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ما نـسمع الـبعض وخاصـة فـي األوسـاط   ًا        كثير

  عايـــشينها واللـــي  عيــشة  بال  يـــتلفظ  الفقيـــرةالــشعبية

حيــــث يعبــــر بــــذلك عــــن معيــــشته اليوميــــة ، أو عــــن 

 وفـي  ...يعيـشون هـذه الحيـاة   النـاس الـذينمشكالت

ـــشائع  ـــان قـــد يكـــون  ذكـــر هـــذا القـــول ال  بعـــض األحي

يقــال فــي   لفــظ عبــارة عــن ســب لهــذه العيــشة ، فهــو

 حيث يقول البعض عنـدما يـضيق علـيهم  ، ضيقةحال

هم اليومية أو يـضل بهـم الطريـق ، أو األمـــر فــي حيات

يلعن أبو العيـشة واللـي : "  يعجزون عن التماس الحل

  " ..عايشينها 

، " العيــــــــش " مـــــشتقة مـــــن "  العيـــــشة "         و 

 فـي المجتمـع المـصري والعيش يـرتبط بـشيئـــين هـامين

ـــا ــاة  : وهمـــ ــيش ، والحي ــف الع ــيش المــرء ( رغي أي يع

  ) ..  ياتهبمعنى أن يبقي على ح
  

لحيـاة المصـرية برغيــف وقد ارتبط العيش في ا        

،  ذلك أن أقل ما يبقي المـصــري عـــلى حيـــاته العيش 

هــو رغيــف العيــش الذي يعمـــل الفـــالح البـســيط علـى 

ـــ   ـــالح ـ ـــي عملــه كفــ ـــو فـ ـــرته ، وهـ تــوفيره لنفــسه وألسـ

ـــذ ال ـــ كــان يأخـ ـــي العــصر الفائــت ـ ـــؤجةفـ ــصرة  ( بـ  )ال

"  مخبــــوز فــــي الفــــرن البلــــدي " وبهــــا رغيــــف عــــيش 

فـي و شـوية ملـح ، ويـذهب إلـى حقلـه وجبنـــة قديمـة أ

 فـإذا انتهـى   ليعزق أرضه ويرويها ،  ، الباكرالصباح

ـــش ليعيــــش ،  ــل مــن العيـ ــه فــتح البؤجــة وأك مــن عمل

  .فالعيش خبز وحياة 
  

ــــي المقـــصد مـــ       ن الحركـــة ،   ولقمــــة العيـــــش هـ

،  بلد يطلق على الخبز عـيش سـوي مـصروليس هناك

ا ًفالمصري مهموم منذ األذل بلقمـة العـيش ولـذلك أيـض

تفنن فـي تنويـع العـيش ، مـن عـيش مرحـرح ، وعـيش 

مصـــري ، وعيـــش شمســي ، وعيـــش بلـــدي ، وعـيش 

فينـــو ، وعـــيش كـــايزر ، وعيـــــش سيــــــاحي ، وعيـــــش 

كمــا اســــتخدم فــــي خبــــزه .. طبــاقي ،  وعــيش  مــدعم 

ــــردة ،  ، والقمــــح ، الــــدقيق المــــستمد مــــن الــــذرة   وال

  .والشعير 
  

ــــط العـــيش  بـــالملح  فـــي الثقافـــة  ــــذلك ارتبــ         كــ

المصرية ،  حيـث المحبـة  بـين المـصري وجـاره تكـون 

.. مــا يؤكــل  وهــو أقــل  بأكــل عــيش وملــح مــع بعــض 

ناكـل عـيش وملـح :  "  العـيش نقـول غدوما زلنا رغم ر

ـــة ، "   مــع بعــض  ــى دوام العــشـــرة والمحبــ ــة عل كدالل

ولــذلك عنــدما يــتم اتهــام شــخص مــا  بأنــه قــام بإيــذاء  

دا احنــــا  : "  شــــخص آخــــر فإنــــه ينفــــي ذلــــك بقولــــه 

ا ً، أو أن شخــــص" واكلــــين عــــيش وملــــح مــــع بعــــض 

ــائال ــي : "  ًيعاتــب صــاحبه ق ــح الل ــك العــيش والمل يخون

، بمعـــنى أن أكــــل العـيش والملـح " واكلينه مـع بعـض 

مـــع بعـــض  هـــو حـــصن للمـــرء ضـــد خيانـــة اآلخـــر أو 

ــه  ــى إيذائ ــه فــي حــال طــرد ..  العمــل عل كــذلك نجــد أن

شخص أجير من عمله فإنه يقول لصاحب العمل بعـزة 

أنا لو هاكل عيش بدقة مـش هـشـتغل عنــدك : " نفس 

ــاني  ـــول " .. ت ــل عــيش حــاف وال : " والحــرة تقـ ــا أك أن

  " ..رط  في  شرفي أف
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، فـــالعيش فـــي         أمـــا بخـــصوص العـــيش وأكلـــه

