
А бдуррахман Д ж амі 

БАГАРИСТАН 

Сад шостий
' Про лагідні подуви жартів та пахощі дотепів, од яких розтуляються в 

посмішці пуп’янки вуст і розквітають веселощами серця

Повідують, що його величність посланець божий1 — нехай Аллах благо
словить його вкупі з усім родом та не омине своєю ласкою! — зволив 
сказати: “Нехай же буде щирий мусульманин дотепником і веселуном, а 
двоєдушний — непривітним і насупленим”.

І повелитель правовірних Am2 — нехай Аллах буде ним задоволений та возве
личить його образ! — прорік також: “Жодного прогріху в тім немає, коли добро
дій який так сипле жартами, що збавляє правовірників од досади й лихого гумо
ру”.

Посланець божий — нехай Аллах благословить його та не омине своєю лас
кою! — мовив якось одній старій:

— Старечі жінки в рай не потраплять!
Зайшлася плачем стара, і мовив тоді посланець божий:
— Господь усевишній спочатку перетворить вас у дів урочих та ще й молод

ших, аніж були ви, а тоді вже й прийме до раю.
1 сказав він іще одній ансарянці3:
— Піди-но й спитайся у свого чоловіка, чи є у нього в оці біле.
Жінка хутенько подалася до свого чоловіка, непомалу розгублена. Він спитав 

у неї причину тривоги, і все, що повідав його величність посланець божий, вона 
переповіла йому.

Мовив тоді чоловік:
— Таки-так, правду сказав він. Є у моїх очах трохи білого й трохи чорного, 

тільки лихого в них немає зовсім.

Якщо щасливчик кине жарт — ганьбить його не варт.
Це діло, вірне й мудре, дозволив шаріат.'
Бо серце — дзеркало, досада ж — то іржа,
Ніщо її не зчистить так, як жарт .

* * *
Якось АсмаЧ4 сидів за накритим столом у Гаруна5. Хтось із гостей спомйнув 

фруктовий кисіль..
— І багацько ж є степовиків, — озвався АсмаЧ, — які зроду-віку кисілю того 

не бачили й навіть назви його не чули.
Гарун мовив:
— Доведи слушність своїх слів, бо інакше їх матимуть за брехню.
А сталося так, що Гарун вирядився на полювання і був при ньому АсмаЧ. Ось 

побачили вони, що степом саме простує якийсь араб-кочовик. І звелів Гарун 
АсмаЧ:

— Приведи-но його до мене!
АсмаЧ подався до того, а підійшовши, сказав:

Тут і далі вірші переклала Наталя Фурса.
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— Повелитель правовірних тебе кличе, тох вдовольни його прохання!
— Чи ж є у правовірних повелитель? — спитав кочовик.
— А вхех, що є, — відповів Асма'і.
А кочовик на те:
— Я не йму йому віри!
Ох ти х , сину розпусниці! — лайнувся Асма'і. — Чому ти так говориш?
Кочовик скипів гнівом й, ухопивши Асма'і за грудки, ну його турсати на всі 

боки та обсипати лайкою. А Гарун, бачачи отеє, сміявся.
Потому кочовик підійшов до Гаруна й мовив:
— О повелителю правовірних, як уважає цей чолов’яга, — вчини х  правосуд

дя, бо він мене облаяв!
— Та дай йому два диргеми, — порадив Гарун.
— О Аллаху преславний! — зчудувався той. — Він мене облаяв, а я йому ще 

два диргеми маю дати?
— Воістину так, — потвердив Гарун, — таке моє рішення.
Кочовик обернувся тоді до Асма'і і мовив:
— О сину двох розпусниць! Теперечки йди й за велінням повелителя пра

вовірних дай мені чотири диргеми.
Гарун зо сміху ах  за живіт хапався. А вхе після ловів узяли вони того кочови

ка із собою в дорогу.
Коли кочовик увійшов до Гарунового палацу й побачив оту розкіш та пишно

ту й роздивився залу, де засідав Гарун-правитель, то зчудувався неабияк. Т ох пі
дійшов він до Гаруна й проказав:

— Мир тобі, о Аллаху!
— Замовкни! — згукнув Гарун. — Що ти мовиш?
Тоді сказав він:
— Мир тобі, о пророче Аллаха!
— Лихо х  тобі, — озвались присутні, — що ти верзеш? Він хе повелитель 

правовірних.
Тоді одказав кочовик:
— Мир тобі, о повелителю правовірних!
— Мир і тобі, — одмовив йому Гарун.
Кочовика посадовили та накрили стола, і з усіх страв скуштував він потроху, а 

вже наосганок принесли охолоджений фруктовий кисіль.
— Гадаю, — докинув Асма'і, — він і гадки не має, що воно таке — кисіль.
— Коли справді так, як ти кажеш, то дам я тобі капшука з грішми, — пообі

цяв йому Гарун.
А кочовик тим часом простягнув руку й заходився ласувати киселиком; та 

брав він таким робом, що було видно — він не їв його зроду.
— Що х  воно за харч такий оце ти їси? — поспитав його Гарун.
Одповів кочовик:
— Клянуся тим Богом, який великодушно визначив тобі бути халіфом, що не 

знаю я, що це за харч такий, однак усевишній каже в Корані: "... і плоди, і фіні
ки, і гранати”*. Фінікові пальми в нас не ростуть, то, вважаю, що це гранат.

— О повелителю правовірних, — мовив Асма'і, — тепер ти мені маєш дати 
два капшуки, бо він ні киселю не куштував, ні гранатів.

Звелів тоді Гарун дати Асма'і два капшуки з грішми, а кочовика так щедро 
обдарував, що той розбагатів.

Кого із живих ти за істинно щедрого маєш?
Того, хто замків на скарбівню свою не чіпляє.
Усе, що приходить до нього — серйозність чи жарт

сороміцький —
Взаємно і щедро такий чоловік повертає.
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*  *  *

Якось халіф заходився снідати, і поклали перед ним засмаженого баранця. А 
зі степу саме прийшов араб-кочовик, і халіф прикликав його до себе. Сів араб до 
трапези й заходився коло м’ясива.

Сказав халіф:
— Чого це ти цього баранця на шматки розриваєш і гризеш так люто, ніби 

мати його молоснула тебе в голову?
— Це ще не бозна-який почастунок, — одмовив кочовик. — А от ти такими 

жалісними очима на нього дивишся і од видовища, як я шматую баранчика та 
упорую, тобі аж серце крається, мовби мати його тебе своїм молоком випоїла.

Ходжа за своїм так тремтить і так ревно страждає,
Що жадібний погляд ні з чого і на мить не спускає.
Коли ж щось загрожувать буде ягничці fjoro чи ягняті,
То ладен за них він і матір, і сина віддати.

