляти, доки він не пристав на те, після
чого опанована сном упала коло його ніг
і так перевела ніч, навіть не знаючи сего
в своїй радости. Другого дня рано пішли
ми до скарбниць і забравши звідти цінні
предмети, які можна було легко забрати,
зійшли з замку до міста, де стрітили не
вільників і капітана, що шукали за мною.
Побачивши мене, вони знов зрадїли, а я

розповіла їм на їх здивовано все, що ба
чила, історію молодця і причину переміни
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мешканців міста в камінь. Та коли поба
чили мене мої сестри в товаристві молодця,
закипіла в них заздрість ігнів і вони по
чали придумувати пляни против мене.
Ми сїли знов на корабель, - я

в великій радости, і то головно за~

для товариства молодця, - іждали
доброго вітру, а тоді розіпияли вітрила
й поїхали. Незабаром мої сестри, що си
діли близько нас, почали говорити з со
бою, а потім запитали мене: „Сестро,
що думаєш робити з тим гарним молод
цем?“ Я відповіла їм: „Хочу взяти собі
його за мужа.“ Тоді звернула ся я до
нього, підійшла і сказала: „Маю тобі
щось сказати, але не відмов менї.“ Він
відповів: „Чую і слухаю.“ Тоді звернула
ся я знов до сестер і сказала: „Я вдова
лю ся тим молодцем, усе добро нехай бу
де ваше.“ Вони сказали: „Як добре ти
поступаєш“, але дальше придумували зло

против мене. Ми плили під добрим вітром,
аж із моря боязни дістали ся на море
певности і вже за кілька днїв допливали
до міста Базри. Тоді, коли ми під вечір
побачили вже доми того міста і мене опа

нував сон, сестри вхопили мене й молодця
разом із нашими постелями і кинули нас

у море. Молодець, не вміючи пливати,
втопив ся і був Богом записаний між му
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ченпків, а я була записана між тими, що
мають бути уратовані; і Бог, коли я збу
дила ся в мори, післав менї кусень де
рева, якого я вчепнла ся, а Филї, кида
ючи мене сюди й туди, викинули в кінці
на беріг острова. Я ходила цїлу ніч по
острові, аж другого дня рано знайшла до
рогу, `яка лучила остров із сушею і на
якій було впдно сліди неначе якоїсь люд
ської істоти. Коли зійшло сонце, я вису
шила до нього свою одіак і пішла тою до
рогою, зближаючи ся до суші, на якій
лежало місто. уНагло надсунула на мене
гадюка, з висуненим від спеки язиком,

переслідувана смоком, що хотїв її забити.
Із милосердя над нею взяла я камінь
ікинула смокови в голову, так що він
зараз упав мертвий на землю. Гадюка на
мов вдивованє розпустила двоє крил і по
летіла високо в повітре. А я була така
втомлена, що на тім самім місцн впала
на землю й заснула. Коли за якийсь час

збудила ся, побачила коло своїх ніг дїв
чпну, яка їх масувала менї. Румянїючп
з сорому сїла я й запитала: „Хто ти й
чого хочеш?“ Вона відповіла: „Так швид
ко забула ти мене? Ти зробила менї ве

лику прислугу, вбила мого ворога. Я га
дюка, яку ти вратувала; а джіннія, а той
смок був джінні і мій ворог. Тільки ти
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вратувала мене від нього. Коли ти мене
вратувала, полетіла я на корабель, із якого
тебе скинули твої сестри, перенесла звідти
всї річи до твого дому і затопила його,
а твої сестри перемінила в дві суки, зна
ючи добре, що вони зробили тобі;_ моло
дець утопив ся на жаль.“ Тодї взяла вона
мене разом із суками іперенесла на дах
мого дому, в якім я знайшла всі товари,
що були на корабли, так що навіть най
меньша річ не пропала. Тоді джіннія ска
зала до мене: „Задля правди того, що
стоїть на Соломоновім перстени з печат
кою, прийду і зроблю тебе рівною тим
сукам, коли не давати-меш кождій із них
що дня триста батогів.“ Я відповіла: „Чую
і слухаю.“ І так даю їм, о князю вірних,
ті удари, хоч чую до них милосердє.“
ХалїФ, здивований тою історією, за

питав тепер другу дівчину: „А ти, яка
причина ударів на твоїм_тїлї?“
Вона відповіла:

Історія другої дївчини.

0 князю вірних! Мій батько лишив
менї по своїй смерти великий маєток. За
короткий час віддала ся я за найщасли
війшого мужа між сучасними йому, який
умер по році спільного жити. По нім ді
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стала я як свою законну часть вісімна
цять тисяч дінарів. З тих гроший зробила
я собі десять убрань, кожде по тисячі

дінарів. Одного дня, коли я собі сидїла
дома, прийшла до мене стара жінка із
зморщеним чолом, випалими віями, запли
лими очима, поломаними зубами, довгим
носом і згорбленими плечима, така, як
каже поет: і

Нещаслпва стара, яка бачить іблїса,
яка навчає його мовчки обману ;'
тисячу скорих мулів може вона
вести на одній нитцї.`
Поздоровивши мене, сказала вона : „Я

маю дома дочку-сироту, якій справляю
се'і ночи весїлє. Божа хвала і благосло
вене над тобою, коли прийдеш на її ве
сїлє; у неї зломане серце, що не має ні
кого, тільки Бога високого.“ І почала
плакати й цілувати мені' ноги, так що я
з милосердя й доброго серця згодила ся
на те. Потім просила вона мене ще вбрати
ся, бо вона прийде під вечір забрати мене,

поцілувала мені' руки іпішла. Ледви я
вбрала ся по сьвяточному, як стара вже
знов прийшла і сказала: „Моя пані, дами
міста вже прийшли і з радістю приняли
звістку про те, що ти також прийдеш;
вони ждуть на тебе“. Я встала, зібрала ся
й вийшла в товаристві невільниць. Ми

Тисяча й одна ніч. 13
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прийшли на вулицю з чистим і запашним
повітрєм, у якій побачили сьвяточну бра
му з мармуровою копулою, а за нею за
мок сягав аж до хмар. Коли ми підійшла
до брами, стара застукала, нам отворево
і ми ввійшли в ворідор, осьвітлений ясно
висячими лямпами і сьвічками і богато

прикрашевиіі дорогим каміввм та металя
ми. Звідси ввійшли ми до салї непорівна
воі ппшноти, яка так само була застелена
шовковими коврами і ясно осьвітлена ви
еячими лямпами та сьвічками. На кінці
салї, против нас, стояла мармурова софа,
висаджена перлами и дорогим камінем,
аавішена шовковою москітовою сїтвою,
з якої встала дівчина, гарна яв: місяць
і сказала до мене: „Витай, витай від сер
ця, моя сестро, що приходиш мені до то

вариства і розвеселюєш мій ум. Опісля
додала ще вірші:

„Ах, коли-б дім знав, хто його відвідав,
[то тїшив би ся,

голосив би весело новини і цїлував би
[слїди твоїх ніг;

нїмою мовою кликав би до тебе:

Витайте, витайте, добрі,

великоду[шні

го
сті!“
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Коли я сіла, вона сказала до мене:

„Моя сестро, я маю молодого брата, що
ще гарнїйший від мене; він бачив тебе
на однім сьвятї і підкупив стару, аби те
бе хитрощами сюди привела, бо він го

рить до тебе горячою любовю із волї
Бога та його пророка хоче з тобою
оженпти ся. Що дозволене, те не прино
сить чейже нечести.“ Коли я вчула ті її
слова й побачила, що я зловлена в тім

домі, відповіла дївчинї: „Чую і слухаю.“
'Годї вона плеснула весело в долонї й

отворила двері, з яких вийшов молодець,

гарний як місяць, як говорить поет:

„Більша його краса, хвала Богови
Могучому, що його уформував і сотворив!
Всю принаду забрав він тільки собі,
так що всі люди блудять у його чарах.
На його обличю краса виписала:
Сьвідчу, що нема гарнійшого від нього.“

На перший погляд прихилило ся до
нього мое серце 5він прийшов і сів і на

раз з'явив ся вже й каді зі сьвідками.
Поздоровивши нас і сївши, улоэкили вони
мою шлюбну умову з тим молодцем і пі
шли. 'Годі молодець звернув ся до мене
і сказав: „Нехай буде благословена наша
ніч! Але, моя пані, хочу тебе звязати
одною умовою.“ Я запитала: „Мій пане,
яка вона ?“ Він устав, поклав передімною



- 196
коран і сказав: „Присягни мені, що анї
не даш першенства другому мущинї пе
редімною, анї не будеш його приязно стрі
чати.“ Я присягла йому, а він обняв` мене
у найбільшій радости і любов до нього
зайняла цїле мое серце. Відтак заставле
но нам стіл і ми їли й пили до сита, до
ки не надійшла ніч.

Добрий місяць жили ми вже в неза

каламученій радости, коли я раз попро
сила дозволу піти на базар купити собі

трохи матерії. Одержавши від нього доз
віл, я вбрала ся і взяла з собою на базар
стару; там сіла я в склепі одного моло
дого купця, якого стара знала і про яко
го оповїдала менї, що він іще малим хлоп

цем стратив батька і дістав по нім вели
кий маєток. Стара сказала до нього: „По
кажи тій дівчині свої найдорожші мате

ріі.“ Він відповів: „Чую і слухаю,“ коли
тимчасом стара все його хвалила, так що
я сказала: „Ми не потребуємо тут слухати
твоїх похвал для сього молодця, тільки не
хай він заспокоіть наші жаданя і ми пі
демо до дому.“ Коли він показав, чого я
жадала, і я хотіла дати йому за те гро
ші, він не приняв, кажучи: „Се мій да
рунок вам за ваші нинішні відвідини.“
Тодї я сказала до старої: „Коли він не
хоче взяти гроший, то віддай йому мате
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›рію.“ Він почав запевняти: _„На Бога, я
не візьму нічого від тебе; все даю тобі
в дарунку за один поцілуй ; він для мене
більше варта, як усе в моїм склеиі.“ Ста

ра запитала його: „Що тобі за користь
із одного поцїлуя ?“ А звертаючи ся до
мене, сказала: „Моя дочко, ти чула, що
казав той молодець; се-яс не може тобі
нїчого шкодити, коли 4ти даш йому один
поцілуй і візьмеш за те, що хочеш.“ Але
я ій відповіла: „Чи не знаеш, що я при
сягла ?“ Та стара сказала: „Нехай він
тебе поцїлуе, а ти заховуй ся тихо, то
й не сповниш нїякоі вини і крім того за

держиш гроші.“ І так представляла менї
справу як найгарнїйше доти, аж я дала
себе піддурити й позволила. Я за-'
крила очи і сховала ся перед людьми за

край заслони, а він приложив свої уста
до мого лиця й поцілував мене, але за

раз потім укусив мене так глибоко, що
аж тїло повисло мені з лиця і я зімлїла.

Прийшовши знов до себе, побачила
я, що склеп замкнений, а я сама лежала
на колїнах старої, ява голосно плакала
й казала: „Бог не допустив до ще гіршого;
ходи, підемо до дому, поклади ся там
хора, а я дам тобі лїкарство, яке загоїть
те укушенв і ти швидко виздоровівш.“ За
хвилю я встала і в найбільшій журі й бо
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язни пішла до дому. Коли мій чоловік
почув, що я хора, прийшов до мене і за
питав: „Моя пані, що тобі стало ся під
час виходу?“ Я відповіла: „Я здорова.“
Він оглянув мене і запитав: „Що значить
та рана на твоїм лици, і то в мягкім тї
лі?“ Я відповіла: „Коли ти нині рано
позволив мені піти купити собі матерії,

трутив мене верхоблюд, наладованпй де
ревом, роздер менї заслопу і зранив менї,
як бачиш, лице. Вулиці в тім місті дуже
вузкі.“ Вчувши се, сказав він: „Завтра
йду до іубернатора і пожалую ся йому,
аби вивішав на шибениці всіх торговців
деревом у містї.“ Я на се відповіла: „На
Бога, не бери на себе вини. Я їхала
'на ослї, що сполошив ся зі мною, ія
впала тай роздерла, собі лице на полінї,
що лежало на вулицї.“ 'Годі він сказав:

„Завтра піду до Бармекіда Джаафара й

розповім йому ту історію, щоб усіх пого
иичів ослів у місті казав постинати.“ Я
сказала: „Хочеш задля мене вигубити
цілу людськість, коли ее мені стало ся
з волі і призваченя божого?" Але він за
клинав: „'І`ак, се станеть ся 6езвідклично“,
вхопв мене, скочив, крикнув голосно,
двері створили ся і ввійшло сім не
вільників, які витягнули мене з ліжка
і кинули посеред кімнати. Відтак сказав
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він одному невільникови держати мене за
плечі і сїсти мені на голові, другому сї
сти менї на колїна і тримати мене за
ноги, а третїй приступив із мечем і ска
зав: „Мій пане, маю її роарубати на двое,
аби кождий із них узяв кусень і кинув
до Тигрису на жир рибам? Така наго

рода для того, що ломить присягу й вір
ність.“ Відтак виголосив вірші:

„Коли-б я у своїй любови мав суперника,
то моє серце погордило-б любовю і радше

[вмерло би з жури.
До своєї душі сказав би я: Душе, моя

[смерть благородна,
Нічого доброго не буде з любови з супер

[ником.“

Відтак сказав він невільникови: „Ру
бай, Зааде!“ Невільник витягнув меч
і сказав до мене: „Помоли ся, подумай,
що ще маєш залагодитн, бо се твоя остан
ня тодина.“ Я сказала: „Так, любий не
вільнику, дай мені ще короткий час по
молитп ся і зробити тестамент.“ Я під
няла голову і розплила ся в сльозах,

бачучп себе після всеі пишноти так по
ниженою; з плачем виголосила я вірші:
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„Ви вчинили мою любов самітною і не
[ворухнете ся,

ви відібрали моїм зраненим віям спокій
[і спите.

Між моїм серцем і моїми очима ваше ме
[шкане,

моє серце не забуває вас, а моя сльоза

[не закриває мого болю.
Ви заключили зі мною звязок, що оста

[нете менї вірним,
та коли посїли моє серце, допустили ся

[зрадн.
Ви не милосердите ся над моєю любовю

[і над моїм смутком,
чи` ви так певні від ударів долї?
На Бога, коли я вмру, прошу вас,
Напишіть на моїм нагробнім камени: тут

[лежить невільник лхобови.
Може якийсь у жалобі, що дізнав болю

[любовщ
переходячи попри мій гріб, почує мило

[сердє.“

І -я знов розплакала ся, але він іще
більше розлютив ся, почувши мою пісню
а побачивши мої сльози, відповів менї
віршами :

„Я не покинув підло любки свого серця,
тілько виключно її вина довела до розлуки.

-Ч
ь
'м
'

*
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Вона хотїла свою любов ділити також із

_ [другщ
але віра мого серця не хилить ся до по

[читаия богатьох богів.“

Коли він виголосив ті вірші, сказала
я до себе серед сліз, аби його настроїти
ласкаво супротив себе: „Упокорю ся пе

ред ним, аби його зробити лагідним, може

подаруе мені кару смерти, хоч візьме
весь мій маєток.“ І так почала я нарі
кати на своє горе віршами:

„Ти обтяжив мене важкою мукою туги,
коли я за слаба носити свою сорочку;

що мушу покинути жито, се мене не ди
[Вук

але дивно менї, як можна ще мене піз

[иати без тебе.“

Одначе він не дав зворушити ся анї
моїми віршами, анї сльозами, тільки почав
мене зневажати віршами:

„Ви зайшли собі з иньшим милим

і спричинили розлуку; не так поступа
[ли ми.

