
 قرابت معنایی:

2/2 پیاده بِْه ): بهتر( از چون تو پانصد سوار • کارزار  گ��ردِش  ای��ن  و  روز   بدی��ن 
معن�ی: یک جنگ جوی پیاده مثل من )رس��تم( بهتر از پانصد جنگ جوی  +

سوارکار مانند تو )اشکبوس( است ... .
 که بْنش��ین به پی��ِش گران مای��ه ُجفت بخ�ن�دید رس�ت�م ب�ه آواز گ�ف�ت •

 زم�ان��ی ب��رآس���ایی از ک�ارزار 2/2 س�زد گ�ر بداری س��رش در ک�ن�ار
معن�ی: رس��تم خندید و با ص��دای بلند گفت ک��ه اکنون کن��اِر همدِم  +

ارزشمندت )اسب ُمرده ات( بنشین و این چنین، زمانی از جنگیدن آسوده شو!
بیا که قصِر اَمل ): آرزو( سخت ُسست بنیاد است

 بی�ار ب�اده، ک�ه بنی�اد عم�ر ب�ر ب�اد اس�ت
 مفهوم 1: ناپایداری و بی وفایی دنیا؛ بی اعتباری و بی ثباتی جهان )با 
توّجه به مصراع اّول(؛  دنیا ناپایدار و از بین رفتنی اس��ت، به مویی بند 
اس��ت، جاویدان نیست و هیچ کس هم در آن زندگِی جاودانه ندارد؛ این که 
به دنیا دل نبندی و به عهد و پیمانش خیلی مطمئن نباشی؛ چون هر لحظه 
ممکن است دنیا تو را ترک کند یا تو دنیا را ترک کنی )!(  بیت »برخیر 
و مخ�ور غِم جهاِن گذران/بنشین و َدمی به شادمانی گذران...« )ص48( 

  مفهوم 2: ناپایداری عمر؛ کوتاه و زودگذر و فانی بودن فرصت عمر 

)ب��ا توّجه به »بنیاد عمر بر باد اس��ت«(؛  فرصت عمر کوتاهی  داری و 
 دقیقه ه��ا و ثانیه های عمرت با س��رعت ب��ه پایان خود نزدیک می ش��وند. 
 عبارت »همانند امواج که به شنزاِر ساحل راه می جویند / دقایِق عمِر 

ما نیز به سوی فرجام خویش می شتابند.« )ص188(

 مفهوم 3: اغتنام فرصت برای خوش باشی و خوش گذرانی )با توّجه 
به »بیار باده«(؛  وقت را غنیمت بدانی و از عمرت بهره ببری و از فرصتی 
که در این دنیای زودگذر و فانی داری برای خوش��ی کردن و چه بس��ا خیر 
رساندن به این و آن و ... استفاده کنی؛ همین.  بیت »برخیر و مخ�ور غِم 

جهاِن گذران/بنشین و َدمی به شادمانی گذران...« )ص48(  
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