Як станеш ти гостем у нього котрогось там дня,
Ходжа покладе хліб на стіл і засмажить ягня,
Та ліпше для нього, як ти сто разів йому в зуба поцілиш,
Аби лише хліб той від зуба твого не утратив цілість;
Сто палок скуштує він радо твоїх по боках і по спині,
Аби лише ти не торкнувся його смаженини.

* * *

Сказали Баглюлеві7:
— Порахуй усіх божевільних Басри!
— їх годі порахувати, — відповів Баглюль. — От якби ви мені загадали пере

рахувати розумних, тоді інша справа, — їх зовсім небагато.

У кожному, кого ти мудрим звеш,
Дозвілля, як безумства дань, живе.
Він уникає світла суєти,
Тінь божевілля втіхою зове.

* * *

Якийсь учений писав одному щирому приятелеві листа. Біля нього примос
тився перехожий та й краєм ока підглядав написане. Завважив теє вчений, та й 
написав: “Коли б ото не сидів біля мене один харцизяка й звідник і не читав 
мною написане — усі тайнощі свої я виклав би тобі”.

— Клянуся богом, пане вчений, — озвався той чолов’яга, — я і не заглядав у 
твого листа, і не читав!

— Ох ти ж негіднику! — згукнув учений, — то звідкіля ж ти знаєш, що я на
писав, коли таке говориш?

Того, хто вкравши таємницю у добродія,
Стає обізнаним, слід називати злодієм.
За те, що сміє він цікавість вдовольняти,
Він варт того, щоб звідником назвати.
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*  *  *

Один п’яничка вийшов із хати, впав посеред дороги та й обблювався, вима
завши блювотинням і губи, і лице. Підійшов до нього пес й став вилизувати. А 
тому приверзлося поп’яну, що то якийсь добродій втирає його, та й ну благати 
бога:

— Нехай же господь милосердний зробить дітей твоїх та онуків тобі слухня
ними!

А по сих словах собака підняв ногу та й покропив його лице.
— Нехай же благословить тебе Аллах, о мій пане! — сказав п’яний. — Ти ще й 

води теплої приніс, аби лице моє вмити.

Пияк вина впивається до рвоти,
Тоді у нього вуса в нечистотах.
А пес його лице сечею скропить —
Як омовіння ритуальне зробить.

* * *
Багдадський суддя подався піхом до п’ятницької мечеті. Підійшов до нього 

якийсь п’яний, упізнав його й вигукнув:
— Нехай возвеличить тебе Аллах, о судіє! Та чи ж личить тобі ходити пішки?
І тоді ж присягнув, що як не посадить судцю собі на шию, то одцурається 

жінки.
— Підійди-но ближче, о клятущий! — звелів суддя.
Коли ж п’яничка всадовив суддю на шию, то повернув назад голову й запи

тав:
— То бігти мені чвалом чи підтюпцем?
— Середньо, — відказав судця, — між сим і тим. Тільки не сахайся в усі боки, 

та не підковзнися, та іди попід стінами, щоб перехожі не плуталися в нас під но
гами.

Відповів п’яничка:
— Нехай благословить тебе Аллах, о судіє! Ти добре-таки тямиш у верховій їз

ді.
Коли ж довіз судцю до мечеті, той звелів кинути його в холодну.

— Нехай же тебе виправить Аллах, о судіє! — згукнув п’яничка. — 
Ти так оддячуєш тому, хто збачився на твоє приниження йти піхом, став тобі за 
верхового коня та велично довіз до мечеті?! Засміявся суддя й відпустив його з 
миром.

Якщо вже п’яничка зачепить тебе у путі,
Привітним з ним будь, мудрецю, що пізнав все в житті!
Пильнуй свого доброго імені, як волосинки,
Бо надвоє дурні у сварці розірвуть її.

* * *
Один ткач залишив у мудреця якусь річ на сховок, а через якийсь час вона 

знову йому знадобилась. Прийшов він до мудреця й побачив, що той сидить біля 
хати на підвищенні, як і пристало воно вчителеві, а перед ним рядком сидять уч
ні.

— О пане вчителю, — озвався ткач, — мені та річ, що віддав я тобі, потрібна.
— Посидь трішки, — одмовив мудрець, — поки я скінчу урок.
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Сів ткач і чекає, хоч і було ніколи. Та урокові, на лихо, не було кінця-краю. А 
мудрець мав звичку, коли читав урок, хитати головою. Ткач і помислив собі, що 
читати урок — це те саме, що головою хитати. Тох сказав він:

— Уставай хе, пане вчителю, та настанови мене своїм помічником, щоб я за
мість тебе головою похитав. А ти тим часом принеси мені тую річ, що я віддав 
тобі на сховок, бо духе кваплюся. На отаку його мову мудрець засміявся і сказав:

Тим вихваляється факиг перед юрбою,
Що знає він, мовляв, науки всі сповна.
Що б не спитав ти — відповідь одна:
Моргатиме й трястиме головою.

* * *
Якийсь сліпий темної ночі простував дорогою з каганцем у руці та глечиком 

на плечі. Підступив до нього один чолов’яга-причепа й сказав:
— О дураче! Тобі х  однаково, чи то день, чи то ніч, бо очі твої світла від тем

ряви не одрізняють. Яка х  тоді користь тобі од цього каганця? Засміявся сліпець:
— Цей каганець не мені посвічує, а таким нікчемам, як ти — сліпим серцем і 

темним розумом. Щоб ви у темряві, бува, не штовхнули мене та не потрощили 
мого глека.

Найкраще дурень зна, як дурневі ведеться,
Сам Абу Am Сіна* сказати не береться.
Не смійся зі сліпця, як сам вродивсь незрячим!
Буває, що й сліпий в каліцтві добре бачить.

* * *
Амр син Лейся’ уздрів, що один із його воїнів-вершників сидить на худючій 

шкапі.

В такої-худющої шкапи, їй-богу,
Не знайдеш, окрім кістяка, вхе нічого, 
Як Ездри віслюк, до кісток вона зсохлась, 
Та м’яса на них не з’явилось нітрохи.-

Коли тобі трапиться шкапа худа, 
Ти м’яса на ній не знайдеш і сліда. 
Обстеж її з голови до копит:
Лиш шкіра та кості — весь її вид. І

І вигукнув він:
— Нехай хе  будуть прокляті мої вершники! Усі динари й диргеми, які я даю 

їм , вони тратять на своїх хіночок, щоб у них озаддя ще пишнішими стали. А 
коней своїх голодом морять.

Вчувши ту мову, вершник одказав:
— Присягаю Аллахом, о командувачу, коли б ти пильніше придивився, яке х  

то озаддя в моєї хінки, то б упевнився, що воно од конячого куди худіше.
Засміявся тоді Амр син Лейса та й, щедро наділивши того вояка, сказав:
— Іди вхе та підгодуй отих обох своїх кобильчин.
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Коней верхових дав господь тобі двох,
Ти їх навантажуй по черзі обох.
Один уночі, другий вдень тобі буде корисний.
Одного ногами, а другого стегнами тисни.