Ми покинемо вас, бо ви не вважаєте на
-

[наші бажаня,
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і обійдемо ся без вас, як ви без нас.
Відтак полюбимо иньшу, як ви вибрали

а [инъшого,
і розрив вашого звязку скинемо на вас,

[не на себе.“

Оказавши ті слова, крикнув ва не
вільника: „Розрубай її на двоє, вона те
пер уже до нїчого.“ Коли невільник при
ступив до мене ія в певнім дожиданю
смерти поручала свою душу Богови висо
кому, вадбігла нагло стара і почала його
закликати, впавшн йому до ніг і цілуючи
їх: „Мій сину, як я виховала тебе, даруй
тій дівчині, що не допустила ся нїякоі
вини, яка заслугувала би на таку кару.
Ти молодий чоловік і я бою ся, щоб її
проклови не впали на твою голову.“ Вона
плакала й так довго на нього напирала,
що він сказав: „Добре, я дарую їй, але

мушу іі так вибити, аби їй на ціле житє
лишили ся знаки.“ На його наказ невіль
ники здерли з мене одіж, а він ухопив
квіттову палицю і так довго й сильно бив
мене по боках і по плечах, аж я страти
ла змисли і надію на жите. Відтак ска
зав невільникам забрати мене, коли на
стане ніч, і разом зі старою перенести
до мого дому, в якім я давнійше мешка
ла. Коли венілъники сповнили наказ свого
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пана і кинули мене в моїм домі, я лїчила
ся чотири місяці, заки виздоровіла, але
моі боки остали таки такі, як ти бачив,
неначе-б їх розбито батогами. Виздоровів
шп, підійшла я знов до дому, в якім усе
те менї трапило ся, але застала його збу
реним, а всю вулицю від початку до кін
ця зрівнано з землею. А на місци, де
стояв той дім, були тепер ями для від
падків, не знаю, з якої причини.
Тодї пішла я до сеї моєї природної

сестри по батькови і застала в неї ті дві
суки. Поздоровивши її, розповіла я їй свою
історію і всї свої пригоди, а вона відпо
віла: „Де є такий, кого-б час не скрин
див? Хвала Богу, що ти вийшла звідти
з житєм.“ Відтак оповіла менї також свою

історію і все, що пережила зі своїми се
страми, і ми обі ніколи не заікнули ся
словом „вийти за-муж.“ Потім прилучила
ся до нас отся дівчина, що виходить що
дня до міста й купує нам усе потрібне.
Так жили ми аж до останньої ночи, коли
наша сестра вийшла, як звичайно, аби на

купити нам, що потрібне, і відтак трапи
ли ся звісні подїї з міхоношею, жебраками
й вами, що прибули в купецьких строях,
і нас нині рано приведено перед тебе. Се
наша історія.“
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І

Вісїмнацята ніч.

Конець історії міхоноші і трьох дівчат.

Почувши ту дивну історію, халїФ
казав записати її в актах і зберегти в ко
ролївськім архіві. Відтак запитав першу
дівчину: „Чи не чула ти нічого більше
про ту іфріту, що зачарувала твої се

стри?“ Вона відповіла: „О князю вірних!
Вона дала менї звій волося, кажучи: ко
ли схочеш, аби я з*явила ся, спали кілька
тих волоскїв, а тоді як найшвидше прий
ду до тебе, хоч-би була й за горою КаФ.“
ХаліФ сказав їй принести волосе, а коли
.принесла, взяв і спалив кілька волосків.
Ледви почули запах, як затряс ся замок,
залунало як грім і нагло зіявила ся джін
нїя. Вона визнавала іслям, тому вимовила

привіт: „Супокій з тобою, халїФе Богаі"
Він відповів: „І супокій із вами, і мило^
еердє і благословенє боже!“ На се вона
сказала: „Знай, отся дївчина зробила менї
прислугу, якої я не можу їй так само
нагородити; вона вбила мого ворога і вра
тувала менї жито. А що я бачила, яку її
сестри зробили їй кривду, то порішила
помстити ся на них і зачарувала їх у дві
суки, хоч радше була-б їх убила, боячи
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ся, аби не зробили своїй сестрі якого зла.
Але коли ти, о князю вірних, хочеш, аби
я їх визволила, то зроблю се для тебе
і для неї, бо я віруюча.“ Халіф сказав:
„Визволи іх, щоб ми опісля могли заняти
ся справою побитоі дівчини і докладно іі
розслідити, а коли покажеть ся іі невин
ність, то пімщу ся на тім, що іі так жор
стоко скривдив.“ 'На се відповіла йому
іфріта: „О князю вірних! Я покажу тобі
того, що так жорстоко обійшов ся з тою
дівчиною; він зі всіх людий тобі найблиз
ший.“ Іфріта взяла чашку з водою, замо
вила її, покропила нею сукам лице і ска
зала до них: „Верніть знов у свою дав
нійшу людську постатьі" І вони стали
знов дівчатами, - хвала їх творцеви.
Тоді вона сказала: „0 князю вірних! Той,
що бив ту дівчину, се твій син Ель-Амін,
який чув про іі красу і чар“, і розповіла
йому цілу історію з дівчиною.
Халіф здивував ся і закликав: „Оля

ва Богу за увільненѕ тих обох сук моєю

рукою. Відтак закликав свого сина Ель
Аміна і запитав його про дівчину, а той
розповів йому все по правді. 'Годі закли
кав судїві сьвідків, казавпривести трьох
жебраків і першу дівчину з іі обома се
страми, що були зачаровані в суки, і від
дав їх за-муж за тих трьох жебраків, які
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ім оповідали, що були королями. Крім
того зробив іх своїми дворянами, подару
вав ім усе, чого потребували і дав їм ме
шканя у своїм замку в Баґдадї.

Побиту дівчину дав знов свому си
нови Ель-Амінови, подарував їй великий
маєток і казав іі дім відбудувати ще гар
нїйше, як був перед тим. А з тою, що
ходила на купно, халїф оженився сам
і ще тоі ночи спав із нею. Другого дня
рано дав їй окрему палату з невільниця
ми для обслуги, настановив їй постійну
річну пенсію і збудував їй великий замок.

Історія трьох яблок.

Иньшоі знов ночи сказав халїФ до
ДжааФара: „Ходім сеі ночи на місто пи
тати ся, як заховують ся губернатора
і префекти, щоб кождого, на кого хтось
пожалуєть ся, скинути.“ Джаафар відпо
вів: „Чуіо і слухаю.“ І так халїф, Джа
афар і Месрур пішли до міста, перейшли
через базарі і зайшли на одну ву
лицю, на якій побачили старого шейха
з сїтю і кошем на голові і з друком у ру
ці, що _йшов поволи своєю дорогою і го

ворив вірші:
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„Вони кажуть менї: Ти між людьми
задля свого знаня як місячна ніч.
Але я кажу: Дайте менї спокій зі своїми

[мовами,
знанє не значить нічого без могучости.
Коли-б вони мене зафантували разом із

[моїм знанєм,
із усїми книжками й чорнильницею,
аби жити з того один день, до судного

[дня
ніхто не захотїв би приняти сього заставу.
Житє бідного - яке-ж воно сумне!
В лїтї не можна заробити собі на хлїб,
а в зимі мусить гріти ся при мисцї з ву

[глем*).
Пси ходять за його слїдом
і все він незначний і погорджуваний.
А коли він жалуеть ся на свою долю і до

[казує, що не заслужив на неї,
нема нїкого, хто-б його вислухав.
Коли таке жите бідного, то найлїпше для

[нього місце - гріб.“
Коли халїФу почув ті вірші, сказав

до Джаафара: „Подиви ся на того бідного

*) Зина в Багдаді душе лагідна, _отже той

вірш значить, що бідному бракує навіть найбіднїіі\ шої одїжи.
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чоловіка і послухай його пісні, яка' певне
вказує на його бідність.“ І халіФ при
ступив до нього і запитав: „Шейху, яке
твоє ремесло 'Р“ Він відповів: „Мій пане,
я рибак і маю дома жінку й дитину. Ко
ло полудня вийшов я з дому і ходив до
си, але Бог не зіслав менї нїчого, аби

принести своїй сїмі хліба; я зненавидів
сам себе і бажав собі смсрти.“ Халїф
сказав до нього: „Чи маєш охоту вернути
ся ще раз із нами до ріки, стати на бе

резї Тигрису і закинути свою сїть на моє
щастє? Все, що зловиш, відкуплю в тебе
за сто дінарів.“ Рибак зрадїв дуже і від
повів : „Коли так, то вертаю з вами.“ І так
пішов рибак іще раз до ріки, закинув сїть
і коли за якийсь час потягнув за шнур,

витягнув важку, замкнену скриню. Халіф

діткнув ся її і зміркувавши її тягар, дав
рибакови сто дінарів. Рибак пішов собі,
а Джаафар і Месрур узяли скриню і за
несли до халїфового замку. Там поклали

скриню перед халїФом, запалили сьвітло
і створили її. Знайшли в ній кіш із паль
мового листя, зшитий червоною вовною.

Розрїзавши шви, побачили кусень ковра,
під ним жіночу заслону, а під заслоною
дівчину, ясну як срібло, але мертву й
розрубаяу на кусні. Коли халїФ її поба
чив, пустили ся йому сльози по лици; він І



_ 209 -
`

звернув ся до ДжааФара і крикнув до
нього: „Ти псе між везирами! То в моіх
часах убиваєть ся людий і кидаеть ся
в воду, аби мене колись робили відповідаль
ним за се? Але на Бога, в справі тої
дівчини кажу зарядити слідство і стратити
іі убійцїв. Як походжу із халіФського ро
ду Абассідів, коли не приведеш убійцїв
тоі дівчини, щоб я міг на них пімстити
убійство, то кажу тебе із твоіми сорок
братаничами прибити на хрест перед
брамою моєї палати!“ ДжааФар випросив
собі у халіФа тридневний речинець, по чім
пішов від нього і сумний ішов вулицями
міста, думаючи собі: „Як маю знайти у
бійцю тоі дівчини, аби доставити його ха
лїФови? Коли-ж доставлю йому кого инь
шого, мушу за се колись відповісти; не
знаю, що робити“. і псребув ті три дні
дома. Четвертого дня закликав його ха
ліФ до себе і запитав: „Де убійця дівчи
ни?“ Джаафар відповів: „0 князю вірних,
чи я знаю всі тайни, щоби знати її убій
цю?“ ХаліФ розлютив ся і казав його
перед брамою свого замку прибити на'

хрест. А герольдови казав оголосити по
вулицях Багдаду: „Хто хоче бачити, як

прибивати-муть на хрест Бармекіда Джа
аФара, халіФового везира, і його со

рок братаничів перед брамою халїфо

Тисяча й одна ніч. 14
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вого замку, нехай приходить і наситить
свої очн.“
І поприходили люди з усіх частий

міста, аби побачити, як прибивати-муть
на хрест Джаафара і його братанп
чів, 'хоч не знали, за що. Коли закопали
дерево, Джаафар і його братаничі стали під
ним, ждучн наказу халіфа, аби іх приби
вати на хрест, а іорба плакала. В тій
хвилі гарний чисто одїтий молодець про
дер ся з поспіхом через юрбу до везира
і сказав до нього: „Твій ратунок із тої
проволоки, о пане емірів і прибіжище
бідних! Я убійця дівчини, яку ви знай
шли в скрини, вбийте мене і пімстїть ії
убійство.“ Вчувши ті слова, Джаафар у
радував ся своім ратунком, хоч жаль йо

му було молодця. Та коли вони ще гово
рили з собою, продер ся через юрбу ста
рець, підійшов швидко до Джаафара та мо

лодця і поздоровившн їх, сказав: „Вези
ре, не вір словам того молодця; се я за
бив дівчину, не він; на мині пімстіть у
бійство'" А молодець сказав: „0 везире,
се старий, балакучий шейх, який не знає,
що говорить; се я забив її
,

пімсти на ми
ні убійство.“ ІТоді старець звернув ся до
молодця і сказав: „0 мій сину, ти ще
молодий і_любиш сьвіт, а я вже старий

і маю сьвіта досить; я хочу жертвувати
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ся за тебе, везира і його братаничів. Я сам
забив дівчину, на Бога, прискори на минї,
пімсту!“ Чуючи се, ДжааФар пішов пов
ний здивованя до халїФа і сказав: „0
князю вірних, убійця дівчини знайшов
ся.“ ХалїФ запитав: „Де він ?“ Він відпо
вів: „Сей молодець говорить, Що він убій
ця, але той шейх закидуе йому брехню
й каже, що убійця нїхто иньший, тільки
він.“ Халїф поглянув найперше на старця,
а відтак н'а молодця і запитав: „Хто з вас
обох убійця?“ Молодець відповів: „Ніхто
иньший, тільки я.“ Але старець також
сказав: „Ніхто иньший, тільки я.“ Тодї
халїф сказав ДжааФарови: „Візьми обох
і прибий на хрест.“ Але Джаафар відпо
вів: „Коли тільки один із них убійця, а
оба будуть страчені, то на однім із них

буде довершений злочин.“ На се сказав мо
лодий чоловік: „Задля правди того, що
розіпяв небо і розістлав землю, се я до
пустив ся убійства", і описав, як він доконав
убійства, зовсїм так, як знайшов ха
лїф, так що він набрав певности, що сей

молодець убійця дівчини. Здивований
сим запитав його: „Чого ти несправед
ливо забив дївчииу, а тепер признаеш ся до
убійства не битий*) і говориш: „ІІімстїть

*) Хто заперечував, того били по підсшвах
ніг, аби признан ен.
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ся на мині ?“ На се молодий чоловік по

_чав оповідати: „Знай, о князю вірних, та

дівчина моя стриєчна сестра і жінка, а
той шейх, іі батько і мій стрий. Я взяв
її дівчиною і Бог подарував мені від неї
трьох хлопців. Вона любила мене, годила
менї і ніколи не мав я її за що ганити.
Першого сего місяця вона захорувала
тяжко; я закликав лікарів і казав її лї
чити, доки не низдоровїла, авідтак хотів її
повссти до купелі. Але вона сказала до
мене: „Заки піду до купелї, хотіла би
щось мати, чого менї дуже 'забагло ся.“
Я запитав: „Що таке ?“ Вона відповіла:
„Хочу яблока, аби налюбувати ся його
запахом і смаком" Я зараз пішов до мі
ста і почав шукати за яблоками, хоч-би

одно мало коштувати й дінар, але не
знайшов. Наслідком того перевів я ніч

у думках, а другого дня рано обійшов

усі огороди, але яблока не знайшов. Один
старий огородник, якого я стрітив і питав

про яблока, дав мені в кінці таку раду:
„Мій сину, яблока тут рідко-де можна
знайти, бо їх тут зовсім нема. Вони є
тільки в огороді князя вірних у Базрі
в огороднина, який держить їх для ха
лїфа.“ Я вернув до своєї жінки, але любов
до неї не давала менї спокою і я вибрав
ся в дорогу тай за пятнацять днів, ідучи
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день і ніч, приніс їй три яблока, за які

мусів заплатити огородникови в Базрі три
дінари. Коли я їх дав ій, вона не пока
зала ніякоі радости, тільки поклала їх,
бо пропасниця мучила ії дуже. Аж за де
сять днів подужала вона, ія тоді знов
засів у своім склепі, продавав і купував.
Коли я так сидів, коло полудня надійшов
попри склеп чорний невільник із яблоком

у руці і бавив ся ним. Я запитав його:
„Звідки маєш те яблоко? Я також радо
купив би собі таке“. Він відповів із усьмі
хом: „Я дістав його від своєї любки. Від
відавши іі після довшоі неприсутности,
застав я іі хорою, а коло неі три яблока.
Вона сказала: „Бачиш, мій рогач-муж
ходив за ними до Базри і заплатив за
них три дінари.“ Відтак дала мені одно
яблоко.“
Коли я се вчув, о князю вірних, по

чорнів сьвіт перед моїми очима; я зам
кнув склеп і пішов до дому, в роздраж
непю і гніві не пануючи над собою. Не

бачучи третього яблока, запитав я іі: „Де
третє 'Р' Вона відповіла: „Не знаю, де
подїло ся.“ Тоді стало мені ясно, що не
вільник казав правду; я вхопив ніж, укля
кнув ій на груди, перерізав їй горло, а
' потім відрізав голову і члени. Я вкинув
.її як найшвидше до коша, завив у за
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слону, накрив ковром, поклав кіш у скри
ню і замкнув її. Тоді взяв скриню на му
ла і кинув іі власною рукою до Тигрису.
На Бога, о князю вірних, кажи мене
швидко стратити і пімсти її убійство, бо
я бою ся відііовіди, якоі вона зажадав від
мене в день воскресеня. Бо бачиш, коли я

кинув ії до Тиґрису, чого нїхто не завва
жив, і вернув до дому, застав я свого най

старшого синка в сльозах, хоч він не
знав, що я зробив з його матірю. Коли я
запитав його о причину сліз, він
сказав: „Я взяв одно яблоко моеі матери
і пішов на вулицю бавити ся ним із моі
ми братами, аж нагло надійшов великий

чорний невільник і відібравши від мене
яблоко, запитав: „Де ти взяв його?“ Я
відповів: „Мій батько ходив за ним до
Базри і купив там для моєї хороі матери
три яблока за три дінари.“ Але він таки
взяв його і ще набив мене. А тепер я бою
ся матери, аби мене не била за яблоко.“

Вчувши се від свого сина, побачив
я, що невільник сказав мені неправду
про мою сестру і що я її злочивно за
мордував. Коли я з тої причини проливав
гіркі сльози, надійшов той шейх, іі батько
і мій стрий, і я йому розповів, що стало
ся. Він сїв коло мене і ми плакали до
півночи. ІІять днїв, аж до нинішнього дня,

Кт”
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обходили ми в глибокім смутку жалобу
задля ії смерти, а тепер, на честь своїх
предків, кажи мене швидко стратити і нім
сти убійство на миніі'
Вчувши оповідане молодця, халїф

здивував ся і сказав: „На Бога, я не
скажу нїкого иньшого стратити, як тільки

ироклятого невільника, бо того молодця
треба оправдати.