ــــافة المـــصرية  لـــيس ســـوى رمـــز ،  وهـــو يـــرتبط  الثقـ

:  لطلب الرزق  يقـول اً سعيبالعمل ، فالخارج من بيته

،  ونقـــــول علــى الالهــس  "  ألكــل عيــشـــي أنــا ذاهــب" 

ـــهوراء العمـــل ـــام ب ـــل  : "  والقي ـــى  أك ـــه  بيجـــري عل أن

:  عنـه ٕواذا  فصل شخص مـن عمـل يقـال" ..  عيشه 

  وفـي  حـال تحمـل  "..إن صاحب العمل قطع عيـشه " 

 أكـل العـيش: "  العمل نقول  أداءالصعاب والمشقة في

  " ..ر ـم
  

ــا  ــدة  منهــا قولن        ويــشتق مــن العــيش ألفــاظ عدي

: ًرد قـائال   فيـ أخبـاره حيث تسأل زميل عن .. عايش 

أنــا : " فــي  حــال ضــيق حالــة  أو يقــول  " .. عــايش" 

  " .. عايش عيشة قاسية 
  

        والعيـــــشة مـــــشتقة مـــــن العـــــيش  ويمكـــــن أن 

العــــشة والحيــــاة ،  :  ا وهمــــا ًنربطهــــا  بــــشيئين أيــــض

التي يقيمها الفالح في أرضـه التـي  ) الخص ( والعشة 

ـــه ،  اعتهـــازرقـــوم بي ـــة كبيـــرة الســـتمرار حيات  ذات أهمي

هـود العمـل طـوال اليــــوم ،  حيث يـستريح فيهـــا مـن مج

ــدا ــه يحتمــي ب خلها مــن حــرارة الــشمس وســقوط كمــا أن

 وينام فيها بعض الوقت إذا تعـب ، ويأكـل هـو  ،المطر

ا يقـيم صـلواته وشـعائره الدينيـة ًوأهله بداخلها ،  وأيض

  .. إلى استمرار المعيشة يؤدي  ر الذي ، األم
  

  والنـــاس          أما اللـي عايـشينها  فهـم النــــاس  ،

 وهـــم (قـــسم تعبــــان مثلـــه : بالنـــسبة للفـــالح  قـــسمان 

،  )  منهـــم ويتوحـد معهـم والذي هـــوالفالحين والغالبة 

  ) .. وهم يمثلون السلطة (  تعبان منهم وقسم
  

ــول  ــث يق ــسب الجميــع حي يلعــن : "          وهــو إذ ي

ــشينها  ــي عاي ــشة والل ــو العي ــسمين  " أب فهــو يــسب الق

حالــه وحــال الغالبــة الــشقيانين  ويعــانون يــسب :  اًمعــ

 ويــسب المــسئولين  الــذين ال يهتمــون .. فــي حيــاتهم 

ويأخــذون حــصاد زرعــه بأقــل القليــل ،  إال بأنفــسهم ، 

وهـــو .. وال يـــسألون عـــن صـــحته ، وتركـــوه لمعاناتـــه 

بذلك يـستخدم ميكـانيزم التعمـيم ، والفائـدة مـن التعمـيم 

نــــه بعــــد عــــن  هـــي الهــــروب  مــــن  المــــسئولية ،  لكو

التخصيص ،  ومن ثـم ال تنـشأ جريمـة يؤاخـذ عليهـا ، 

أي بــين اللــي ( حيــث أنــه ينــدرج ضــمنا  بــين الجميــع 

ٕ، وبهذا يرد السباب إلي نفـسه ، فهـو وان ) عايشينها 
ـــســـه   ـــسب نف ـــره فهـــو ي ـــسب غي ــــتمت " كـــان ي إن شــ

  " .فنفسك تشتم 
  

م       واللي عايشينها  أصـناف عديـدة يمكـن  تمثـيله

فــي  إحــدى  طرفيــه صــنف يــسعي وراء : علــى متــصل 

الملــذات فــي الــدنيا فهــو متمــسك بهــا يــسير فيهــا وفــق 

ــا واآلن بــصــرف  ــات هن ــذة  حيــث إشــباع الرغب مبــدأ الل

النظـــــر عــن القيـــــم والتقاليــد واألديــان أي يحــصل علــى 

  ..لذته خالل فترة العيش في الحياة الدنيا بـأي وسـيلة 

ا فـــي الحيـــاة ً صـــنف زاهـــد تمامـــوعلـــى الطـــرف اآلخـــر

والعيــشة  يرغــب اآلخــرة ، أي أجــل لــذة العــيش للحيــاة 

 ، رجاء الحصول على ما ال عين رأيـت وال أذن  اآلخرة

وبيـــــن هـــذين ..  ســمعت وال خطــر علـــى قلــب بـــشـــر 

الــصنفين أصــناف متعــددة تجمــع بدرجــة أو أخــرى بــين 

م الحــصول علــى لــذة العــيش فــي الــدنيا ورجــــاء نعيــــ

 ..اآلخــرة فــي الجنة 
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