* * *
Один із нащадків Алі прикликав до себе в Багдаді повію. А та жінка за 

послугу сказала дати їй грошей, і мовив тоді нащадок:
— То ти не хочеш вдовольнити жадання мужчини з родини самого посланця 

господнього та з династії правителів сього краю?
— Ти оці вигадки розказуй хвойдам Кума й Кашана, — одмовила повія, — а 

нашій сестрі в Багдаді за теє-то як його треба грошики платити.

Дай підлому удвоє більше того,
Що хочеш сам отримати від нього.
Гаман свій розв’яжи: за так шнурок повія 
Свій не розв’яже й посланцеві бога.

Як хтиво пан узяв її за зад,
Одважилась рабиня так сказать:
“О, припини цю неподобну справу, 
її не дозволяє шаріат”.
А пан: “Мовчи, МаліковаІ 11 наука 
Нам дозволяє розпускати руки”.
Вона ж: “Маліку — ангелові смерті11 
Аллах віддасть вас на пекельні муки”.

* * *
Один учений, з виду гидкий і тілом бридкий, зустрівся якось із Фараздаком13 

та й побачив, що обличчя того через хворобу геть і зжовкло.
— Що ж тобі приключилося, о Фараздаку? — поспитав учений. — Ти з лиця 

геть жовтявий став?
— Коли ото я уздрів тебе, — одповів Фараздак, то пригадалися мені всі про- 

грішення мої, тому й пожовк ураз.
— А чого се ти згадав свої прогрішення, як мене побачив? — зчудувався вче

ний.
— Вжахнувся я, що Всевишній покарає мене за гріхи, мною сподіяні, та й на

городить отакою брутальною личиною, як у тебе, — одказав Фараздак.

Коли я бачу твій огидний вид,
Відкинуть серце прагне гріх і стид.
Тому й боюсь гріхом прогнівить небо:
Боюсь покари — схожим стать на тебе,

І той самий учений розказує:
— З одним приятелем стояв я впосеред дороги й розмовляв, аж підійшла 

якась жінка та й, ставши оддалеки навпроти мене, заходилась придивлятися до 
мого обличчя. Коли ж оте її роздивляння сягло непристойності, сказав я служни
кові, щоб сходив до тої жінки й спитав у неї, що це значить. Повернувся 
служник й сказав мені: “Пані кажуть: І тяжкий уже ж гріх скоїли мої очі, то й
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вирішила я їх укарати; та жодної покари для них суворішої не знайшла, як ото 
дивитися на оцю личину плюгаву”.

Очі мої всі гріхи від людей ще не змили,
Хоч двісті разів їх ридання і сльози закрили 
Щоб не горіть у пекельнім огні, покараю я їх:
Хай споглядають сьогодні огиднії риси твої.

*  *  *

Джагіз оповідає:
— Ізроду-віку не почувався я таким осоромленим, як одного дня. Напосілася 

на мене якась жінка та й привела перед робітню певного мідника. І так я зчуду
вався — що ж то воно діється? — що спитав у того майстра. Сказав він на одвіт: 
«Звелено було мені сею жінкою: “Зроби для мене боввана якогось в образі та по
добі сатанинській”. Одповів я, що не знаю, яка ж то подобизна має бути вдана. 
То вона й привела тебе перед мене: мовляв, отакої подоби сатану мені виготуй».

І дивовижної ж форми у тебе лице!
Щоб відтворити його — хто візьметься за це?
Щоби створити шайтана цодобу,
Треба твою за взірець брать особу.

*  *  *

Якийсь добродій уздрів чоловіка з мерзенним обличчям, що благав у господа 
відпустку за гріхи та спасіння од вогню пекельного вимолював; і сказав він 
бридькові:

— Ой же ж, друже! То ти оцій гидкій мармизі на геєну огненну скупишся й 
вогню пекельного їй шкодуєш?

Чи ти не бачив обличчя своє,
Що неприємності всім завдає?
Кинь у вогонь ти свій вид — далебі,
Буде вогневі біда, не тобі.

* * *
Прийшов один чоловік одворетного виду до лікаря. “У мене, — сказав, — на 

найбільш огидному сороміцькому місці чиряк сів”. Лікар пильно поглянув на йо
го обличчя й мовив: “Брешеш ти, бо дивлюсь я на твоє лице й жодного чиряка 
там не бачу”.

Той стид султан у шаріаті не схвалив,
Щоб нижче пояса ти тіло заголив, —
Обличчя ж найбридкіше в тебе. Дивно,
Що ти лице сховав, а інше щось відкрив.

•  *  *

Якийсь добродій із величезною носярою залицявся до одної жінки та знай ви
хваляв себе:

— Я чоловік далекий од нерозсудливості і на вдачу тривкий, та й, з усього во
но видно, до труднощів звичний і до тягот терплячий.
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— Авжеж, що так, — одмовила йому жінка, — з усього видко, що до всяких 
там труднощів і тягот ти терплячий, інакше б отаку важенну носяру не тягав аж 
сорок літ.

Твій ніс великий — то тягар всім людям.
Допоки залицятися ще будеш?
Не від побожності поклони б’єш щомиті —
Під носа тягарем ти змушений хилитись.

* * *
Якийсь-то дотепник угледів чоловіка, обличчя якого вкрило буйне волосся.
— Обрізав би ти волосся, — порадив йому дотепник, — а то лице твоє, гляди, 

геть-чисто потилицею стане.

Якщо ходжа пінцетом цим щоднини 
Висмикувать не буде волосини 
З обличчя, то його за кілька днів 
В потилицю волосся перемінить.

* * *
Моавія та Акиль, син Абу-Таліба15 сиділи якось укупі, коли Моавія й озвався 

до присутніх:
— О люде Сирії! Чи не чули ви слова господа усевишнього, що прорік він: 

“Нехай пропадуть обидві руки Абу-Лягаба і нехай він сам пропаде!”?
— Авжеж, -  одповіли йому.
— Тож знайте: Абу-Лягаб — то рідний дядько Акиля, — сказав Моавія. — О 

люде Сирії! — мовив тоді Акиль, син Абу-Таліба, — чи не чули ви слова господа 
Усевишнього, що прорік він: “Горітиме він у вогні пекельному, а жінка його дро
ва підноситиме”?16

— Авжеж, — одповіли йс му.
— Тож знайте: дрова тії підноситиме дядина Моавії, — прорік Акиль.

Із вад чужих, оскільки й сам ти не святий,
Сміятися не треба з висоти.
Розумний змовчить про тебе та інших —
Скажи вже ліпше, в чому грішний ти.