Девятнацята ніч.

Відтак звернув ся до Джаафара
і сказав до нього: „Достав менї прокля
того невільника, що є причиною того не
щастя. Коли не зробиш сего, мусиш за
місь нього стратити житє.“ Джаафар ві
дійшов із плачем і сказав до себе: „Звід
ки маю його взяти? Не за кождий раз
збанок виходить цілий, я нїчого не роз
беру в тій справі. Але той, що вратував
мене перший раз, вратує мене також дру
гий раз; на Бога, буду ті три дні сидіти
знов дома, а [Іравдивпй - слава йому!_- вчинить по своїй волї.“ І сидів три
днї дома, а четвертого закликав кадї, аро
бив тестамент, попрощав ся зі своїми
дїтьми, а тут уже з'явив ся післанець від
халїФа і сказав до нього: „Князь вірних
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посилає мене в найбільшім гніві до тебе;
присягнув іще перед кінцем сего дня стра
тити тебе, коли не приведеш йому невіль
ника.“

Почувши се, Джаафар і діти запла
кали і він попрощавши ся з ними в остан
нє, пішов до своєі наймолодшої дочки,

яку найбільше любив, щоби і з нею по
прощати ся. Коли він її притиснув до гру
дий і розплив ся в сльозах задля розлуки
з нею, почув у 11 кишени круглий пред
мет. Тоді запитав її: „Що маєш у кише
ні?“ Вона відповіла: „Яблоко, тату, яке
мені перед чотирма днями приніс наш
невільник Райган; він дав мені його за
два дінари.“ Вчувши се, Джаафар закли
кав урадований: „0 ти близький потіши
телю!" Відтак закликав невільника і за
питав його: „Звідки маєш те яблоко ?“
Невільник відповів: „Ах, мій пане, перед
пятьма днями йшов я одною з вулиць мі
ста і побачив, як там бавили ся діти, а
одно з них мало яблоко. Коли я в нього

відібрав і набив його, воно заплакало
і сказало: „То яблоко моєї хорої матери,
яка зажадала від мого батька яблок івін
пішов до Базри і приніс їй звідти три
яблока за три дінари". Я, не вважаючи на
його плач, задержан яблоко ібавив ся
ним, а відтак приніс його з собою сюди
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і дав своїй малій панї за два дінари". Джа
аФар дивуючи ся слухав невільника, із
якого слів виясннло ся, що його власний
невільник був причиною його клопотів та

убійства дївчини, і дав наказ арештувати
невільника, а сам, щасливий своїм ратун
ком, виголосив вірші:

„Коли невільник завів тебе в нещасте,
чим викупиш свое жита?

Слуг знайдеш, що правда, багато,
але ва своє жито не знайдеш відплати.“

Відтак узяв невільника і пішов із ним

до халїфа, а той казав ту історію зани
сати й оголосити своїм підданим. Тоді
сказав ДжааФар до нього: „О князю вір
них, нехай тебе не дивує та історія, вона
не дивнїйша від історії везира Нур ед
Діна та його брата Шемс ед-Діна.“ ХалїФ
завважив: „Як може бути ще дивнїйша
історія?“ ДжааФар відповів: „О князю
вірних, оповім тобі її

,

одначе під умовою,
що подаруєш мому невільникови житв.“
Халїф сказав: „Дарую тобі його кров.“

'Джаафар почав оповідати:
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Історія везирів Нур ед-діна*) і Шемс

ед-діна**).

„Знай, о князю вірних, раз жив у
Каірі справедливий і добрий султан, який
мав мудрого і досьвідного везира, що був
добре обізнаний зі справами правліня. Він
був дуже старий і мав двох синів, гарних
як два місяці, старший називав ся Шемс
ед-Діи, а молодший Нур ед-Дін, і молод
ший був іще гарнїйший від старшого, так
що за його часів не було нікого гарнїй
шого і його слава розійшла ся далеко по
краях і не один вибирав ся зі свого краю
до Єгипту, аби бачити його красу. Коли-ж
іх батько вмер, султан, оилакавши його
прикликав до себе його синів, дав їм по
чесну одїж і сказав до них: „Від тепер
ви оба будете сповнювати уряд свого
батька.“ Врадувані поцілувалп вони перед
пим землю і провівши цілий місяць у жа
лобі за своім батькові, обняли уряд так,
що кождий вів справи один тиждень, а
коли султан вибирав ся в дорогу, один
із них товаришив йому.
І так трапило ся одної ночи, що

султан другого дня рано порішив вибрати

*) Сьвітііо віри. **) Сонце віри.
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ся в подорож, коли як-раз черга прихо
дила на старшого. Коли так брати тоі
ночи балакали про се й те, сказав стар
ший: „Мій брате, я хотів би, щоб ми оба
одної 'ночи поженили ся.“ Молодший
відповів на се: „Роби так, мій брате, як
уважавш за добре, я не маю нїчого про
тив твого проекту.“ Коли вони так оба на
те згодили ся, сказав по хвилї старший
брат знов до молодшого: „Коли так Бог
дасть, що ми оба заручимо ся і одної
ночи поженимо ся й обі жінки од
ного дня вродять, і коли Бог так дасть,
що твоя жінка вроднть хлопця, а моя
дівчину, то ми їх поженимо, адже се бу
дуть діти братів.“ На се запитав Нур ед
Дін: „Що зажадаеш від мого сина на ве
сільний дар для своєї дочки ?“ Шемс ед
Дін відповів: „Зажадаю три тисячі діна
рів, три огороди і три села; коли моло
дець схоче заключити звязок під иньшими
умовами, то се не буде в порядку.“ Вчув
ши се, Нур ед-Дін сказав: „Що за весіль
ний дар кладеш в умову мому синови!
Чи не знаеш, що ми оба брати і везири
рівної ранґи? Се було-б твоїм обовязком,
подарувати свою дочку мому синови без
весільного дару; адже ти знаеш, що хло

пець більше варт як дівчина, а моя ди
тина буде хлопець і через нього, а не че
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рез твою дочку буде продовжений наш

рід.“ На се відповів Шемс ед-Дін: „Що
ти говориш про мою дочку ?“ Нур ед_Дін
сказав: „Що наше імя не через неї буде
продовжено між емірами. Але ти хочеш
поступати зі мною по -раді того, що ка
зав: „Коли хочеш кого позбути ся, то кла
ди внсоку ціну.“ На се відповів Шемс
ед-Дін: „Я виджу, що ти дурень, коли
цінпш свого сина висше від моєї дочки; `
без сумніву в тебе нема здорового розуму
і доброго вихованя, коли згадуєш про на
ше спільне везирство. Тільки з милосердя
до тебе тай аби мати помічника й аси
стента, допустив я тебе побіч себе до ве

зирства. Та говори, що хочеш, по тих сло
вах, на Бога, не віддам своєї дочки за твого
сина, хоч-би ти хотів заплатити за неї
вагою золота" Нуред-Дін відповів гнів
но : „Я ніколи не оженю свого сина з твоєю
дочкою.“ „А менї він не відповідний на
мужа для моєї дочки“, сказав Шемс ед
Дін; „коли-б я не мусів їхати, то зробив би
з тебе відстрашаючий приклад. Але коли по
верну, Бог зробить, що захоче" При тих
словах брата попав Нур ед-Дін у найбільший
гнїв, що аж відходив від себе, але здавив
його в собі і кождий із них перевів ніч окре
Імо. Другого дня рано султан виїхав, най
перше на остров, а звідти в товаристві
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свого везира Шемс ед-Діна до Пірамід.
А його брат Нур ед-Дін, перебувши ніч
у найбільшім гніві, пішов другого дня
рано по молитві до своєї скарбниці, вий
мив звідти малу подорожну торбу, напов
нив її золотом і памятаючи слова свого
брата і ту погорду та гордість, яку він

проявив супротив цього, виголосив стихи:

„Подорожуй! за своїх приятелів знайдеш
`

[иньших,
і втоми ся, бо в тім лежать солодощі

[житэъ
Сидіти тихо, се не принесе розумному й

[осьвіченому чоловікови слави,

тому вибирай сн з вітчини і вандруй по

[иужинїі
Я бачив, що стояча вода псуеть ся,
Апливуча вода сьвіжа, стояча гнила.

Коли-б місяць не малїв і не ріс, то не

[служив би за знак

і ово дослїдувача не ввертало-б ся за ннм

[до гори.
Льви, що не опускають своєї гущавини,

[не ловлять добичі,

стріла, що не вилїтає а лука, не може

[влучити своєї мети.

Грудви золота на своїм місц'ґ рівні пі

[сковщ
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а альоес у своїй вітчинї служить тільвиЇ
[на паливо.

Коли дістанеть ся за границю, стає пожа

[даиою дорогоцінністю,
але коли остав дома, не доходить до нї

[якоі поваги.“ і

Виголосивши ті вірші, казав одному
із своїх пажів осїдлати собі темносивого,
рослого і бистроногого мула. Ііаж сповнив
наказ і поклав на мула золотом ткане

сідло
з індійськими стременами і чапрак

з ісФаганського шовку, так що мул ви
глядав як наречена, виставлена на показ.
Нур ед-Дін казав іще покласти на нього
шовкове накривало і коверець до молитви,
а під ним привязати подорожву торбу,
і сказав до невільників і до пажа: „Для
відпочинку хочу зробити прогульку з мі-`
ста в околицю Кальюб і остану там три
ночи; нехай ніхто з вас ве йде за мною,
бо мені важко на серцї." По тих словах

узяв собі ще щось істи на дорогу і виїхав

швидко з Каіра в напрямі чистої пустинї.
Коло полудня був уже в місті Більбайс;
тут зліз із мула, аби дати йому трохи
відпочати, щось з*їв і купивши для мула
паші, поїхав далі в тім самім напрямі,
доки другого дня в полудне не доїхав до
Єрусалиму. Тут знов зліз, аби дати собі
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з, и
и мулови трохи відпочити и попоїсти, від
так поклав сїдло під голову, розістлав
коверецв і ляг спати, все ще повний гнї

ву. Другого -дня рано сїв знов на мула
і нігнав далі, аж прибув у місто Алєппо.
Тут заїхав до одного хану і пробув три
днї, аби дати мулови відпочити і самому
походити по съвіжім воздусї. Відтак рі
шив ся вандрувати далі; сїв на мула й
виїхав із міста, не знаючи, куди. Задер
жав ся знов аж у містї Базрі, прибувши
сюди по богатьох днях у ночи, про що
одначе довідав ся аж заїхавши до хану.
Тут зняв подорожну торбу, розістлав ко
верецъ до молитви, а мула в повній зброї
передав портіерови, аби його ще трохи
поводив. Коли портієр переходив із мулом
вулицями, яв-раз везир із вікон свого зам

ку побачив мула із його дорогої зброї
пізнав, що се мусить бути мул везира або

короля. Дивуючи ся тому, наказав одному
зі своїх пажів привести портієра до себе.
Коли паж прийшов із иортіером перед
везира, який уже був старий, іпортіер
поцїлував перед ним землю, везир зани
тав його: „Хто властитель того мула і як
він виглядає Р“ Портієр відповів : „Мій па
не, властитель того мула дуже молодий
чоловік нїжної вроди, син купця з вигля
дом, що будить пошану і респект.“ Пог
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Ч'Р'

чувши се, везир устав, сів на свого коня
і поїхав до хану, аби відвідати того мо
лодця. Побачивши, що везир надходить,

Нур ед-Дін устав, вийшов йому на зу
стріч і обняв його ; тоді везир зліз зі свого
коня, привитав його і запросив сідати ко
ло себе. Відтак запитав: „Мій сину, звід
ки ти і які твої наміри?“ Нур ед-Дін
відповів: „Мій пане, я прибуваю з міста
Каіра, де мій батько був везиром, але те

пер відійшов до божого милосердя.“ І роз
повів йому все від початку до кінця тай
закінчив: „Я постановив собі не вертати
до дому швидше, аж побачу всі міста
і краї.“ Вчувши його оповіданє, везир від
повів йому: „Мій сину, не улягай
гнївови і не йди на згубу, бо краї
пустинні і я бою ся, щоб час не зробив
тобі що злого.“ І казав йому подорожну
торбу, накривало й коверець до молитви
покласти на мула і забрав його з собою
до дому. Тут дав йому гарну кімнату
і робив йому почести й услуги. Любов до
Нур ед-Діна 'захопила його так сильно,
що він сказав до нього: „Мій сину, я ста

рий чоловік і не маю сина, але Бог дав
менї дочку, яка красою рівна тобі. Багато
женихів я вже відправив, але любов до
тебе так опанувала моє серце, що я пи
таю тебе: „Маєш охоту взяти мою дочку
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за невільнпцю, щоб вона тобі служила
і ти був ії мужем? Коли приймеш мою
пропозицію, то піду до султана Базри
іскажу йому, що прибув син мого брата,
і представлю йому тебе, аби зробив тебе
на мов місце везиром, а я буду сидіти
тихо дома, бо я старий чоловік“.

При тих словах везира Базри Нур
ед-Дін похилив свою голову і сказав:
„Чую і слухаю“. Урадуваний везир казав
своїм слугам приготовити пир і прикра
сити велику салю принять, приладжену
для високих емірів. Відтак зібрав своїх
приятелїв, запросив вельмож і купцїв
Базри і сказав до них, коли вже всі
з'явили ся в повнім числї: „Я маю брата,
який е везиром у єгипетських краях і я
кому Бог дарував двох синів, а менї,
як знаєте, подарував одну дочку. Мій

брат просив мене віддати мою дочку за

одного ,з його синів, на що я згодив ся.