♦ * *
Один із нащадків Алі, ворогуючи з певним чоловіком, сказав йому:
— Ти мене за ворога маєш, тоді як у поясній молитві повинен підносити 

хваЛу, слова промовляючи, що благословив ними господь пророка Мохаммеда: 
“О боже ти наш, благослови Мохаммеда та рід Мохаммедів!”1*

— Я проказую також і “...благочесних та непорочних”, — одмовив той, — але 
це вже не про тебе казка.

О ти, що возводит себе аж до роду пророка!
Хіба чистоти це твоєї і святості доказ?
Якщо ти розводишся так про добродійство роду пророка,
То де ж твої власні дозрілі чесноти високі?
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Один самозванець, прикидаючись нащадком Am, увібравсь пристойно та й на 
претензію отої покревності високої піднявся.

. Зазіхання його — не від правди сліпучого світла,
Тому й плечі у нього покриті косами лжесвідків.

Прийшов він до одного благочестивого добродія; той схопився на рівні й по
садовив його на достойне місце, а сам сів ізбоку. Й усяке бажання самозванцеве 
благочесний добродій виконував шанобливо, а коли вже гість одійти намірився, 
провів його з великою пошаною.

І сказали йому приятелі:
— Ба, ми знаємо цього чоловіка. Родина його куди як далека од сього важно

го й чесного роду, і твердження його, буцім він нащадок Алі, брехня й неправда. 
Од батька його й не пахне високородним коліном, а матінка його і не зростала в 
отій сім’ї родовитій.

Мати його — з того дому, де злидні й подачки щоденні,
Батько його — все тяга казани і струже веретена.
Та хоч походить вона із підлотного плем’я,
Він же — зі стайні у плем’я того, достеменно.

Сказав благочестивий добродій:
— Те, що вчинив я, аж ніяк не додає честі людям, що належать до роду цього 

насправжки. Однак воно гідне й достойне тих, що з путі праведного збилися, за
зіхаючи на звання нащадків сієї родини.

Всякому, котрий відносить себе до пророчого роду,
Шану складать мають ті, що не мають породи.
Бо до них не прихильні ні доля, ні люди,
В дар йому дай ти багатство і сан — і він більше

просити не буде.

* * *
Халіф трапезував якось з арабом-кочовиком, сидячи за накритою ска

тертиною, і коли поглянув знічев’я на шматок, що той саме підносив до рота, то 
помітив на ньому волосину.

— О бедуїне, — сказав халіф, — зніми ж волосину з цього шматка.
— Чи ж то можлива річ брати їжу зі скатертини чоловіка, який до кожного 

гостевого шматка так придивляється, що й волосину на ньому завважує? — мо
вив бедуїн та й одсунув від себе страву. І заприсягся він, що зроду-віку зі скатерті 
халіфової не пригощатиметься.

Вже ліпше скатертину щедро слати 
Господарю, ніж гостя виправляти.
Не той гостинний, хто завважить за столом,
Чого і скількі гість відваживсь взяти.

* * *
Сиділи якось кілька чоловіків та подейкували про чесноти й вади мужчинські.
Тут один з-поміж них і каже:
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— Усяк, хто не має двох очей видющих, напівмужчина, а всяк, хто не має в 
хаті молодої жінки-вродливиці, теж напівмужчина. І всяк, хто не опанував ре- 
месгва мандрувати по морю, і поготів напівмужчина.

А був у тому товаристві один сліпий, що не мав жінки і не знав до ладу, як 
тим морем братися.

— Оце так-так, добродію! — як скрикне він. — І дивовижного всякого наго
ворив ти тут: од породи мужчинської ти мене так далеко одсунув, що бракує мені 
тепер лише півмужчини, аби зміг я немужчиною називатися.

Незрілий, недолугий, нищий серцем,
Ходжа уже мужчиною не зветься,
Хай тисячі мужчин дадуть свої чесноти 
Йому, він з ницості не підведеться.

*  *  *

Прийшов Баглюль до Гаруна ар-Рашида. Один із візирів халіфових і каже йо
му:

— Приємна звістка для тебе, Баглюле: повелитель правовірних настановив 
тебе головнокомандувачем над мавпами й свинями!

— Тож слухай мене й накази мої виконуй, бо й ти єси з моїх підданців, — по
радив Баглюль.

Ти оповістив: худобою я буду управляти.
Отож, ти підданець мій теж, хоча й із знаті.
Так підрахуй же рать мою — верблюдів і свиней.
Той підрахунок з тебе слід почати.

*  *  *

За владарювання одного падишаха-гнобителя помер заможний чоловік. Візир 
отого гнобителя прикликав до себе сина померлого й спитав:

— Що по батькові твоєму зосталося?
— Статки-маєтки такі й сякі, — одповів син, — а зі спадкоємців — лише ти, 

візире, пошани гідний. То нехай же бог дасть тобі і наддасть — та я отсей підні
жок твій жалюгідний.

Засміявся візир і повелів, щоб спадок заможника розділили порівну: одну по
ловину залишив він синові померлого, а другу половину одписав на падишаха.

Візир-тиран не знає більш святині,
Крім права падишаха. В сиротини 
Забрать майно до крихти — справедливість,
А щедрість — розділить на дві частини.

♦ * *
Спитали в турчина-харцизяки:
— Що тобі любіше: грабунок нині чи райські розкоші взавтрьому?
— Краще вже награбуватися досхочу сьогодні, прибираючи до рук усе, що на , 

очі навернеться, — сказав турчин. — А завтра я ладен іти у вогонь пекельний хоч 
із самим фараоном1*.
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Послухай хе таке: манили турка раєм, 
а він спитав попа: “Там грабежі бувають?”
Зачувши “ні”, сказав: “Той гірше пекла рай,
Як грабувати там можливості немає!”

* * *
Якийсь захожий старець під дверима одного палацу попрохав ласкавого та бо- 

горадного хліба. Аж тут обізвався господар із середніх покоїв:
— Звиняй, — гукнув, — але мого жіноцтва саме вдома немає!
— Таж я прохаю шматок хліба насущного, — одказав жебрак, — а не любощів 

із твоїми жінками.

Коли прийшов жебрак до твого дому,
Віддай усе, не відмовляй ні в чому,
Щоб не давать підстав для всяких гадок,
При ньому домочадців ти не згадуй.

* * *
Комусь в негідника, який нечистий, ситий,
Несхованого хліба поживитись 
У хаті випросити тяжче, ніж в гаремі 
В його жіноцтва іншого добитись.

*  *  *

В одного вчителя тяжко занедужав син, що стояв він уже на божій дорозі.
— Приведіть-но сюди обмивана мерців, нехай його обмиє, — звелів учитель.
— Та він же ще не помер! — сказали йому.
— Се не біда, — одмовив учитель, — поки той скінчить його обмивати, він і 

упокоїться.