Тепер вона дійшла до подружних лїті він
прислав мені одного зі своїх синів; се мо
лодий, ось тут ирисутний чоловік. Я хочу
тепер заключити шлюбну умову між ним
і моєю дочкою, аби весїлє відбуло ся
в мене". Вони відповіли на се: „Робиш
дуже добре“. Потім вони випили шербет
із цукру, були покроплені рожевою водою
іпішли домів, а везир наказав/своїм слу

Тисяча й одна ніч. 15
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гам відвести Нур ед-Діна до купелї і да
рував йому сам одно з найліпших своїх
убравь, а крім того_ післав йому хустки,
миски, кадильницю і все иньше, чого по

требував. Нур ед-Дін вийшов у тім убраню
з купелї, сів на свого мула, ясніючи, як

місяць у повні, поїхав до замку везира,
пішов до нього іпоцілував йому руку,
а везир привитав його і сказав до вього:

Двадята ніч.

„Сни нинішню ніч зі своєю жінкою,
а завтра піду з тобою до султана, і про
сити-му в Бога для тебе всего добра“.
І Нур ед-Дін пішов до своєї жінки, дочки
везира.
А брат Нур ед-Діна по довшій не

присутности вернув із султаном додому.
Коли не застав свого брата івапитав про
нього слуг, ті відповіли: „Того самого
дня, коли ти виїхав із султаном, казав
він осїдлати мула в пншву зброю і поїхав,
як сам казав, на день-два до Кальюб;
ніхто з нас не мав за ним іти, бо було
йому важко на серці. Від того дня аж
до нині ми не чули нічого про иього“.
Коли Шемс ед-Дін учув ту звістку, за
смутило ся його серце задля розлуки
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з братом і смуток задля його втрати при
гнїтав його важко. „Винен сему“, поду
мав він собі, „я сам, що тої ночи перед
від,їздом із султаном так остро з ним
поступив, після чого він роздражнений
від'їхав; мушу конче післати за ним
людий“. І пішов до султана і донїс йому
про се, а султан порозсилав післан

цїв із письмом до управителїв усіх про
вінцій. Але Нур ед-Дін за той час, коли
його брат із султаном були в дорозї, за
їхав у далекі краї і післанцї вернули без
нїнкоі звістка про нього і Шемс ед-Дін
стратив усяку надїю побачити ще колись
свого брата. Нарікаючи на самого себе,
говорив він: „Я розізлив свого брата сло
вами про подружз дітий; бодай би того
нїколи не було! Але ніщо тут не винно,
тільки брак розуму і розваги в мене“. Не

забаром після того старав ся він о дочку
одного купця в Каірі, зробив із нею шлюб
ну умову і спав із нею. Але з волї Бога
високого, стало ся, що тої самої ночи,
якої Нур ед-Дін спав зі своєю жінкою,
дочкою везира Базри, Шемс ед-Дін зійшов
ся зі своєю жінкою, щоби сповнила ся
Иого постанова на Його сотворінях і щоб
стало ся так, як ті два се обговорили.
І стало ся, що обі жінки завагітнїли від
них і жінка Шемс ед-Діна, везира Каіра,
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вродила дочку, що гарнїйшоі від неї не
бачили в Каїрі, а жінка Нур сд-Діна
привела на сьвіт сина, що гарнійшого від
нього не було в тім часї, як каже поет:

„Коли-б надійшла краса, аби з ним по
[рівнатн ся,

засоромлена спустила би голову в низ.
Або коли б запитати: Чи бачила ти, красо,

[коли рівного йому?
Вона відповіла-б: Рівного йому? Ні.

Вони назвали його Газаномї) ісе
мого дня по його народженю устроїли
пир і банкет як для королівського сина.
Відтак везир Базри пішов у товаристві
Нур ед-Діна до султана і коли був допу
щений, поцілував землю, а Нур ед-Дін,
що мав язик, обізнаний зі штукою ви
мови, ікріпке серце, промовив словами
поета:

„Се він, що своєю справедливістю обіймає

[всі істоти,

що підчинив собі і розстелиз усі землі.

Дякую йому за добродійства, що не є до
[бродійствамщ

1) Гарний.

--“щ
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тільки намистом на шиї тих, що їх одер

[жали,
і цїлую йому кінці пальців, що не в кін

[цями пальців,
тільки ключами до щоденного хліба".

Султан приняв їх як найласкавійше
і подякував Нур ед-Дінови за його слова,
а опісля запитав везира: „Хто той моло
дець?“ Везир оповів йому його історію
від початку до кінця і сказав: „Се син
мого брата“. Султан запитав його: „Як
же се він син твого брата, коли ми про
того брата нїколи не чули?“ Вевир від
повів: „Наш пане і султане! Я мав брата,
що був везиром у єгипетських краях;
умираючи лишив він двох синів, із яких

старший як везир заняв місце свого батька,
а отсей його молодший син прибув до
мене. Я був ирисяг не віддати за нїкого
иньшого своєї дочки, тільки за нього, і дав
йому її за жінку, коли він прибув. Вів
молодий, а я старий чоловік, якому при
тупив ся слух і ослаб розум, тому моє
бажанє до нашого пана ісултана, аби
він узяв його на моє місце, бо він син
мого брата і муж моєї дочки і також
надаєть ся на уряд везира, бо має розум
і розвагу“.
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Султан поглянув на Нур ед-Діна,
а щоІвін йому подобав ся, то прихилив
ся до просьби везира, аби йому передати
везирство. Відтак казав йому дати доро
гоцїнну почесну одіж і привести одного
зі своїх найліпших мулів і назначив йому
пенсію й доходи. Тоді Нур ед-Діп поці
лував його в руку і пішов із своім тестем
до дому, а по дорозі оба думали: „Та
дитина вродила ся в щасливу годину".
Коли другого дня Нур ед-Дін знов

прийшов до султана, той казав йому за
пяти місце везира. Нур ед-Дін сів і взяв
ся дуже пильно до своїх обовязків, рі
шаючи справи іспори підданих зовсім по
везирськи, так що султан, який пригля
дав ся йому, дивував ся його захованю,

бистроумности і влучним зарядженям і ще
більше почав його шанувати й любити.
А Нур ед-Дін, вернувши по скінченіо ди
вану до дому, оповідав свому тестеви на
його радість усе, що стало ся. Від тепер
старий везир займав ся виключно вихо
ванєм молодого Газана, а Нур ед-Дін
сповняв уряд везира. В кінці султан не

розставав ся з ним ні в день, нї в ночи
і так побільшив його доходи, що його

добробут усе ріс і він висилав на власний
рахунок кораблі з товарами, управляв
багато поля, копав криниці і закладав
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огороди, аж поки його син Газан не дійшов
до чотирьох лїт, а старий везир, батько його
жінки, попрощав сей сьвіт. Иого поховаио
з великою парадою і Нур ед-Дін сам по
чав займати ся вихованєм свого сина,
доки той не підріс, і найняв йому учи
теля, який його дома вчив читати і мав
його як найлїпше вчити й виховувати. По
кількох роках Газан умів не лише читати,
але знав такозк коран на память і при
своїв собі багато пожиточних відомостий,
а крім того виростав принадиий, красний,
чепурний, так що уподобляв ся словам
поета:

Се місяць, що мае в найбільшій мірі всї
[краси,

що сонце сходитъ із анемонів його лиця.
Така в нього повна принада,
що краса всїх сотворінь походить, здаєть

[ся, від нього.

Коли учитель скінчив його виховане
в батьковім замку, з якого він від свого

уродженя не виходив, його батько, везир
Нур ед-Дін, убрав його одного дня в одну
з найдорожших одежий, посадив його на

одного а найлїпших мулів і пішов із ним до
султана. Коли по дорозі в перве переходив
попри мешканців королївства, всї люди
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дивувалн ся його незвичайній принаді
і красі, елєїантности його росту ійого
чепурности. Султан так само дивував
ся його красі, коли вони увійшли до
нього і він побачив Газана Бедр ед
Дінаі), сина везира Нур ед-Діна. Він за
раз полюбив його, обдарував і сказав до
його батька: „Везире, від тепер мусиш що
дня приводити його з собою“. Нур ед-Дін
відповів: „Чую і слухаю”, і пішов зі своїм
хлопцем до дому і від тоді що дня ходив
із Газаном Бедр ед-Діном до султана,
доки хлопцеви не минуло пятнацять літ.
Швидко потім везир Нур ед-Дін за

хорував, а чуючи близький конець, казав
закликати до себе свого сина і сказав

йому: „Знай, мій сину, отсей сьвіт се
місце минущого, той сьвіт місце тривкого;
хочу дати тобі кілька наук, уважай добре,
що тобі скажу, іприхили до того своє
серце“. Відтак дав йому приписи про
вмілі відносини до людий і добре веденє
своїх власних справ. Пригадав собі свого
брата, свою вітчину ісвій родинний край
і почав плакати задля розлуки з прияте
лями, аж иоплили сльози, і казав свому
синови подати собі картку паперу, на якій
списав усі події свого житя від початку

1) Повний місяць віри.
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до кінця з датою свого одруженя з доч
кою везира, свого приходу до Базри
ісвоєї стрічі з везиром Базри, і наказав
йому з натиском той папір сховати, бо
на нїм записане його походженє, його
шляхотство і його рід. Газан Бедр ед-Дін
узяв папір, звив його, сховав у кусень
навоскованого полотна і зашив у тарбуш
межи сукном і підшивкою, а з очий плили

йому сльози, що так молодий мусить роз
стати ся зі своїм батьком. А Нур ед-Дін
далї давав напімненя свому синови, доки
не вмер. В його домі настала важка жа
лоба, а султан і всі еміри відвели його
до гробу і два місяцї носили по иїм жа
лобу. Та що в тім часі молодий Газан
ані разу не виїздив із дому і не з'являв
ся ані в диванї, ані перед султаном, той
настановив, на його місце иньшого дворя
нина, а на місце його батька иньшого

везира і наказав оиечатати всї доми Нур
ед-Діна, його маєток, його села і всі його
посілости, і везир вибрав ся з дворянами
до дому Нур ед-Діна, аби перевести опе
чатанє і Газана Бедр ед-Діна привести
перед султана, щоб той поступив із ним
по своїй волї.
Але між вояками був один із маме

люків покійного везира Нур ед-Діна, якого
дуже засмутила доля сина його пана. Він
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пішов до Газана Бедр ед-Діна, який сидів
із похилеиою головою і засмученим сер
цем задля втрати батька, ідонїс йому,
що стало ся. На питанє Газана, чи ще
має час піти до свого дому і взяти собі

трохи гроший на дорогу, мамелюк від
повів: „Ратуй ся!и 'Годі він закрив свою

голову краєм своєї одїжи і вийшов на
місто. По дорозі чув, як люди говорили,
що султан післав до дому його,батька
свого везира, аби опечатати його маєток
і на нього самого наложити руку і при
вести його до султана, щоб був убитий;
чув, як люди жалїлн над його красою
і принадою, і під вражінзм того всего

завернув із своєї дороги і блукав без ціли,
аж дійшов до кладовища, на якім був
похоронений його батько. Увійшов туди
і ходив помежи гроби, доки не зайшов на

гріб свого батька, де відслонив своє лице
і сів. А колп так сидів, приступив до нього
один Жид із Базри й запитав: „Мій пане,
чого ее я бачу тебе таким зміненим?“
Газан відповів йому: „Мені з'яввв ся

у снї мій батько і робив менї закиди, що
не ходжу на його гріб. Налвкавий і боячи
ся, що день може скінчити ся, а я його
не відвідаю і через те буде менї важко,
прийшов я сюди“. Жид сказав: „Мій пане,
твій батько висилав кораблі з добром
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і кілька _з них вернуло. Я радо купив би
в тебе ладунок кождого корабля за ти

сячу дінарів. І Жад вийняв мошонку
з золотом, відрахував тисячу дінарів, дав
їх Газановн, синови везира, і сказав: „На
пиши мені квіт і потверди його печаткою“.
Газан узяв кусень паперу і написав: Під
писаний на сім квіті, Газан Бедр ед-Дін,
син везира Нур ед-Діна, продав Жндови
Н. Н. за тисячу дінарів усіладунки кож
дого корабля свого батька і дістав на пе

ред гроші. Потім узяв для себе відпис
того квіта і дав його Жидови, який із
ним пішов собі, а він остав, плачучи
і згадуючи про свое давне значіне і щасте,
аж настала ніч і він заснув. У свї зсу

›

нула ся його голова з гробу і він, коли
зійшов місяць, лежав горілиць, а його
обличє осьвічували промінї місяця.
А на тім кладовищи жили віруючі

джінни. І коли одна джіннїя, переходячи
туди, побачила лице сплячого молодця,

здивувала ся його красї і принадї і за
кликала: „Слава Богу, той молодець гар
ний як яка гурія !“ І піднесла ся н повітрє,
аби по свому звичаю трохи полїтати,
коли нагло побачила іфріта, який також
лїтав по повітрі. Вони поздоровили одно
другого і вона запитала: „Звідки прихо
диш?“ Він відповів: „З Єгипту". Тоді
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вона його запитала: „Хочеш піти зі мною
й побачити гарного молодця, що заснув
на кладовищи?“ Він відповів їй: „Добре“.
І полетіла на кладовище, де вона його
запитала: „Чи ти н своїм житю бачив
кого, що був би такий гарний, як той
молодець?“ ІФріт поглянув на нього і за
кликан: „Слава йому, що не має рівного
собі! Але розкажу тобі, моя сестро, що
я бачив“. Вона відповіла: „Розкажи“. Він
сказав: У Єгипті бачив я людське дитя,
яке так само гарне, як той молодець; се
дочка везира. Сам король зачув про неї
і зажадав іі від ії батька Шемс ед-Діна
для себе за жінку. Але везир відповів
йому: „Мій пане, і султане! Прийми' моє
оправданє і май милосердє над моїм

смутком. Як знаєш, мій брат Нур ед-Дін,
мій товариш на везирськім уряді, поки

нув нас і ми не знали, де він подів ся.
Я був виною сего, бо він загнівав ся на
мене підчас одної розмови, яку ми вели

про наше подружє, і він відійшов у гніві".
І розповів королеви все, що між ними
було зайшло, кінчачи так своє оповіданє:
„Се була причина його гніву і тому я
того дня, коли вродила ся моя дочка,
присяг, що не відтам іі за нікого за муж
тільки за сина мого брата. З того часу
минуло коло шіснацять лїт. Недавно
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дізнав ся я, що мій брат оженив ся
з дочкою везира Базриі дістав від неї
сина; йому, а нікому иньшому, дам я
свою дочку за жінку, щоб догодити свому
братови. Діставши ту звістку, записав я
також дату свого одруженя й уродженя
моєї дочки. Адже крім неї ще е досить
дівчат“. Але султана розлютили слова
його везира і він сказав: „Як се, що-б
такий чоловік як я жадав від такого чо
ловіка як ти дочки за жінку, а ти не
давав менї із причин, що нїчого не гово

рять? Але, на мою голову, я віддам її
тобі на перекір гіршому за муж, як я".
І султан казав закликати одного зі своїх
конюхів, горбатого з заду і з переду, при
мусив його підписати шлюбну умову з
дочкою везира і наказав іще сеі ночи від
правити весїлє і війти до шлюбної спальнї.
Я що йно полишив його серед мамелюків
султана, які несли заиалені сьвічки і під
дверми купелї сьміяли ся та кпили з нього,
а дочка везира, яка зі всїх людий най
більше подібна до того молодця, сидїла

серед плачу, розлучена зі своїм батькові,
межи женщинами, що вбирали її. Справді,
моя сестро, поганїйшого від того горба
того я ще не бачив, а дївчина ще гар
нійша від того молодця“. На се відповіла
йому джіннія:
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„Ти брешеш, отсей молодець най

гарнійший із усіх людий свого часу“, на
що одначе іФріт завважив: „На Бога, моя
сестро, дівчина ще гарнійша, але тільки
він відповідний для неї, бо вони обоє такі
подібні до себе, як коли-б були дітьми
одного батька або братів. Ах, яка шкода,
що вона мусить брати того горбатого!“
На те сказала джіннія: „Мій брате, візь
мім його і заиесїм до дівчини, аби поба
чити, хто з них гарнійший“. ІФріт від
повів: ,Чую і слухаю, се добра рада
і нема ліпшої від неї, я сам його понесу“.
Взяв його і полетів із ним у повітрі, а

іФріта летїла побіч нього, доки не при
були до міста Каіра; там поклав його на
камінну лавку і збудив. Коли Газан збу

_ див ся і побачив, що не є коло гробу
свого батька в Базрі, почав оглядати ся
на право й на лїво і пізнав, що є в зов
сім чужім місті. Що йно хотів крик
нути, як іФріт дав йому знак і засьві
тивши, сказав: „Знай, я приніс тебе
сюди, аби з тобою з божої волі щось
зробити. Візьми отсе сьвітло, піди з ним
до тої купеліі замішай ся там між юрбу;
йди все з ними, аж доки не зайдеш до
весільноі салї; увійди там сьміло і станьі



по правім боцї горбатого молодого. Кож
дий раз, коли переходити-муть свашки
і дружки, сягай рукою до кишені, в якій
знайдеш повно золота, і кидай ім повну
жменю. Не бій ся, що може сягнеш ру
коюі не знайдеш у кишені золота, і да
вай кождому, хто до тебе підійде, повну
жменю. Не лякай ся нїчого і здай ся на
свого Творця, бо не твоєю властю і силою
робить ся все те, тільки божою властю
і силою".
Почувши ті слова іФріта, Газан Бедр

ед-Дін закликав: „ІЦо то за пригода і яка
може бути цїль тої доброти ?“ І пішов із
запаленою сьвічкою до купелї, де стрітив
горбатого високо на кони, замішав ся там
між людий так, як був одїтий у тарбуш,
турбан і золотом ткану верхню одїж,
і йшов сьміло у сьвяточнім поході. А
скільки разів свашки підходили до юрбн
за грішми, сягав до кишені, брав повну
жменю і кидав свашкам та дружкам до
тамбуріна, який наповнив ся дінарами,
чим свашки були дуже здивовані, а юрба
знов чудувала ся його красї іпринадї.
Так робив він, доки не зайшли до дому
везира і двораки не відтиснули юрбу. Але
свашки і дружки заявили: „На Бога,
ми не підемо до середини, коли з нами
не може йти отсей молодець, що обсипав
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нас своєю добротою; також тільки в його

присутности треба відслонити наречену“.
І разом увійшли до салїі на перевір гор
6атому молодому просили його сідати.
Тепер жінки емірів, везирів і дворян, усї
заслонеш кахенезом, уставили ся з вели
кими запаленими сьвічками в два ряди
по правім і лївім боцї весільного трону
аж до другого кінця лївану коло кімнати,
з якої мала вийти молода. А коли поба
чили Гааава Бедр ед-Діна в його красі
і привад'і з лицем, що ясвїло, як серп
місяця, прихилили ся до нього їх серця,
а свашки заговорили до присутпих дам:
„Знавте, той гарний молодець дарував
нам тільки червінцї, отже обслугуйте його
як найліпше і сповняйте його 6ажаня“.
Тодї жінки почали тиснути ся зі своїми
сьвічками кругом нього, аби оглядати
його красу, яка так їх підбивала, що
кожда з них бажала рік або хоч місяць
або годину спочити на його груди, і від
вривали свої заслони і абентежені
кликали: „Щаслива, яка має того мо
лодця, або якої він паном!“ І прокли
нали горбатого конюха разом із тим, що
був причиною його одружевя з гарною
молодою, а при кождім проклонї про
сили рівночасно благословеня для Бедр
ед-Діна.
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Тепер почали свашки грати на там

бурінах і серед дружок з'явила ся мо
лода, наперфумована й обкаджена, з бо
гатими прикрасами на голові й на шиї,

убрана по взірцям староперського коро
лівського строю, в верхнїй одїжи, на якій

були золотом гаФтовані дикі зьвірі і птахи,
іяка силивала аж до землї по иньших
сукнях. На шиї мала шнур із дорогого
каміня, що був варт тисячі, де кождий
дорогий камінь був пишнійший від тих,
що їх коли-будь мав тубба*) або цісар.
Вона була як ясний місяць у повні в своїй

чотирнацятій ночи, а коли підійшла ближ
ше, як гурі, _ хвала тому, що її такою
гарною сотворив! А женщини кругом неї
яснїли як зьвізди довкола відслоненого мі
сяця в повні.
Коли так Газан Бедр ед-Дін із Баз

ри сидів серед гостий, які йому пригла
дали ся, і непевиим кроком надійшла мо
лода, горбатий конюх виступив на перед,
аби її взяти. Але вона обернула ся до
нього плечима і стала перед своїм стриєч
ним братом Газаном так, що всі почали сьмі
нти ся. А коли бачили, як Газан сягав
до кишені і повними жменями кидав зо
лото до тамбурінів свашок, говорили ве

*) Тубба, се титул старих воролїв у Ємені.

Тисяча й одна ніч. 16
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село: „Ми бажали-б, аби та гарна молода
була твоя“, на що Газаи відповів ім у
сьміхом. Підчас того всего горбатий мо
лодий сидів як малпа; скільки разів за
палювали йому сьвічку, вона все гасла,
так що він стратив голову і сидів у тем:
ноті повний ненавистп, коли иньші окру
жали його `зі сьвічками, що сьвітили на

причуд гарно. Всі, що мали розум, диву
вали ся сему, а молода піднимала руки
до неба і просила: „0 Боже, дай мені
того на мужа і увільви мене від горба
того конюха.“
Відтак почали дружки представля

› ти Гвзанови Бедр ед-Дінови молоду в сі
мох костюмах і відслонюзати її

,

при чім

горбатий конюх знов сидів сам. Коли скін
чили ту церемонію, позволили гостям ро
зійти ся і всі' жінки й діти, шо були на
весіліо, відійшли, тільки Газан Бедр ед
Дін і горбатий конюх лишили ся самі.
Дружки забрали молоду з собою, аби
зняти в неї прикраси й одіж і пригото
вити її для молодого, а горбатий молодий
приступив до Газана Бедр 'ед-Діиа і ска
зав до нього: „Мій пане, ти товаришив
нам сеі ночи й обсипав нас своєю добро
тою, але чому тепер не забираєш ся до
дому і'ждеш, аби тебе викинути?“ Газаи
відповів: „В імя божеі" зстав і вийшов
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ва двері. Але тут заступив йому дорогу
іфріт і сказав; „Остань, Газане Бедр ед
Діне, горбатий вийде зараз на сторону, а ти

тодї увійди знов і сядь у весільній кім
наті. А коли прийде наречена, скажи:
„Я твій муж; король зробив так тільки
про око, боячи ся задля тебе злих очий;
той, кого ти бачила, се тільки один із на
ших конюхів.“ Відтак приступи до неї,
відкрий їй лице і не бій ся нічого злого.“

Бедр ед-Дін і іфріт говорили ще
з собою, як горбатий вийшов уже на сторону
і сів на столець. Тодї іфріт вийшов із ко
рита з водою, яке там було, в постатї
миши і запищав: пі, пі! Горбатий запи
тав: „Чого ти сюди прийшла?“ Але миш

виросла до величини кітки і росла далї,
аж перемінила ся в пса і загавкала: гав!
гав! Побачивши усе, конюх налякав ся
і закликав: „Забирай ся, .поганий!° Але
пес виріс на осла і заревів йому в лице:
а-у, а-у! Конюх у страху закликав: „На
поміч, гей люди з домуі" Але осел виріс
на вола, наступив йому дорогу і заревів
людським голосом: ,Горе тобі, поганий,
ти найбільше вонючий із усїх конюхів!"
Конюх зі страху дістав діярею іпочав
дзвонити зубами. А іфріт кричав далї:
„Чи земля тобі за вузка, що хочеш конче
женити ся з моєю любкою?“ Конюх мов
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чав. „Відповідай“, ревів іФріт, „або вчиню
землю твоїм мешканєм!“ Тоді він відпо
вів: „На Бога, я не винен; мене змусили
до того і я не знав, що вона має любка
між волами, а тепер прошу Бога й тебе
з жалем о прощене.“ На се відповів іФріт:
„Присягаю на Бога, коли опустиш се мі
сце або промовиш хоч одно слово, заки

зійде сонце, то забю тебе. А коли зійде
сонце, йди своєю дорогою, але не вертай
нїколи до сего дому.“ І іФріт ухопив його
і перевернув там, де він був, голо
вою в долину, а ногами до гори, і ще за
кричав: „Остань тут, я до сходу сонця
стояти-му при тобі на сторожі.“
Стільки про горбатого. Тимчасом

Газан Бедр ед-Дін полишив горбатого й

іФріта в суперечцї, а сам зайшов знов у
дім і сів у весільній кімнаті. Незабаром
надійшла також молода в товаристві ста

рої жінки, яка коло дверий весїльної кім
нати стала і закликала: „Ходи, Абу 'Ші
га6е*), візьми свою молоду і нехай тебе
Бог має в своїй опіцїР', а потім обернула
ся й пішла, а молода, що називала ся

*) Абу Шігаб значить батько падаючої зьвіз
ди; ею назву часто дають іфрітаи, яких, як і тут
протягом оповіданя, антели часом на боший наказ
убивають падаючими зьвівдами.
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Зіт ель-Гусн*), із зломаним серцем всту
пила до весїльноі кімнати, думаючи: „На
Бога, не можу, хоч-би се мала заплатити
й житєм.“ А коли побачила Газана Бедр
ед-Діна, сказала: „Ах, мій любий, ти о
став ся аж досп? Я вже думала, щоб ви
оба, ти й горбатий конюх, подїлили ся
мною.“ Газан Бедр ед-Дін відповів: „Я
ким чином конюх мав би до тебе доступ
і звідки він мав би зі мною ділити ся то
бою ?“ Вона відповіла: „Хтож властиво
мій муж, ти чи він ?“ Бедр ед-Дін відпо
вів: „Ми позволили собі на той жарт, аби
його викпити і висьміяти; дружки, сва
шки і твої свояки з огляду на твою чу
дову красу бояли ся для нас злого ока
і твій батько найняв його за десять діна
рів, аби відвернути від нас зле око, а те

пер він пішов собі геть.“ Почувши від Га
зана Бедр сд-Діна ті слова, Зіт ель-Гусн
усьміхнула ся весело і щасливо і сказа
ла: „Ах, на Бога, ти вгасив мій огонь,
а тепер візьми мене і притисни до своєї

груди!" І вони полягали обоє по словам
поета:

„Відшукай свою любку і нехай _говорять
[заздрісникщ

*) Пані краси.
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які одначе не иомагають любови.
Милосерний не сотворив гарнійшого виду,
як двоє залюблених в горячих обіймах на

[ліжку

Стільки про Газана Бедр ед-Діна
і Зіт ель-Гуен. А іФріт за якийсь Ічас ска
зав до іфріти: „Ходи й забери молодця,
щоб його знов віднести до місця побуту,
заки настане ранок, бо година вже близь
ка.“ Іфріта встала, вхопила його, як був,
у снї і лише в сорочці, і полетіла з ним,
а іФріт летів біля неї. Але Бог позволнв
ангелам кинути на іФріта огиенну пада
ючу зьвізду, яка його спалила. Дбаючи
про молодця, іфріта, яка остала ціла, по
клала його на тім самім місци, на якім
падаюча зьвізда спалила іФріта, перед бра
мою міста, яке там стояло, - а був се
з волі долі Дамаск, _ і полетіла далі.
Коли настав день і створено брами

міста, вийшли люди й побачили гарного
молодця тільки в сорочці і в шапцї без
турбана, який наслідком довгого иеспаня
запав у глибокий сон, почали говорити:
„Щаслива та, що в неї він перебув ніч!
Коли-б був бодай убрав свою одіж!“
Иньші знов говорили: І,Майте-ж милосер
дє над молодцем! Може як раз вийшов
із піятики на двір і в сильнім иохмілю
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не знайшов місця, якого шукав, а коли

прийшов до міської брами і застав її зам
кненою, поклав ся тут спати.“ Коли так

люди губили ся в здогадах про нього,

Бедр ед-Дін почав простягатн ся і збудив
ся, аби побачити себе коло міської брами
серед юрби людий. Здивований запитав
їх: „На Бога, добрі люди, де я, чого сто
їтс кругом мене і що зайшло між мною
й вами?“ Вони відповіли: „Ми настали
тебе тут рано, коли муеццін кликав на
молитву, перед міською брамою сплячого
на земли і нїчого більше не знаємо про
тебе; де ти пробув ніч?“ Газан Бедр ед
Дін відповів: „На Бога, люди, я спав сю
ніч у Каірі.“ Тодї один із них сказав:
„Чи ти паїв ся гашішу ?“ Другі кликали:
„Чи ти збожеволів? Як міг ти в ночи бу
ти в Каїрі, а рано спати в Дамаску ?“
Він відповів ім: „На Бога, добрі люди, я
не брешу, я був учера в ночи в Каїрі,
а передучера в Базрі.“ Тодї один закли
кав: „Дивна річ!“ а другий: „Молодець
збожеволів!“ і плескали в руки, говорячи
один до другого: „Шкода, що такий мо
лодий! Але на Бога, він без сумнїву бо
жевільний.“ Відтак кликали знов до ньо
го: „Набери-ж розуму !“ Але Газан Бедр
ед-Дін не вмів їм нїчого відповісти, як
тільки: „Я вчера був молодим у єгипет
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ськім краю.“ Тоді вони почали говорити:
„Може тобі снило ся і ти бачив те у снї ?“
Газан тепер зовсїм вбентежив ся, але ска
зав: „На Бога, иї, се не був сон! А де
горбатий конюх, що сидїв у нас, і моя
мошонка з золотом, де моя одіж і мої
штани ?“ І встав тай пішов до міста, а на
всїх вулицях і площах окружав його на
рід, проводячи його сьвяточним походом.
В кінці він зайшов до склепу одного ку
харя, якого всі люди в Дамаску бояли ся

задля його зачіпливостн; він давнїйше вів

розпусне жита, але потім жалував своїх
дїл і Бог приняв його до своєї ласки і він
отворив кухарський склеп. Коли юрба
побачила, що молодець вступив до кухар
ського склепу, усі зі страху перед куха
рем пішли своєю дорогою, а кухар, як
побачив красу і принаду Газана Бедр
ед-Діна, зараз його полюбив, ізапитав:
„Звідки приходиш, молодче? Розкажи
менї свою історію, ти менї милїйший, як
жита" Він розповів йому про все своє
житє від початку до кінця, на що кухар
сказав до нього: „Мій пане Бедр ед-Дін,
знаєш, се чудна річ і дивна історія, але
мій сину, задержи ії при собі, доки Бог
не розвіє твоїх клопотів і лиши ся тут
у мене; я не маю дитини і візьму тебе
замісь сина.к На се відповів Бедр ед-Дін:



-249

„Нехай буде, як хочеш, мій дядьку!" Ку
хар пішов на торговицю і купив для Бедр
ед-Діна гарну одіж, убрав його, взяв із
собою до каді і записав його за свого си
на, так що Газан Бедр ед-Дін уважав ся'
в місті Дамаску сином кухаря і сидїв у
нього в склепі та відбирав гроші.
Стільки про Газана Бедр ед-Діна.