Отой, хто власну справу підганяє,
Поспішливість негідну виявляє.
Порушує він піст іще до смерку.
Перед водою чоботи скидає.

*  *  *

Синові одного вчителя сказали:
— Ну й дурень хе  ти!
— Коли б я оце не був дурнем, — сказав хлопець, — то б ясувало воно, що 

народився я не од свого таки батька.

Набралась мати сорому, бо, судячи із сина,
Його характер вроджений — не батькова провина,
Бо довгі вуха мула, то певна вже прикмета:
Він не коня, а віслюка дитина.

* * *
В одного вчителя спитали:
— Хто із вас старший — ти чи твій брат?
— Та покіль я старший, — одмовив той, — однак через рік він стане мені рів- 

нолітком.
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Ти не сягнув мети, навіщо х  примічаєш,
Що чийсь життєвий шлях у клопотах минає?
Рахуєш вік чухий, а що твоє життя 
Так само промина, хіба того не знаєш?

* * *
Один недужий чоловік лежав уже був на смертній постелі. А в узголов’І його 

сидів добродій, із рота якого так смерділо, що страх. Той усе нахилявся до хворо
го та знай товкмачив йому: “Немає бога, крім Аллаха, а Мохаммед -  посланець 
його”19 й дихав у лице небозі важкенним духом. Як хворий уже не одвертався, 
той допікав йому ще дужче й усе ближче до нього нахилявся. Коли ж болящому 
ввірвався терпець, проказав він:

— Облиш мене, пане добродію, дай хоч померти по-людському, в чистоті та 
гаразді! Чи ж ти хочеш мою смерть осквернити сим духом нечистим, що й омо- 
віння ніяке не поможе?

Людини мудрої у світі не знайти.
До надокучливих не прислухайся ти.
Як лицемірством дихають вуста.
Його, той дух, не схвалюй ти.

♦ * *
Якийсь чоловік прийшов до одного добродія та й ну йому докоряти:
— Як же воно так можна, братчику, що ти меле й не признаєш, і в рахубу не 

приймаєш?
Зчудувався добродій неабияк й одмовив:
— Щ ось не доберу я, голубе, про що ти отеє мені торочиш.
А той йому каже-говорить:
— Таж батько мій сватав колись твою матінку. Якби ж ото вона захотіла його, 

були б ми оце зараз братами.
— Ій-же богу, — одказав добродій, — коли справді ми братани, як ти отеє по

відуєш, то дай-но обійму я твій спадок, а ти собі мій.

Незрілий духом від усіх людей,
Як дані, лиш благодіяння жде.
Як не дозріє дух його, з гризоти 
В страждань тіснину серцем він впаде.

* * *
Спитали в одного горбаня:
— Чого більше ти бажаєш — щоб господь усевишній спину тобі розпростав й 

розгорбив, як ото іншим, чи щоб усіх інших зігнув у три погибелі, як тебе?
Одмовив горбань:
— Нехай господь горбатими всіх поробить, як оце я, щоби зміг я на них таки

ми ж очима дивитися, якими вони на мене зараз витріщаються.

Як ворог насміхається над вадою твоєю,
Чудово — ти, назло йому, позбав себе від неї.
Це буде куди краще, ніж побачить,
Що ворог вади сам зазнав тієї.
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*  *  *

Один добродій клав поклони, а тоді заходився творити молитви, й у молитвах 
тих випрохував у бога місця в раю та благав збугку од вогню пекельного.

Стара жінка позад нього теє наслухала та й собі примовляла:
— Боже солодкий, що бажає він — і мені того ж пошли та ущедри!
Вчувши оте, озвався чоловік:
— Божечку, зроби ж так, щоб повісили мене на шибениці або батогами за

шмагали до смерті!
А стара й каже:
— Всеблагий боже, змилуйся наді мною й од того, що прохає він, упаси і зба- 

ви.
— Оце так чудасія! — вражено обернувся чоловік до старої. — І дивні ж мір

кування твої, і випрохуєш ти нам неоднаково: супокій у задоволлі й розкоші рай
ські для нас обидвох, а кари господні та муки нестерпні лишень для мене?

Негідно чинить той, хто успіх твій на двох 
Розподілить у житті (тобі ж — поможе бог) —
Товариш він тоді. Коли ж на шлях біди 
Ти ступиш, він назад відразу ж зробить крок.

*  *  *

Привела якась жінка до судді свого супружника та й ну скаржитися:
— Упорує він мене по самеє нікуди -  і години не дає мені промитої: ні на са

мотині сього діла не збувається, ні на людях того не цурається. Чи як тісто ото 
бгаю, чи як паляниці з печі виймаю, чи як цілий місяц постую, чи як молитви до 
бога підношу я.

— Та я ж тебе задля цього й узяв! — згукнув її чоловік.
— О шановний судіє! — мовила тоді жінка. — Живим богом тебе заклинаю, 

визнач, скільки на добу йому проходити ручок зо мною, аби я знала й відала, як 
мені до нього підладжуватись.

Й оголосив тоді суддя їм свій рішенець:
— Десять ручок!
— Таж немає моготи в мене на стільки! — зойкнула жінка.
— Тоді дев’ять! — сказав суддя.
— І стільки несила мені зносити, — правила вона своєї.
І так суддя все збавляв, аж поки не довів число ручок до п’яти.
— Ба, і такої моготи я не маю, — сказала жінка.
— Та цур тобі! — роздосадувався суддя. — То ти хочеш позбавити сього не

щасного й найменшой втіхи?
— Що ж, гаразд, — погодилася жінка.
А чоловік сказав:
— О судде, звели ж їй, щоб вона обрала собі когось своїм заступником у сьо

му ділі.
— То нехай пан суддя й буде моїм заступником, — докинула жінка.
Розсердився суддя:
— Ах ти розпуснице окаянна, нехай тобі абищо! Од нього сама одвихаєшся, а 

мене натомість хочеш ввергнути в його обійми, аби виробляв він зо мною теє, 
що й з тобою витворяє? Забирайся ж геть звідсіля, і нехай над тобою буде про
кляття господнє!
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Якщо ти хтивості чужій сприяєш і не судиш,
Боюсь, із сотнею коханих нищим будеш.
Під час роботи бруд тоді буває,
Якщо невинність враз повія заступає.

* * *
Один старигань, у якого жага розгорілася молодеча та який позбавлений був, 

неборака, тої сили, аби зазнавати втіхи й розкошів, купив собі молоду та вродли
ву невільницю. І при першій-ліпшій нагоді схопив її в обійми. Хоч і був він 
сповнений жаги, та снаги чоловікової мав не надто.

І мовив, він невільниці:
— Яви мені ласку та руку простягни ніжну і приголуб трішечки оцього дріму- 

на, аби він зо сну пробудився, та воскреси померлого!