Коли Зіт ель-Гусн, дочка його стрия збу
дила ся досьвіта і не побачила Газана

Бедр ед-Діна при собі, подумала, що він
вийшов тільки на двір. Коли так ждала
на нього, по якійсь хвилі надійшов неспо
дївано її батько, повний смутку задля то
го, що його стрітило від султана, іщо
він примусив віддати свою дочку за-муж
за одного зі своїх слуг, за горбатого ко
нюха. Говорячи до себе: „Забіо дочку,
коли вона віддала ся тому простакови“,
став перед дверми весільної кімнати іза
кликав: „Зіт ель-Гусн!" Вона відповіла:
„Тав, мій пане", і вибігла весело, по о
біймах того вродлнвця ще гарнїйшаі ясвїйша
як перед тим, аби поцілувати перед своїм
батьком землю. Коли він побачив її з я
сним лицем, сказав: „Ти проста розпу
снице, ти ще вдоволеиа тим конюхом?“
На ті слова батька Зіт ель-Гусн усьміх
нула ся і сказала: „На Бога, я вже до
сить натерпіла ся від тебе і від людий,
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які з мене сьміяли ся і клали на один
ступінь із тим конюхом, що ііе стоіть на
віть обрізка з мого иігтя. Але вчерашня
ніч із моїм мужем була, на Бога, найгар
нїйша в моїм житю, тому не кпи собі
з мене і не говори менї більше про того

горбача.“ При тих словах дочки ве

зир так завернув очима з гніву, що тіль
ки було видно білка, і крпкнув на неї:

„Горе тобі, що ти говориш? Адже горба
тий конюх перебув із тобою ніч ?“ Вова
відповіла: „На Бога, не говори мені про
нього, нехай Бог побє його і його батька!
Не дражни мене ним так, бо-ж конюх

був найіятий тільки за десять дінарів
і пішов собі геть, діставши свою заплату.
А я пішла до весільної кімнати іколи
мене там свашки відслонили, побачила
свого мужа, який на весїлю щедро обда
ровував усіх бідних червінцями. І на гру
ди свого ніжного мужа з чорними очима
і зрослими бровами перебула я ніч.“ Ко
ли її батько вчув те, потемнїло сьвітло
перед його очима і він сказав: „Що ти
говориш, розпуснице? Де подїла свій ро
зум?“ Вона відповіла: „Ах, мій батьку,
ти рвеш моє серце, чому ти не слухаєш
мене? Той мій муж, що мене взяв, а він
власне вийшов на сторону.“



двацять друга ніч.

Тодї її батько пішов здивований, аби
подивити ся, а коли там побачив горбато
го конюха, обернеиого до гори ногами, взяв
ся за голову і сказав: „Чи-ж се не гор
батий?“ Він почав говорити до нього, але
не діставав відповіди, бо горбатий думав,
що то іФріт. Тоді везир заревів: „Говори
аботим мечем відрубаю' тобі голову!"
З огляду на те горбатий відповів:

„На Бога, о шейху іфрітіи, від хвилї, ко
ли ти мене на сім місцн так поставив, не

рушив я головою, але на Бога, май наді
мною милосердєі“ На се відповів везир:
ІЩо ти плетеш? Я батько твоєї молодої,
а не іФріт.“ Горбатий сказав: „То моє
жита не лежить у твоїй руцї і ти не маєш
власти взяти менї йогь; йди своєю доро
гою, доки не верне той, що мене так по
ставив. Але ви мене оженили з любкою
буйвола-іфріта; побив би Бог того, що ме
не з нею оженив, і того, що дав до сего

причинуі" І повторив кілька разів той
проклін на везира, батька своєї молодої.
А коли везир наказав йому: „Забирай ся
і виходи з сего місця!“ він відповів: „Чи
я абожеволїв, щоб іти з тобою без дозволу
іоріта? Він сказав до мене: Коли зійде
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сонце, забирай ся і йди своею дорогою!
Чи вже зійшло сонце, чи ще ві? Швид
ше, заки сонце зійде, не можу рушити ся
з сего місця.“ Везвр запитав його: „Хто
завів тебе сюдв?“ Він відповів: „Вчера
в ночи зайшов я сюди за потребою, як
нагло з води виплила хмара пороху і по
чала ревіти і росла що-раз більша, аж
виросла на буйвола і промовила до мене
слова, які менї добре запали в тямку.
Тому лиши мене і йди собі геть, а Бог
нехай побе молоду й того, що мене з нею
ожениві" Тоді везир приступив до нього
і витягнув його звідти, після чого він, усе
ще сумніваючи ся, чи сонце вже зійшло,
чи ще н

і, побіг чим скорше до султана

і розповів йому свою пригоду з іФрітом.

А везир, який, почувши ту історію,
майже стратив розум, вернув до дому до
своєї дочки і сказав до всі: „Моя дочко,
відкрий мені все.“ Тоді вона йому сказа
ла: ,Нїжний молодець, перед яким мене

вчера відслонили, перевів у мене'ніч; а

коли не віриш, то подиви ся: на стільци
його турбан, ще так завязаний, як був,

а під ліжком його штани. В вих є якийсь
звиток, але я не знаю, що се.“ Везир у

війшов у весїльну кімнату іпобачивши
турбан сина свого брата, Газана Бедр ед
Діва, взяв його в руки і розвивши ска
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зав: „Се турбан, який носять везири, тіль
ки моссульськоі моди.“ А завваживши,
що в тарбуші зашитий амулєт, випоров
його, а також узяв штани ізнайшов у
них мошонку з тисячою дінарів. Отворив
ши мошонку, знайшов у ній крім гроший
також контракт купна Жида та імя Га
зана Бедр ед-Діна, сина везира Базри.
Тоді крикнув голосно і зімлїв, а коли
прийшов до себе і все стало йому ясно,
закликав повний здивованя: „Нема Бога
крім Бога, який над усіми річами має
власть!“ Відтак сказав: „Моя дочко, чи
знаєш, хто тебе ввяв?' Вона відповіла:
„Нї.“ „Син твого стрия“, сказав він, „а
та тисяча дінарів, се його раннїй дар.
Слава Богу! Але я хотів би знати, як те

стало ся.“ Відтак отворив зашитий аму
лєт і знайшов у нім папір, записаний
письмом його брата Нур ед-Діна з Базри,
батька Газана Бедр ед-Діна. Побачивши
письмо свого брата, виголосив вірші:

„Дивлю ся на їх сліди і висихаю з туги
і проливаю сльози за їх вітчиною;
молю ся до Того, що зранив мене роз

[лукою з ним,

щоб ласкаво дав менї день повороту.“
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Відтак прочитав амулєт і знайшов
у нім дату його весіля з дочкою везира
Базри і так само дату його віку аж до
смерти і дату вродженя його сина Газана

Бедр ед-Діна. Дивуючи ся і дрожачи
з радости, порівнан він ті записки свого

брата з подіями зі свого житя і побачив,
що вони зовсім сходяться, як дата весі
ля його брата з датою його весіля, так
також день уродженя Газана Бедр ед
Діиа, сина його брата, з днем уродженя
його дочки Зіт елЬ-Гусн. З тими паперами
пішов до султана й оповів йому все від
початку до кінця, а король казав зараз
записати ту історію в хронїцї.

Везир ждав тепер довший час на
сина свого брата, а коли не дістав від
вього звістки, сказав:

двацять третя ніч.

„На Бога, зроблю щось, чого ніхто

передімною не робив.“ І взяв перо й чор
нило і описав інвентар свого дому з ува
гою, що та й та шафа стояла на тім і тім
місци, а та й та заслона висіла там і там.
Списавши так усі предмети свого дому,
звив папір і казав ціле урядженє дому
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занести до скарбниці. А турбан, тарбуш,
плащ і мошонку взяв собі.

`

Коли минули її місяцї, Зіт ель-Гусн
уродила хлопця гарного як місяць і кра
сою, досконалістю, блеском і принадою
рівного свому батькови. Вони иамастили

йому вії антимоном, передали його мам
кам і дали йому імя Аджіб*); і так його
день рівнан ся місяцеви, а його місяць
рокови**), аж доки не скінчив сїм лїт
і дїд не дав його учителям, кладучи ім
на серце, аби його старанно виховали.

Чотири роки ходив він уже до школи, як

раз знов побив ся з хлопцями і почав іх
лаяти: „Хто з вас рівний менї? Я син
везира Каіра.“ Всі хлопцї иожалували ся
перед учителем на обиду, нанесену
Аджібом, а учитель сказав до них: „Я
нас навчу, що маєте казати, коли він зав

тра прийде до школи так, що він буде жа
лувати, що прийшов сюди. Посїдайте зав

тра кругом нього і говоріть один до дРУ'
гого: „На Бога, в ту забаву тільки той
буде з нами бавити ся, хто з'уміє сказати
нам імя свого батька і своєї матери. А
хто не знає імени свого батька або своєї

*) Дивний.
**) т. є. він ріс ва один день стільки, що

друга дитина за місяць і т. д.
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матери, той бастард і не сьміє з нами
бавити ся.“ Коли хлопці прийшли другого
дня до школи і Аджіб також з'яввв ся,
окружили його, говорячи: „Будемо бави
ти ся, але тільки той буде з намп бавити
ся, хто з'уміє сказати імя свого батька
ісвоєї матери.“ Всі згодили ся на те
і один почав: „Я називаю ся Маджід, моя
мати Аляві, а батько 1ц ед-Дін.“ Так са
мо подавали імена другий і третій, аж

прийшла черга на Аджїба і він сказав:
„Я називаю ся Аджіб, моя мати Зіт сль
Гусн, а мій батько.Шемс ед-Дін, везир
Каіра.“ Тоді вони сказали: „На Бога, ве

зир не є твоїм батьком.“ Аджіб відповів:
„Везир є справді моїм батьком.“ Але вони
сьміяли ся з нього, плескали в долоні
івликали: „Ти не знаєш свого батька,
тому йди геть від нас, бо лиш той, що
знає імя свого батька, може з нами ба
вити ся.“ І зараз порозбігали ся від нього
і кпили собі з вього, так що йому сти
снула ся грудь і він душив ся від плачу.
Тоді учитель сказав до нього: „Чи ти

справді думаєш, що твій дід, везир, бать
ко твоєї матери Зіт ель-Гусн, є твоїм
рідним батьком? Ані ти, анї ми не зна
ємо твого батька; султан вправдї віддав
був твою матір за-муж за горбатого ко
нюха, але в се вмішали ся джінни. А що
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ти не знаєш свого батька, то вони мусять
уважати тебе бастардом. Чи не розумієш,

щосин замужної жінки знає свого бать
ка? Везир Каіра тільки твій дід, а твого
батька не знаємо ані ми, анї ти, отже
візьми се на розум.“ Вчувши се, пішов

Аджіб зараз до своєї матери, аби пожа

лувати ся перед нею, але сльози душили
його голос. А коли мати почула, що він
так голосно хлипає, защеміло в неї серце
і вона запитала: „Мій сину, чого плачсш ?
Розкажи менї, що тобі трапило ся.“ Він

розповів їй, що чув від хлопців і учи
теля і запитав: „Мамо, де мій батько?“
Вона відповіла: „Твій батько везир Ка

іра.“ Але він сказав: „Нї, він не мій
батько, не говори мені не-иравди. Коли ве

зир твій батько, то не може бути моім
батьком. Хто мій батько? Коли не ска
жеш менї правди, то иробю ся отсим кин
джалом.“
Коли мати почула від нього згадку

про батька, заплакала і вгадавши
свого брата Газана Бедр ед-Діна з Базри,
його красу й своє пожитє з ним, виголо
сила вірші:

„Вони збудили любов у моїм серцї і пі

[шли геть,

у далекій далсчинї стоїть їх дім.
Тисяча й одна ніч. 17
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Від розлуки з ним уступила з мого духа
[ясність

і відбіг мене сон і терпеливість.
Вони пішли геть і геть пішла моя ра

[дість,

іопущева ними не знаходжу приставо
[вища.

Сльози пливуть із моїх очий задля роз
[луки з ними,

потоки сліз, далекі й глибокі як море,
і кожде бажанє побачити іх іще раз
побільшує мої зітханя і мою тугу за ними.
І так їх образ став у моім серці втіленєм
любовної муки і туги і спомину.
О ви, яких память мене огортає,
як любов до вас стала моєю спідною с

[дїжкь
о ви приятелі, як довго ще тревати-ме

[мука?
Як довго ще тікати-мете передімною й

[оставати здалека від мене ?“

І почали обоє плакати й ридати, на
що нагло надійшов везир. Коли побачив
сльози, защемілс його серце і він запитав
іх про причину плачу. Дочка оповіла
йому, яку прикрість зробили хлопці в шко
лі іі синови, і він сам почав плакати,
пригадавши собі пригоди зі своїм братом
і його синові і не здогадуючи ся в тім
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укритого призначена. Везир устав зараз
і пішов до дивану до султана, аби пред
ставити йому справи і випросити собі від
нього дозвіл вибрати ся в дорогу на схід
до міста Базри і там допитувати ся за
сином свого брата. Крім того просив сул
тана

_о королївське письмо до иньших
країв, щоб міг забрати сина свого брата
з собою, де-б його не знайшов. Султан,

зворушений його сльозами, дан йому пись
мо до всїх країн і везир розпро
щав ся з ним, просячи у своїй радо
сти благословеня для султана, і пішов
зараз до дому готовити ся в дорогу. Цо

старавши ся про все потрібне, взяв із собою
свого внука Аджіба іподорожував день
і другий і третій, аж прибув до міста
Дамаску, який побачив із усіма його де
ревами й водами, що про них співає поет :

В тїнях їх вітий яснїють перлові сьві
[тила,

які зеФір нанизав легким подувом.
Із зеркала озера, що лежить як лист,
читають птахи письмо вітру і хмар.

Везир задержан ся на Мейдан ель

Гасба*) і казав розбити шатра, заявля

*) Площа, посипаиа шутром.
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ючи слугам, що тут буде два днї відпо
чивати. Відтак слуги пішли в місто за
своїми потребами, один купувати, другий
продавати, третій купати ся, четвертий
оглянути мошею Омайядів*), найгарнійшу
в сьвітї. І Аджіб пішов забавити ся до
міста зі слугою, який ішов за ним із та
ким цїпком, що ним міг би вбити верхо
блюда. Коли нарід Дамаску побачив А
джіба і його гнучкий ріст і скінчену кра
су, як він ішов повний дивноі принади
й нїжної кокетеріі, лагідвійший, як легіт
північного вітру, солодший як чиста вода
для спрагненого і дорожший як здоровле
для хорого, - почав за ним бігти і ста
вав на дорозі, аби бачити його в перехо
ді, доки иевільник із волї призначена ве

задержан ся перед склепом його батька
Газана Бедр ед-Діна. Коли той побачив
свого сина, був одушевлений його незви

*) Омайя, оснуватель династиї Омайядів, на
лежав, які родина Гашем, із якої ноходив Могаммед,`
до племени корейш у Мецї. Син Омайі, Абу Софян,
був найваввятійшим ворогом Могаммедв. і побив його`
625 р. на торі Огод, але 630 р., коли Могаммед вдо
був Меку, мусів піддати ся і приняти іслям, По ва
мордованю Алі, братанича й зятя Могаммеда, 661 р.,
Омайяди видерли халїфат для себе, доки против них
не вбунтували ся Абассіди (750 р.) і винищиии цї
лий рід. Лиш два спасли ся, в яких один, Абд ер
Рагивн, вадовтив '755 р. халїфат у Вордовї.



-261_

чайною красою, його душу обняла туга
за ним і його серце прихилило ся до
цього. А був він тоді як-раз приготовив
цукровані зернята їранатових яблок і за
кликав у евстазї, пертий своєю горячою
любовю, яку вляв у нього Бог: „0 мій
пане, що заняв глибину мого серця, за яким
моя душа згарає в тузї, чи не міг би ти

вступити до мене, аби покріпити моє сер
це і з'їсти моєї страви ?“ При тім його
очи мимоволі заплили слізмп і він згадав
своє минуле і теперішнє положенє. При
тих словах його батька й серце Аджіба
обняла туга і він обернув ся до свого
слуги, кажучи: „Моє серце обняла туга
за тим кухарем; здаєть ся менї, неначе-б
він мусїв розлучити ся зі своїм сином.

Проте ходи, вступимо до нього покріпити
його серце і з'їсти його гостинний дар,
може Бог через те з'єдинить нас із на
шим батьком.“

'

Але невільник відповів свому пано
ви: „На Бога, мій пане, се не випадає.
Як можеш ти, син везира, їсти в склепі

кухаря? Я віджеиу сим цїпком від тебе
людий, аби тебе не бачили, бо инакше не
можеш іти до склепу." Вчувши ті слова
від слуги, Газан Бедр ед-Дін здивував ся
і сказав до нього, все ще в сльоза'х, що
впливали йому по лицї: „Бачиш, моє сер
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це любить його.“ Але слуга йому відпо
вів: „Дай собі супскій з такою балака
ниною!и і борснив Аджібови: „Не йди
там!и Але батько Аджіба промовив знов
до нього: „Могучий, чому не хочеш всту
пити до мене і покріпити мого серця?
Ти, що єси чорний як каштан, але маєш
біле серце, якого прославив поет такими
й такими віршамиі“ Слуга мусів засьмія
ти ся і сказав: „Що хочеш сказати? Але
на Бога, говори короткоі" На се Газан

Бедр ед-Дін виголосив зараз отсї вірші:

„Тільки його осьвіта й довірє до нього

здобули йому пошану в палаті корслів.
Який з нього чудовий сторож гарему!
Заля його краси обслугують його ангели

[в небі."

Підбитий тими словами, взяв невіль
ник Аджіба за руку і війшов із ним до
склепу кухаря. Газан Бедр ед-Дін набрав
повну мнску зернят із іранатсвих яблок,
ііриготовлених із міі'далами й цукром
і подав ім обом, кажучи: „Ви зробили
менї честь своім товариством, нехай вам

смакує!“ На се сказав Аджіб свому бать
ксвиг „Сідай коло нас і їдж із нами.
Може Бог з'єдинить нас знов із тим, кого



-2БЗ~

шукаємо.“ Тоді сказав Газан Бедр ед
Дін: „0 мій сину, чи ти у своїй молодости
вже також зазнав розлуки від милих?“
Аджіб відповів: „Так, мій дядьку, моє
серце щемить задля розлуки з моїми лю
бими. Дорогий, що із ним мене розлуче
но, се мій батько. Я і мій дід вибрали ся
і звідуємо за ним краї. Ах, як я бажаю
знов із ним з,єдинити ся!" При тих сло
вах захлипав голосно і почав плакати
і заплакав також його батько, зворушений
його сльозами, згадавши розлуку зі своїми
любими, як стратив свого батька та що пере
буває далеко від матери, - аж слуга
почув милосердє над ним. Коли всі наїли
ся, Аджіб і його слуга встали й опустили
склеп Газана Бедр ед-Діна. А в нього
лишило ся вражінє, як коли-б душа по

кинула його тіло й пішла в ними. Він не
міг довше видержати ні хвилї, замкнув
свій склеп і пішов за ними, не знаючи,
що се його син. Ішов так швидко, що до
гоиив їх, заки ще вийшли з великої бра
ми. Евнух обернув ся й запитав: „Чого
хочеш, кухарю?“ Газан Бедр ед-Дін від
повів: „Коли ви від мене пішли, неначе-б
душа пішла геть із мого тіла і я, маючи

справу на передмістю перед брамою, хо
тїв піти в вашім товаристві, доки не по

лагоджу справи, а опісля верну“. На се
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сказав гні'вно еввух до Аджіба: „Се було
зле приняте, наша доброта виходить нам
на але. Бачиш, як він іде за нами крок
за кроком“. Аджіб обервув ся і побачив
ши кухаря, почервонїв із гніву, але ска
зав до слуги: „Нехай іде собі дорогою
вірних, але коли-б хотів іти за нами до
наших шатер, то прожену його". І йшов
далі зі спущсвою головою, а слуга за ним,
а Газан Бедр ед-Діи ішов за ними аж до
Мейдан елЬ-Гасба. Коли вони доходили
вже до шатер і побачили, що він і туди
йде за ними, Аджіб так розлютив ся зі
страху, що евнух може розповісти його
дідови, що він був у склепі кухаря і той
відтак ішов за ними, -- що обернув ся,
ставпротив свого батька око в око і ви
дало ся йому, що його око, се око зрад
ника і він сам лайдак. У великім гніві
вхопив камінь і поцїлив ним свого батька
в чоло, так що той зімлїв і з закрівавле
ним лицем упав на землю. Тепер Аджіб
пішов із евнухом до шатер. А Газаи Бедр
ед-Дін, прийшовши за якийсь час до себе,

обтер собі кров, віддер кусень турбана,
перевязав собі голову тай почав себе ла
яти: „Я зробив хлопцеви кривду, що зам
кнув свій склеп і пішов за ним; тому му
сів він уважати мене зрадником“. І вер
нув до свого склепу тай продавав страви
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а затуживши за своєю матїрю в Базрі,

розплакав ся і виголосив вірші:

„Не домагай ся справедливости від долї,

[бо зробиш їй кривду,
О мій приятелю, на долї ніколи не поба
і

[чиш справедливости!
Проте бери, що припаце, і відсуиь кло

[поти,
нині днї темні, а завтра буде весело“.

Його стрий, везир, перебув три днї
в Дамаску, а відтак вибрав ся в напрямі
Емези. Звідси подорожував далї, допиту
ючи ся всюди, де прибув, дороги, аж

у кінцї через Марідін, Моссуль і Діяр
Бекр прибув до Базри. Знайшовши там
собі кватиру, пішов до султана, який при
няв його з иочестями й відповідно до йо
го становища. На иитавє про причину
його приходу розповів він йому свою

історію і що везир Алї Нур ед-Дін був
його братом. Султан висловив йому своє

співчутє і сказав: „Він був моїм везиром
і менї дуже дорогий, але вже дванацять
лїт, як умер. Лишив хлопця, який пропав
і ми не маємо про нього ніякої звістки,
а його мати, дочка мого давного везира,
живе ще в нас". Коли везир Шемс ед
Дін почув від короля, що мати його бра
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танка ще живе, врадувавий просив коро
ля про дозвіл відвідати їі

,

на що король
зараз позволив. Тоді Шемс ед-Дін пішов
до неї до палати свого брата. Прибувши
там, оглянув усе кругом, поцілував поріг
дому і згадавши свого брата Алі Нур ед
Діна і як той умер у тузі за ним на чу
жинї, виголосив вірші:

„Переходжу попри мешканя, мешканя
[Лєйляс,

і цілую іх мури крок за кроком.
Але не до мешкань горить моє серце лю

[бовю,
воно любить тільки тих, що тут жили".

І через головний вхід увійшов на
широку площу, а далі натрапив на браму
із кремінним склеплівєм, прикрашену ріж
нобарвною мармурсвою мозаікою. Йдучи
здовж стін палати, та оглядаючв їх, знай
шов імя свого брата Нур ед-Діна, випи
сане золотими буквами. Підійшов до на
пису, поцілував його і плачучи з болю
задля втрати брата, виголосив вірші:

„Я питаю за вами сонце, -скількн разів

і [воно сходить,

звертаю ся до блискавки, скільки разів
[вона загорить ся.
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Туга звиває мене в ночи в своїй руцї
і розвиває, але я не жалую ся перед нею

[на своє горе.
О мої милі, коли розлука в нами потре

[ває ще довго,
то туга за вами розідре менї серце.
Коли-б ви позволили мому око ще раз

[вас побачити
ми сьвяткували би вайгарнїйшу стрічу.`
Не вірте, щоб я потішав ся иньшими,
ах, мое серце не має місця на любов до

[иньшого“.

Відтак пішов далі, аж дійшов до
мешканя жінки свого брата, матери Га
зана Бедр ед-Діна з Базри. Від хвилї,
коли її син пропав, вона без перестанку
плакала день і ніч і нарікала, а по якімсь
часї поставила серед своєї кімнати свому
синови мармуровнй нагробник, при якім
в день і в ночи плакала і в ночи відпо
чивала. Почувши її голос, став він за двер
ми і чув, як вона при нагробнику нарі
кала, наголошуючи вірші:

„На Бога, о гробе, чи його краса минула?
Чи справді те промінисте лице поблїдло?
0 гробе, ти ані не огород, ані не небо,
як може в тобі бути риж і місяць?
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Везир Шемс ед-Дін увійшов до неї
і поздоровивши її сказав, що він брат іі
мужа, і все їй розповів. Звістив її також,
що ії син Газан Бедр ед-Дін перебув у
його дочки цілу ніч, але рано пропав,
і що його дочка має від нього сина, яко- і

го він привіз із собою і який є її сином
і сином ії сина від його дочки. Одержав
ши ту звістку і вчувши, що її син може
ще живе, и. також побачивши брата свого
мужа, впала перед ним на землю, поцї-

`

лувала йому ноги і виголосила вірші:

„Який пишвий післанець, що звіщає менї
[їх прихід,

що приніс мені дорогу звістку!
Коли-б він вдоволив ся зиошеним подар

[ком,
то дала-б йому серце, яке роздерла годи

[на прощаня“.

Везир післав невільника до Аджіба
і казав його закликати. Коли він увійшов,
його бабка впала перед ним, обняла його
і заплакала, але Шемс ед-Дін сказав їй:
„Тепер не час на плач, тільки на те, щоб
ти приготовила ся до дороги з нами до
єгипетськоі країни, може Бог з'єдинить
іще тебе й нас із твоїм сином“. Вона від
повіла йому: „Чую і слухаю“. Ізараз
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устала, зібрала увесь свій маєток, свої

скарби й невільниці ісама приготовила
ся, а везир Шемс ед-Дін пішов тимчасом
до султана Базри попрощати ся. Султан
передав йому дари і дорогоцїнности для
султана в Каірі і він вирушив зараз із
жінкою свого брата, перериваючи подорож
знов аж до Дамаску. Там задержан ся на
звісній площі, казав розбити шатра і ска
зав до людий: „Останемо тут цїлий тиж
день, щоб накупити дарів ідорогоцїнно
стий для султана“.
Коли розбили табор, сказав Аджіб

до евнуха: „Хлопче, я хочу розривок; хо
дім на базар у Дамаску, подивити ся, що
там дієть ся, а також заглянути, як
живеть ся тому кухареви, що в нього ми

найперше їли страву, а потім розбили
йому голову, хоч він був добрий для нас;
ми зле з ним обійшли ся“. Евнух відпо
вів: „Чую і слухаю“. І Аджіб вийшов
з евнухом із шатра, гонений звязвом крови
до батька. Прийшовши до міста Дамаску,
доти ходили вони по вулицях, доки
не дійшли в пополудневій порі до склепу
кухаря, який припадково знов приготовив
зернята і'ранатових яблок і тепер стояв

у своїм склепі. Коли Аджіб його побачив,
защеміло його серце тугою, а завважив
ши на його чолї знак від каміня, промо
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вив до нього: „Супокій з тобою, гей ти!
Знай, моє серце при тобі!“ Коли Газан

Бедр ед-Дін побачив його також, прихи
лнла ся до нього його душа і його серце
забило ся йому на зустріч. Він похилнв
свою голову до землі і хотів рушнти язи
ком, але ие міг. Покірно і підданчо під
няв він голову до свого хлопця і в кінці
виголосив вірші:

„Горяче тужив я за найдорожшим, але

[коли його бачу,
стою позбавлений свого язика й очий.
Схпляю свою голову в пошані і почитаню
і хотів би закрити свою душу, але се менї.

[трудно.
Цілі томи повні оправдавь приготовив я

[собі,
але коли ми знов побачили ся, не знахо

[джу ані одного слова“.

Відтак сказав до них: „Покріпіть
моє серце і їджте мої страви! На Бога,
хлопче, я не можу на тебе дивити ся,
щоб моє серце не защемілс тугою за то
бою; я й тоді не був би пішов за тобою,
коли-б не був стратив змислів“. Аджіб
відповів йому: „На Бога, ти любиш нас
і ми їли в тебе, але опісля ти йшов за
нами крок за кроком і хотів нас відкри
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ти. Тому будемо знов у тебе істи тільки
під умовою, що присягнеш нам, що вий

деш аж після нас і не будеш за нами
йти. А коли не вчиниш сего, то не прий
демо більше до тебе, бо ми остаємо тут
іще цілий тиждень, доки мій дід не на

купить дарів для короля". Бедр ед-Дін
відповів: „Присягаю вам", після чого
Аджіб вступив зі слугою до склепу і ку
хар подав їм миску зернят із Іранатових
яблок. Як перший раз, так і тепер ска
зав Аджіб до нього: „Ходи і їдж із нами,
може Бог потішить нас“. Газан Бедр ед
Дін урадований сїв коло них і їв із ними,
але не міг відвернути своїх очий від об
личя хлопця, бо його серце і всі його
члени були привязані до нього. Аджіб
сказав до нього: „Чи ти забув, що я тобі
казав, що ти не пожаданий сватач '? Але до
сить того, не диви ся так довго на моє
лице!и На се Газан Бедр ед-Дін відповів
віршами:

Ти маєш над серцями таємну силу,
якої закрита суть не буде відкрита.
О ти, що своєю красою засоромляєш я-

`

[сний місяць
і своїм обличєм затемнюєш ясний ранок,
твій блеск, що вічно ясніє, вабить мої очи
і я все мушу любувати ся твоїм лицем.
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Я розпливаю ся з жири, хоч твоє лице
[для мене еден

і вмираю зі спраги, хоч твоя слина рівна
[воді Кавсару*).

Відтак Газан Бедр ед-Дін иакладав
якийсь час найперше Аджібови, а відтак
евнухови куски в рот, зливав їмводу на
руки мити ся, відчепив від пояса шовкову
хустку й обтер їм руки тай покропив їх
рожевою водою із Фляшки. Відтак пі
шов і приніс два збанки повні шербету
з рожевої води, наперФумованої мошусом,
і подаючи їм, просив: „Доповнїть чаші
своєї доброта!" Коли Аджіб узяв, кухар
подав другий збанок евнухови й оба пили
доти, аж їх жолудок наповиив ся й оба
вони наситили ся над міру. Тоді вибрали
ся швидко в дорогу назад до своїх ша

тер. Прибувши туди, Аджіб пішов до своєї
бабки, матери свого батька Газана Бедр
ед-Діна і поцілував її

,
а вона зітхаючи

згадала його батька Газана Бедр ед-Діна

і серед сліз промовила віршами:

„Коли-б я не сиодівала ся ще раз стрі
[тити ся з вами,

не мала-б охоти до житя.

*) Кавсар, головна ріка в раю.
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Присягаю, в моїм серцї живо тільки лю

[бов до вас,

а Бог, мій пан, знає мої найтайнїйші

'[думки“.

Відтак запитала Аджіба: „Мій сину,
де ти був?“ Він відповів: „В місті Да
масву“. Вона встала і подала йому миску
зернят із Іранатових яблок, які не дуже
солодко __були приправлені, говорячи до
слуги: „Ідж із своїм паном“. Слуга ска
зав до себе: „На Бога, ми не маємо апе
титу", але присїв ся. Аджіб, що так само
був ситий від 'Іджена й питя, взяв один
кусок хлібаі помочив його в страву зґрана
тових яблок, але вони не видали ся йому
досить солодні і він сказав із неохотою:

„Се що за така пуста страва?“ Його ба
бка відповіла : „Мій сину, ганиш мою стра
ву Р Я варила її сама, а ніхто крім твого
батька Газана Бедр ед-Діна не вміє так

варити як я". На се відповів Аджіб: „На
Бога, моя панї, твоя страва не добре зва
рена; що-йно бачили ми в містї кухаря,
що приготовив страву з ґранатових яблок;
сам запах тої страви отвирав серця і міг
би заохотити до іди навіть чоловіка
з зіпсутнм жолудном; твоєї страви не
можна загалом порівнати з тою".