Коли нитка мого інструмента слабка,
Поможи їй, о добра жіноча рука!
Поки пальці кінець не натруть їй сповна,
В вушко голки ввійти не зуміє вона.

Невільниця х  як не вовтузилась зі старим, жадання його вдовольнити не 
змогла, і скільки не голубила й не пестила його -  те, що дрімало, так і не встало. 

Чули, однак, як вона потай од старого проказувала:

Не став, як слід, в старого інструмент,
Зваливсь, як висхлий листик — у момент.
Потрудишся рукою, то зведеться,
А руку забереш — і не здригнеться.

* * *
Один чоловік прийшов до судці позивати Джуту за десять диргемів.
— А ти свідків маєш? — поспитав суддя.
— Ні, — одповів той.
— То нехай тоді він присягне мені, що не брав їх, — сказав судця.
—• Хто ж клятвам його йме віру? — вигукнув позивач.

Йому клястись брехливо і невинно —
Що пити дуг20 в пустелі бедуїну.

А Джуга сказав:
-  О судде всіх мусульман! Коли він клятві моїй віри не йме, то приклич до 

себе імама мечетьки, що на нашому кутку міста стоїть -  такий уже він добродій
ний, такий честивий та праведний, і все про благі діла розводиться.

І нехай присягне замість мене, що не брав отих десять диргемів. Нехай вхе 
тоді цей чолов’яга вгамується.

* *'♦
Один араб-степовик загубив верблюда і присягнув він, що коли однайде його, 

то продасть за один диргем. Коли верблюд знайшовся, пожалкував він, що дав 
таку клятву. Почепив тоді на шию верблюдові вішку та й ну кричати:

— Продається верблюд за один диргем, а вішка за сто диргемів! Порізно не 
продаю!

Якийсь перехожий підійшов і сказав:
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— І дешевий z e  був би твій верблюд, якби не мав на собі такого ошийника.

Ти не приймай від скнари дар — з поклажею верблюда 
Бо так не чинять справді щедрі люди.
Ошийник, що пов’яже він із милості тварині,
Поклажі в тисячу разів для тебе важчим буде.

*  *  *

Загубивши свого верблюда, бедуїн став кричати на всі заводи:
— Всякого, хто приведе мені мого верблюда, винагороджу я двома верблю

дами з їхньою поклажею!
Зчудувалися люде:
— Оце так! І що б воно мало значити — невже один верблюд дорожчий од 

двох верблюдів з поклажею?
— Звиняйте, — одповів бедуїн, — та коли ви отаке питаєте, то, видко, не 

спізнали ви радощів одзискання втраченого та й не дознали ви насолоди й задо
волення од знахідки загубленого.

Коли втрата мізерна — про це й говорити не варто 
І на розшуки ревні не треба і сил марнувати.
Хто тямущий, той істину знає поміж протиріч:
Насолода знайти — о, це більше, ніж знайдена річ.

* * *
Якогось лікаря запримітили, що всяк раз, коли кладовищем проходжав, лице 

своє запоною прикривав. Про причину такого вчину запитали його, а він сказав:
— Сором мене перед мерцями оцього кладовища поймає: могилу одного не

біжчика проминаю — то ото кості колись я йому вправляв, поки небогу на той 
світ не одправив. А як на могилу іншого мерця погляну — то знадобів я йому 
прописував, що він од них і життя позбувся.

Думко твоя, лікувати недужого немічна ти.
Те, що прийшла ти — це доказ того, що і смерті пора вже прийти.
З власної ласки спроваджуєш душі в країну померлих —
Цим Дзраїлову21 працю виконуєш ти.

О ти, паплюжиш мистецтво святе лікування!
Від тебе недужим, хоч як не крути, а одні лиш страждання.
Тож богу хвала, хоч з тебе вдоволені сильно 
Мерців обмивач, хто саван продає і гробар.

* * *
Один мудрець прорік: недолугий лікар — як чумна моровиця, що про

кинулася межи людом.

О ти, що лікувать, як слід, не годен,
До моровиці всіх людей призводиш!
Тож не дивуйсь, що всі тебе кленуть 
Прокляттям тим хворобу проженуть.

*  *  *
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* • *
Якось весняної пори в гурті друзів милих та приятелів щирих подався я з до

му на прогулянку, шукаючи Деякої галявинки для милування. А коли вже вподо
бали собі буйноквітну місцину, то розстелили на моріжку скатертину. Якийсь-то 
собака побачив отеє здалеку й хутенько підбіг до нас. Хтось із нашого товариства 
підняв каменюку і -  як ото хліб собаці кидають -  йому пожбурив. Собака поню
хав каменюку й притьмом одбіг назад, і скільки його не манили, більше вже не 
підходив.

Дивом дивувалися з отакої прояви приятелі, а один з-поміж них і мовить:
— Чи ж знаєте ви, що сказав цей собака? Сказав він: мОці нещасні од с т а 

рощів та голоду каменюки їдять; чи ж то спромога сподіватися чогось іншого з 
їхньої скатерті? Та й чи ж розговієшся чимось на отакій учті?”

Як ближню Й пальту — скатертини дві — ро зложить 
Ходжа, то всяк своє отримать може:
Кота утішить з ближньої — удар прицільний дрюка,
А пес із дальшої, як пай, отрима каменюку.

* * *
Поспитали в одного хлопчини:
— Ти хочеш, щоби твій батько помер і ти посів його спадок?
— їй-богу, ні, -  одмовив хлопець, -  але хочу, щоб його вбили, і я отак обій

няв би батьківський спадок та й розплату за кров його з убивці отримав.

Син прагне, щоб нарешті стать багатим,
Позбутись батька, а майно собі забрати.
Не щоб помер він, а щоб був убитим, —
Тоді і спадок, й викуп можна взяти.

*  *  *

Проходила вулицею молода та вродлива невільниця: от і ув’язався за нею 
якийсь гультіпака.

— Ти хочеш скуштувати того, що пан мій зо мною робить? — спитала в нього 
невільниця.

— Авжеж, — одповів той.
— То присядь на хвильку, — одказала йому невільниця, — он. пан мій слідком 

іде. Зараз він з тобою зробить теє, що завжди зі мною робить.

* * *
Один чоловік повернувся до рідної хати 
Із мандрів. Дитя його кожному стало гукати,
Хто йшов повз їх двір: “Пане, дай мені золота й срібла,
Бо я сповіщаю тебе про повернення батька!”

Тямущий якийсь перехожий сказав: “Гей, хлопчино!
Подібна новина не всіх ощасливить повинна.
Це мати твоя дочекалась свого чоловіка —
Тож з неї й питай нагороду за добру новину”.
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*  •  *

Один добродій перед якимось поетом проказав був вірша, таки недоладного; 
перший рядок у ньому закінчувався на слово “вітру”, а другий на приконеччі мав 
слово “дорозі”.

Сказав йому поет:
-  Твій витвір ні в які ворота не лізе, бо стулений невдатно: у першому рядку 

передостання літера “р", а в другому -  вже “з”.
-  Тоді постав у кінці другого рядка замість “з” літеру “р”, -  сказав віршомаз.
-  Але ж після літери “р” у тебе слідує “у”, а після “з” -  “і”, -  одмовив поет, -  

все одно кострубато виходить.
-  Та погляньте лишень на цього впертого дурня! — згукнув віршомаз. -  Я 

йому торочу про варене, а він мені про печене! Я йому про звуки, а він мені про 
призвуки!

Той, хто хули від похвали не відрізняє,
. В письмі ні фатхи, ні кяери не розпізнає.

Чого ж негідник той патякає про вірші?
Та ж він, де вірш, а де ячмінь22 не знає.

* * *
Двоє віршувальників зійшлися якось за трапезою. Як подали їм киселику з 

фруктів, добре-таки гарячого, один і каже другому:
— ОтсеЙ кисіль гарячіший од того окропу та гною киплячого, який питимеш 

ти в геєні вогненній.
— Се не така біда, — одповів йому той віршник, — як прочитаєш ти котрийсь 

зі своїх віршів у тому пеклі пекельному, все вмить і захолоне від тих мерзощів на 
радість тобі та іншим грішникам.

Якщо напишеш ти рядок вірша свого 
На дверях пекла — то схолоне враз вогонь 
В геєні огненній, бо вірш такий холодний,
Що перетворить в лід киплячу воду.

* * *
Один поет Сагібові, сину Аббадовому23, приніс вірша: що другий рядок його 

віршування походив із зібрання віршів іншого поета та кожне порівняння було 
витвором художницького хисту віршувальників інших.

І сказав Сагіб, син Лббадовий:
— Чудернацьку ж череду верблюдів привів ти сюди — коли хтось, бува, 

вуздечки на них поодв’язує, то кожен верблюд одразу ж чкурне до свого таки 
табуна.

Мені ти хвалився учора постійно, весь день. 
Що віршів солодших, як в мене, немає ніде. 
Зібрав ти докупи по кілька рядків звідусіль,
В дивані у тебе лиш крадені бейти знайдеш. 
Як їх повернути на місце своє, то повір, 
Залишиться лише неописаний, чистий папір.
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* * *
Фараздак державцеві Басри що на ймення Халід24, високохвальні вірші 

склавши, скільки не дожидався винагороди за його вихваляння, а таки не от
римав. І тоді в оцих нихчсписаних рядках він висміяв державця:

Халідовим палацом я мрійно засліпився,
Невдячної натури його не роздивився.
Я той, хто від писання Халіду похвали 
Людським лайном уперше замастився.

Палац розкішний цей знадвору споглядав я,
Господаря його аж надто вихваляв я.
Коли ж подумав — зрозумів, що тою похвалою 
Білизну власних віршів обкаляв я.

* * *
Коли оці два вірші дійшли до Халіда, він передав Фараздакові дві тисячі дир- 

гемів і листа послав йому: “Оцими диргемами змий вислови, що з твоєї нугроби 
вивергнулися й запаскудили вид твій”.

Не дивуйся, що той, кого хвалять, щедротним буває 
До поета, хоча він і хвалить його, й часом лає 
З моря щедрості бризками тої хули 
Він із пам’яті, як  зі скрижалів, своєї змиває.

* * *
Якийсь поет проказував перед ученим свої вірші; коли ж дочитався до самого 

краю, сказав:
— Я склав їх у вбиральні.
— їй-богу, правду кажеш, — одмовив учений, — бо її запах мені і вчувається.

Про автора -  мовчи, про вірші ж -  все по суті 
Скажи — із чистоти вони чи з каламуті.
Цінитель нюхом зразу може розпізнать,
Звідкіль легкий вітрець приносить аромат.

* * *
Один віршувальник прийшов до лікаря й пожалівся:
— Щ ось мені усередині застрягло й часом так недобре від того, й млості обій

мають усе моє тіло, і волосся стає на голові сторчма.
А лікар, чоловік дотепний, спитав його:
— Чи не склав ти, бува, сими днями віршів, яких ще не читав нікому?
— Еге ж, — одказав пост.
— То читай їх! — звелів лікар.
Той і прочитав.
Лікар же ізнову:
— Прочитай і вдруге.
Прочитав віршник і вдруге, і втретє.
— А тепер можеш іти звідси, бо вже врятований, — сказав лікар. — Оці вірші 

й застряли у тебе всередині, і такі вже були вони гнидяві, що ти од них і занеду
жав. Коли ж ти оце їх із себе вичавив, то одразу й видужав.
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“Що це за вірші?” — мудрого спитаєш,
“Пусте!” — спокійно він відповідає.
Коли х  недужим прочитаєш їх,
То малярія звалить їх із ніг.

* * *
Проповідник з казальниці вірші свої читав, та такі х  уже, як то кажуть, гидот

ні, що недолугіших і пошукати. Та для більшого повеличання їх мовив:
— Ій-же богу, оце я склав під час молитов.
Чув я, як один із присутніх озвався:
— Коли х  отаку вхе гидоту під час молитов складено, то які х  тоді мають бу

ти самі молитви?

Ти кажеш: “Вчора я під час вечірнього намазу 
Склав вірші, ліпші від усіх поетів зразу!”
Коли б ти з отвору, що підлим зветься, їх випустив назовні,
Як омовіння нечестивих, намаз твій був би той гріховним.

*  *  *

Поет газель невдатну прочитав,
Він в ній “аліф”25 умисне пропускав.
А я сказав: “Сягнеш в мистецтві ти найвище,
Коли всі літери відкинеш, що залишив”.

*  *  *

Якусь матла26 читав постійно ти учора,
Ще й примовляв: “Це не матла, а перлів море!”
Хіба ж можливо ціле море комусь одному прочитати,
Адже х  рядок наступний кожен неповторний?!”

*  *  *

Якщо не можеш ні читати, ні писати,
Якщо не маєш ти і хисту віршувати,
Навіщо ж і твою поезію хулить?
Щоб стать пророком, це не стане на заваді27.