Тисяча й одна ніч. 18
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Двацять Четверта ніч.

Ті слова дуже розгнівали бабку і вона,
звертаючи ся до слуги, сказала: „Горе
тобі, ти чого псуєш мою дитину, ходячв
з нею по склепах кухарів?“ Евнух на
лякав ся і почав брехати: „Ми не були
в нїякім склепі кухаря, тільки проходили
попри ньогс“. Але Аджіб сказав: „На
Бога, ми були в нім і їли і смакувало нам
багато більше як твоя страва“. Тоді його
бабка пішла й розповіла братови свойого му
жа, який обурений тим, казав закликати ев

нуха і запитав його: „Чого ти ходив із
хлопцем до склепу кухаря ?“ Слуга знов

збрехав у страху і сказав: „Ми не були
в нїякім склепі“. Але Аджіб сказав: „Ми
були в склепі і наїли ся зернят із

іранатових яблок, відтак кухар дав нам
пити шербет зі снігом і цукр0м“. Гнів

везира на слугу став іще більший, але
скільки разів його питав, той усе говорив
неправду. Тоді везир сказав: „Коли гово

риш правду, то сїдай і їдж перед нами".
Слуга підійшов і пробував їсти, але нс
міг, кинув кусок із руки і сказав: „Мій
пане, я ще від учера не голоден". Везир
пізнав із того, що він був у кухаря і їв,
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тому казав невільницям звалити його і доти
бив, доки він не закричав о поміч і в кін

цї признан ся і сказав: „Знай, ми були
в склепі кухаря, що приготовив зернята
з ґранатових яблок і дав нам їсти; на
Бога, в моїм житю не їв я чогось подіб
ного, а чогось поганїйшого, як отся стра
ва перед нами, я також іще не їв". Тоді
мати Газаиа Бедр ед-Діна сказала роз
лючеиа: І,Мусиш піти до того кухаря
і принести нам повну миску його зернят
із їранатових яблок і показати їх свому
панови, щоб сам розсудив, чи його зер
нята із їранатових яблок лїпші і смачнїй- _
ші, чи моі“. Слуга відповів: „Добре“,
і вона дала йому зараз миску і пів ді
нара.
Слуга пішов до склепу і сказав до

кухаря: „В домі нашого пана заложили
ся ми з приводу твоєї страви, бо ми там
також маємо зернята з ґранатових яблок,
які приготовляє пані дому. Дай менї їх
за пів дінара і вважай при вареню, щоб
удало ся, бо ми вже дістали болючі ба
тоги через твою страну". Газан Бедр ед
Дін усьміхиув ся і сказав: „На Бога, тої

страви ніхто не вміє так добре варити,
як я і моя мати, але вона тепер у дале
'кім краю“. І набрав повну миску, додав
мошусу і рожевої води і дав слузї, який
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побіг із тим швидко до дому. Колимати
Газана взяла й покушала, пізнала по ніж
нім смаку, хто се вариві з голосним кри
ком зімлїла. Везир збентежений казав

скропити іі лице водою; вона по хвилі
прийшла знов до себе і сказала: „Коли
мій син живе ще, то він і ніхто иньший

приготовив ті зернята з ґранатових яблок,
бо лише я й він знаємо так добре приго
товляти ту страну, бо він навчив ся від
мене“. Вчувши ті слова везир закликав
у найбільшій радости: „Як я бажаю по
бачити сина мого брата! Чи час справді
`хоче нас з'єдинити? Але тільки в Бога
високого прошу я нашої стрічі“.
І зараз устав, закликав своїх людий

і наказав ім: „Двацять вас нехай іде до
склепу кухаря, зруйнує його, а йому са

мому таки в турбані нехай звяже руки
на плечах і приведе його сюди, але аби
йому не стало ся нічого злого“. Люди від
повіли: „Добре“. Відтак везир поїхав за
раз до дому радощів, до віцеко
роля Дамаску і предложив йому письмо,
яке був узяв від свого султана. Віцеко
роль поцілував письмо, приложив його до
голови*) ізапитав: „Про кого тут ходить?"
Везир відповів: „Про одного кухаря'. Віце

*) На знак пошани.



-277 -
король наказав зараз своїм дворакам піти

до склепу кухаря, але коли вони туди
прийшли, застали склеп зруйнований і всї
річи порозбивані, бо люди везира випов

нили тимчасом його наказ, коли він пішов
до дому радощів, 'і тепер ждали на його

поворот із дому радощів зі звязаним Га
заном, який собі думав: „Що вони знай
шли в тих зернята: із Іранатових яблок,
що таке зі мною роблять ?' _

Коли везир вернув до шатер від ві

цекороля Дамаску з дозволом забрати ку
харя з собою і запитав про нього, приве
ли йому Газана Бедр ед-Діна в турбанї
ізвязаного. Побачивши свого стрвя, за
илакав він і запитав: „Ах, мій пане, чим
я провинив ся против вас?“ Везир відно
вів: „Чи то ти приготовляв зернята з ґра
натових яблок?“ Газан відповів: „Тав,
але що ви в них знайшли, що мають ме
ні відрубати 'голову ?“ Везир сказав: „Се
твоя найменьша вара“. Газан почав знов

просити: „Ах, мій пане, чи не скажеш
мені моєї вини ?“ „Зараз“, відповів везир
і закликав на хлонцїв, даючи їм наказ:
„Давайте верхоблюда !“ Вони взяли Газана

Бедр ед-Діна з собою, запакували його
в скриню, замкнули і від'їхали, задержу
ючи ся аж під ніч. Тут зняли його, по
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поіли трохи, вийняли його із скрині і та
кож дали трохи істи. Потім запакували
його знов до скрині і поїхали далі, аж
стали відпочивати на новім місци. Там
вийняли його знов, а везир запитав його

в-друге: „Чи то ти приготовляв зернята
з і'ранатових яблок?“ Газан відповів: „Так,
мій пане". Тоді везир сказав: „Звнжіть
його!“ Хлопці звязали його, запакували
знов до скрині і їхали далі, аж прибули
до Каіра і задержали ся на Ер Райданіе*).
Тут везир казав вийняти Газана зі скрині
і закликати столяря, а коли той прийшов,
казав йому робити деревляний хрест для
Газана. Газан запитав: „Що думаєш зро
бити?“ Везир відповів: „Хочу тебе при
бвти на хрест і казати нести через ціле
містс“. Газан запитав: „За щс?“ Везир
відповів: „Бо ти зле приготовив зернята
з іранатових яблок; як міг ти дати до
них так мало перцю '?“ Газан сказав: „За ,

те, що я дав замало перцю, хочеш мене
так покарати? Чи не досить тобі, що мене
звязали і лиш раз на день давали істи ?“
Везир відповів: „Ти взяв за мало перцю
і тому будеш иокараний смертю".

*) Площа на північ від Каіра, де задерікувили
ся караввни, що прибували з Сирії.
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Збснтежений тим усїм і зажурений

своєю долею Газан задумав ся, а везир
запитав його: „Про що думаєш?“ Газан
відповів: „Про такий слабий розум, як у
тебе, бо коли-б ти дійсно мав розум, то
певне не карав би мене так за те, що я

додав за мало перцю“. Але везир відповів
йому: „Се наш обовязок покарати тебе,
щоб ти знов того не робив“. На се Газан
відповів йому: „Найменьша частина з то
го, що ти менї вже зробив, була би для
мене достаточною карою.“ Але везир об
ставав при своїм: „Нічого з того, мусиш
бути прибитий на хрест“. Все те говорила
ся, коли столяр обробляв дерево і Газан
придивляв ся тому.
Коли настала ніч, його стрий запа

кував його знов до скрині і сказав: „Зав
тра будеш прибитий на хрест“. Опісля
ждав доти, доки не завважив, що Газан
заснув, а тоді забрав скриню і поїхав до
міста. Прибувши до дому, сказав до своєї

дочки Зіт ель-Гусн: „Слава Богу, що злу
чив тебе знов із сином твого стрия! Візь
ми й уряди дім знов так само, як се було
в ночи твого відслоненя". Вона видала
наказ невільницям і ті запалили сьвітло,
а везир вийняв папір, на якім було спи
сане урядженє дому і прочитавши його,
казав кождий предмет покласти на своє
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місце, так що хто його бачив, не міг су
мнївати ся, що се та сама ніч відслоне
ня. Так само турбан Бедр ед-Діна казав
покласти на те саме місце, де він сам

був його поклав, а також штани імошон
ку, яка була під подушкою, і казав своїй

дочці так само вбрати ся, як у ночи від
слоненя і піти до весільної кімнати. „А
коли прийде твій брат", сказав до неї,

„то скажи йому“: „Ти так довго був на

дворі?
“
Ііросп його остати ся при тобі й

говори з ним аж до рана".
Відтак везир вийняв Бедр ед-Діна

із скрннї, зняв мотуаи з ніг і розібрав
його в снї аж до нічної сорочки,› так що
той нїчого не почув.
Збудивши ся і побачивши себе в о

сьвітленій салї, Газан Бедр ед-Дін сказав
до себе: „Чи се пустий сон, чи я не
сплю ?“ Встав, підійшов кілька кроків,

натрапив на ивьші двері, заглянув до них
і пізнав, що знаходить ся в тім самім до
мі, в якім йому відслонили молоду. По
бачив також весільиу кімнату і ліжко,
свій турбан і свої річи. Запаморочеиий
тим усім, клав одну ногу на перед, а одну
в зад і говорив: „Нї, чи се сон, чи я не
сплю ?“ Тер собі чоло і кликав дуже зди
вований: „На Бога, се-ж дім, у якім ме
нї відслонено молоду! Але-ж бо н що-йно
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був у скрини ?“ Коли він так говорив із
собою, Зіт ель-Гусн нідняла нагло конець
сїтки від мух і закликала: „Ах, мій па
не, ириходиш знов? Ти так довго сидїв
на дворі“. Вчувши її голос і побачивши
їі лице, засьміяв ся і сказав: „Але се
замотаний сон!“ І увійшов, зітхаючи, на
думуючи ся і зовсїм запаморочений тою
темною історією. Побачивши свій турбан
штани і мошонку в тисвчею дінарів, за
кликав: „Бог всевідучий! Але се пуста
сонна історія!“ і у своїм здивованю не
міг зовсїм у тім визнати ся.
Зіт ель-Гусн промовила знов: „Чого ти

такий здивований і збентежений? З початком
ночи не був ти такий!“ Газан засьміяв ся
і сказав: „Скільки лїт був я далеко від те
бе !“ Вона відповіла: „Бог з тобою! Нехай
тебе хоронить імя боже! Ти вийшов тільки
на двір і отсе знов вертаєш. Що стало ся
з твоїм розумом “В” Газан Бедр ед-Дін у
сьміхнув ся на її слова і сказав: „Твоя
правда, але коли я вийшов на двір, на
пав мене сон і менї снило ся, що я був два
нацять лїт кухарем у Дамаску. Відтак
десь якийсь хлопець, дитина знатних ро
дичін, прийшов до мене зі слугоюі через
нього стрітило мене нещасте". І потер
собі знов чоло і намацавши на нім знак,
закликав: „На Бога, моя пані, менї зда
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єть ся, що се правда, бо він кинув на
мене каменем і розбив менї чоло до кро
ви. Се-ж стало ся певно не в сні“. Опісля
сказав знов: „Може менї те все снило ся,
коли я спав у твоґіх обіймах. Мені снило
ся, що я прибув до Дамаску без тарбу
ша, турбана і штанів і жив там як ку
хар". Знов постояв хвилю безрадний і ска
зав: „На Бога, снило ся менї, що десь я

приготовляв зернята а ґранатових яблок
і дав за мало перцю. На Бога, я мусів
на дворі заснути і все те пережити в снї“.
На се сказала Зіт ель-Гусн: „На Бога,
що ще тобі евнло ся ?“ Він розповів їй
усе, що уважав сном і закликав: „На
Бога, коли-б я був не збудив ся, були-б
мене прибили на хрест“. „Але за що?“
запитала Зіт ель-Гусн. „Бо в ґрапатових
яблоках було за мало перцю. Я бачив,
як вони зруйнували мій склеп, порозби
валн всю мою посуду й мене самого зам

кнули до скрині. Відтак закликали сто
ляря, аби зробив для мене деревланий
хрест, на якім хотїлн мене повісити. Та
слава Богу, що все те пережив я в снї,
а не на яві!“ Зіт ель-Гусн засьміала ся
іпригорнула його до своїх грудий, але
він знов задумав ся і сказав: „На Бога,
Ві, се було на яві. Я справдї не знаю,
що се і де тут правда“. Відтак заснув
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зовсїм запаморочений і цілу ніч аж до
рава кликав то „менї снило ся“, то „се
було на які".
Другого дня рано прийшов до нього

його стрий везир Шемс ед-Дін і поздо
ровив його. Побачивши його, Газан Бедр
ед-Дін закликав: „На Бога, чи не ти че
рез зернята з іранатових яблок, у яких
було за мало перцю, казав мене звязати
і замкнути мій склеп?“ На се везир від
повів йому: „Знай, мій сину, тепер правда
вийшла на денне сьвітло й тайне _вия
вило ся. Ти син мого брата і все те зро
бив я тільки тому, аби впевнити ся, що
ти той самий, що перебув ту ніч із моєю
дочкою. Я не був того певний, доки не
побачив, що ти пізнав дім, свій турбан,
свої штани, свої гроші і оба письма, одно
з твоєї руки, а друге з руки твого бать
ка, мого брата. А твоя мати також' тут,
я привіз її з собою з Базри“. І з плачем
кинув ся в його обійми. Газан Бедр ед
Дін аж тепер не міг прийти до себе зі
здивованя, а опісля обняв його також
і заплакав із надміру радости. Коли так

відсьвяткували свою стрічу, везир сказав:
„Мій сину, вина всему тільки те, що раз
зайшло межи мною й моїм братом”, і роз
повів йому все. Відтак казав закликати
Аджіба. Коли той увійшов, його батько
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сказав: „Се той хлопець, що кинув менї
каменем у чоло”. А везир сказав: „Се
твій син”. Тоді він кинув ся йому на гру
ди і виголосив вірші:

„Довго плакав я задля нашої розлуки
і сльози спливали мені з вій. _

Я зложив обіт, що коли~б нас Оборонецьї;
[знов звів коли разом, і

_нїколи не перейде через мої уста слово

[розлукн.
Тепер радість обхопила мене так нагло,
що в надмірі щастя мушу плакати".

Коли виголосив ті вірші, вступила
також його мати, кинула ся йому на гру
ди і промовила:

„Доля завзяла ся все мене смутити;
але ти зломила свою присягу, то покутуй

у [тепері _

Мов щаств завершило ся і коло мене

[стоїть мій любий,

тому йди на зустріч післанцям радости
[і спіши са І"

І почали обоє собі оповідати, як їм
новодило ся від часу їх розлуки і що во
ни витерпіли, і дякували Богу, що знов
ввів їх разом. Відтак везир пішов до сул
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тана й оповів йому цїлу історію. Султан
дуже дивував ся і казав її записати як
правдиву подію вактах для будучих ча
сів. А везир із сином свого брата, своєю
дочкою, її сином і жінкою свого брата
жили в найбільшім щастю, аж докине
забрала їх та, що нищить усї радости
і роздїлює всї звязки.
Отсе, о князю вірних, історія везира

Шемс ед-Діна і його брата Нур ед-Діиа“.
'Год'ґ халїф Гарун еріРашід закликав:
„На Бога, се дивна історія“. І дарував
молодому чоловікови одну із своїх власних
наложниць, назначив йому постійний до
хід і приняв його межи своїх товаришів
стола.

'

„Але та історія“, сказала Шегерзада,
не днвнійша від історії кравця і горбато
го". Король запитав її: „Яка се історія 'Р'
Шегерзада почала оповідати тоді про

кравця і горбатого.
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