1 Мається на увазі засновник мусульманської релігії Мохаммед (бл. 570—632).
2 Повелитель правовірних — один з епітетів Алі сина Абу-Таліба, двоюрідного брата й зятя Мохамме
да, шо був халіфом у 650—652 рр. Згідно з шиїзмом, один з основних сектантських рухів в ісламі, тіль
ки Алі та його прямі нащадки законні наступники Мохаммеда.
3 Представники арабських племен хазрадж і авс з околиць міста Ясріба, які, прибувши на прощу до 
Мекки, познайомилися там з пророком Мохаммедом та його вченням і присягли йому перед загрозою 
фізичної розправи. Пророк переїхав Ь Мекки до Ясріба, який відтоді став називатися Медінат ан-набі, 
себто “ Місто пророка”  або просто Медіна.
4 Абу-Саід Абдальмалік Асма’і (пом. 828 р.) — відомий арабський граматик. 3 його ім’ям пов’язано ба
гато напівфольклорких оповідань.
5 Гарун ар-Рашід (786—809) — п’ятий халіф Ь династії Аббасидів. Це оповідання відтворене в книзі 
Lat&’>f a(-tawS’if (“ Захоплюючі оповідки про людей різних верств” , 1533), що належить перу Фахр ед- 
Діна Алі сина Камаля ед-Діна Хусейна Baba Кашифі (літературний псевдонім Сафі). Частково цей 
сюжет чи не вперше піддав літературній обробці у своєму знаменитому творі ResUe-ye delgutty 
(“Трактат, що звеселяє серце") письменник-сатирик Убейд Закаиі (пом. 1371 р.)
6 3 68-го вірша 55-і глави Корану (“Милосердний").
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7 Баглюль (пои. 809 р.) -  арабський юродивий, уславився дотепністю та іідіажністю а розмові з пра
вителями.
I Абу Алі ібн Сіла (Авіцевна, 980-1037) -  уславлений вчений і філософ з Бухари, автор знаменитого 
трактату з медицини Al-QtoOnfi-t-tibb (“Медичний канон” ).
’ Амр син Лейса (879-900) -  другий правителі із династії Саффаридії.
10 Натяк на рядки Корану “Чн як той, т о  проходка повз селище, а в«то було зруйноване дощенту. 
Він сказав: “Як оживить це Аллах, після того, як воно померло?" І умертвив його Аллах на сто років, 
потім воскресив. Він сказав: “Скільки ти пробув?” Той сказав: “ Пробув я день або частину дня". Він 
сказав: “ Ні, тн пробув сто років! І подивись на Твою страву й шпво, воно не зіпсувалось. І подивись 
на свого віслюка -  щоб Нам зробиш тебе знаменням для людей, -  подивись на кістки, як ми їх пі
діймаємо, а потому нарощуємо м'ясом” . І коли стало йому ясно, він сказав: “Я знаю, що Аллах влад
ний над усякою річчю!" (261-й вірш 2-і глави “ Корова"). За легендою, Ездра (’узейр) з Єрусалима; 
про це чудо йдеться і в Біблії: Єзехйль, гл. 37, вірші 1-10, а також Неемія, гл. 2, вірш 11 і далі Та 
велика кількість фактичних помилок в питаннях, що торкаються християнства, свідчить, що своі 
відомості про християнство, як і про іудаїзм, Мохаммед почерпнув не з книг, а з усних розмов. Це ж 
можна сказали й про Джамі, який цей старозавітний епізод приписує Ездрі
II Ідеться про Маліка ібн Анаса (708/715—795), засновника одного з богословсько-юридичних напря
мів в Ісламі
17 Малік аль-мавт (ангел смерті), що присутній при потойбічних муках грішників.
11 Абу-Фірас Хаммам аль-Фараздак (641-732) -  відомий арабський поет Аббасидської епохи.
14 Абу-Осмая Амр ібн Бахр аль-Дхахіз (775—868) -  арабський пксьменник-прозаїк, енциклопедист.

В Латаїф-ат-тафаіф персонаж цього оповідання — Джуха, популярний в арабському фольклорі весе- 
пт і дотепник; збірку оповідок про нього згадує ан-Надім (X сі).
“  Моавія І (661—680 рр.), засновник Омейядськш династії халіфів; вважався затятим ворогом Алі та 
його нащадків; Аккль, син Абу-Таліба (пом. 670 р.) — двоюрідний брат Мохаммеда, рідний брат імама 
А лі Що пристав до його супротивників.
14 Тут цитується сто одинадцята глава Корану (“ Пальмові волокна”):

В ім’я Всемилостивого, Всемнлосердного Бога.

1. Нехай пропадуть обидві руки Абу-Лягаба, і нехай він сам пропаде!
2. Не матиме він пожитку ні з успадкованого добра, ні з того, що сам придбав,
3 .1 горітиме він у ватні пекельному,
4. А жінка його дрова підноситиме,
5 .1 на П ш ві буде мотуз Ь  пальмових волокон.

20

Абу-Лягаб (досл. “Батько вогню") -  близький родич пророка Мохаммеда, що виступив проти нього і 
буї проклятий ним.
‘'О д н а  з формул, яхшо мусульмани благословляють сього пророка Мохаммеда.
14 Тут фараон, при якому виступав Мойсей, ужито як власне ім’я за кораяічною традицією. Услід за 
Біблією (“П’яшкнижжя Мойсееве”) Коран негативно поцінюс фараонове правління, твердячи, що він 
буде покараний за сам  прогрішення (див.: Коран, 11-га сура (“Гуд”), 99-й вірш “І супроводжують їх 
тут прокляттями в день воскресіння” отже, на тому світі вогонь фараонові на цьому — прокляття та

Вираз цей служить формулою визнання віри в мусульман.
Прохолодний напій Ь  кислого молока, розведеного водою.

21 А зряїл— той же малік аль-мавт, ангел, що приходить по душі померлих гріш ника.
22 В арабському письмі для позначення голосних уживаються діакритичні знаки (огласовки); так, Ф*т- 
яа показує в, хжеря— і  а  д а м а м -у , арабською йж*т— вірш, а 6в*1г— ячмень.
22 Сахнб ібн Аббад (938-995 рр.) — один Ь  визначних арабських стилістів, майстер римованої метризо- 
ваноі прози — садж*а; був магістром перської династії Буіаів.
м Халід ібн Абд Аллах (лом. 743 р.), правитель Басри. Цікавий анекдот на цю ж  тему наводить аль- 
ДжахЬ у “К нязі скупих" про легендарного перського правителя Халіда Хумахравейхі.
21 Аліф — перша літера арабської абетки.
24 Магтла — початковий бейт, перший двовірш.
27 Колн Мохаммед став проповідувати нову релігію, багато хто висміював його проповіді з яких потім 
схлався Коран, кажучи, що їхній автор ніякий не пророк, а  просто бездарний поет. З-поміж тих, хто 
виступав проти пророка, були й деякі відомі поети. Тому в Корані е випади проти поезй та поети і 
категоричні вислови, що Мохаммед не пост. Оскільки за мусульманськими уявленнями Коран — тво
ріння не Мохаммеда, в самого бон , а Мохаммсдові лише доручили об’явиш  цю священну книгу, то й 
твердження про те, що Мохаммед не ноет, е, за тими ж уявленнями, твердження самого бога, що не 
ображає, в вивищує пророка.
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