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  الجزائسي والتراث الشعبي ياملسسحص ن
 هىيةالالتأصيل و بين 

(1)سالم بن لباد
  

مة  مقد 

خ ظهىس اإلاعشح في الجضاةشٌػ خ ىد جاٍس حُث ًشبىها  ؛ ئلى فترة لاسبت في أغماق الخاٍس

غ، أمشاٌ غشمان اليلػان الزي ًشي بأن ً بظهىس ألاماَص الخمشُل كذًم غىذ " : بػن اإلافىٍش

عه في ؼشؼاٌ وألف  فُه البربش، حاؤوا به مً الهىذ وأظغ له ًىبا الشاوي مػهذا لخذَس

لت الهىذًت والُىهاهُت اللذًمت، فهى  الخفاهُف، والخمشُل البربشي ئما دًني غلى الىٍش

ش جمشُلُت الظترلاء آلالهت أو ئبػاد غمبهم أو خضغبالث  أهاؼُذ وسكق وحشواث وجفاٍو

ت مً بػن الصخفُاث الباسصة وإظهاس غُىب الىاط اإلاىخلذة   "مضحىت للسخٍش

 (.449. ، ؿ0222)

غ وان كذًما، والذلُل غلى رلً أجهم أهخجىا غلى ؼاولت  ئرن فظهىس اإلاعشح غىذ ألاماَص

شحي باللغت ظهش منهم وير ظدُىط اللشواحني أهبر مع"ى والشومان، وكذ الُىهاهُين اللذام

لُا جذٌ غلى ولىع البربش بالفً اإلاعشحيالشوماهُت، واإلاعاسح    "مىبشت في ؼماٌ أفٍش

 (.449. ، ؿ0222اليلػان، )

غي خاـت، ظهش واظخمش في غالكخه الىوُذة مؼ اإلاػخلذ  والىاضح أن اإلاعشح ألاماَص

الىزني والؽػيرة، حُث اهدس ى، "أبػادا ودالالث مخخلفت ومخىىغت حعب جىىع الحماساث 

خه ول والؽػىب وولىط الخػبذ، التي ًماسظها ؤلاوعان باغخباسه واةىا سامضا ًجعذ  غبر سمٍض

 . (91 .، ؿ0241لىلُذي، شوحُت والحُاجُت" )ش يء بما في رلً كُمه ال
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غي بفترة سوىد أزىاء الفخىحاث ؤلاظالمُت، الوؽغالهم بالجهاد ووكىف  ومّش اإلاعشح ألاماَص

شحؼ غباط الجشاسي أظباب هزا الشوىد  مؼ اإلاعلمين في وؽش ؤلاظالم ومحاسبت اإلاشجذًً، ٍو

اإلاغاسبت لم ًحافظىا بهزه الخلالُذ ئرا وان ":  ئلى وحىد ـشاع جشاحُذي أفلي، ًلٌى في رلً

اإلاعشحُت في ظل ؤلاظالم، فزلً ساحؼ ئلى أن هزا الذًً حاء بشلافت حذًذة، وأجهم لم 

لي الشوماوي الزي  ًجذوا في هىاق زلافتهم حاحت ئلى الخػبير باإلاعشح غلى الؽيل ؤلاغٍش

ش الذًيُت، فمال ؛ ئر ال ًخفى أن اإلاعشح وان ًخىظل به في أداء الىلىط والؽػاة غشفىه

الجشاسي،  ) "غلى أهه وان مشجبي بالفشاع وال ظُما في مىاحهت اللماء واللذس خيره وؼشه

 (.061. م، ؿ4790

ػىغ فيها  غي وان ـىسة ٌػبر بها الفشد غً راجه َو وهزا ٌػنى أن اإلاعشح الجضاةشي ألاماَص

 ـشاغه الذاةم مؼ الىبُػت، حين ًحاوي أؼياٌ الىحىد املخخلفت.

ولىً ًبلى جفيُف هزا الىىع مً اإلاعشح في خاهت اإلاعشح الؽػبي، الزي ًحمل آماٌ 

بلى ظهىس  وآالم الؽػب، ئلافت ئهه ٌػىغ جمعىه باغخلاداجه التي وسثها غً أحذاده، ٍو

ً، غباسة  اإلاعشح اإلاغاسبي غمىما حعب حمُل حمذاوي في الػلذ الشالث مً اللشن الػؽٍش

ا في كا : غً (. حُث ًإهذ 04. ، ؿ0241حمذاوي، لب أسظىي هالظُيي" )"معشحا مىلُيًر

أن ظهىس اإلاعشح في البلذان اإلاغاسبُت وان جللُذا واضحا للمعشح ؤلاًىالي، أو ـىسة مىه، 

ش والاظخيباث، غلى الشغم  لُػِؾ بػذ رلً في هىف "الاكخباط والترحمت واإلاغشبت والخحٍى

 .(04. ، ؿ0241حمذاوي، )سبت" مً وحىد هفىؿ معشحُت مً جألُف اإلابذغين اإلاغا

 الجزائسظهىز املسسح في 

اسة حىسج  ًجمؼ مػظم الذاسظين أن ظهىس اإلاعشح في الجضاةش بفىسة فػلُت ٌػىد ئلى ٍص

ئن اإلاعشح لم ًظهش غىذها بمػىاه "، ًلٌى في رلً غاللى: 4704ألابُن الجضاةش ظىت 

بمىاظبت مشوس اإلامشل اإلافشي الىبير حىسج أبُن في حىلت له  4704الحلُلي، ئال في ظىت 

لُا  .(04. ، ؿ0222) "مؼ فشكخه غبر ؼماٌ ئفٍش

ل بػذ ظهىسه، والزي  وظل اإلاعشح الجضاةشي ٌػِؾ جحذ ظل اإلاعشح ألاسوبي إلاذة وٍى

ين في رلً الىكذ مشحػا ٌعدىذ ئلُه، ًلٌى في رلً  حػل مىه مػظم اإلاإلفين الجضاةٍش

لت غالت غلى اإلاعشح  حمذاوي حمُل  : "مً اإلاػشوف أن اإلاعشح الجضاةشي ظل إلاذة  وٍى

ت واكخباظا وجشحمت واغذادا وجأزِشا واخشاحا واظخيباجا"  الغشبي ظُما الفشوس ي مىه، هظٍش

 .(92. ، ؿ0241)
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ولزلً حاءث بػن الخجاسب محاهُت للمعشح اإلافشي مً خالٌ الػشوك واإلاىلىغاث 

لت جىظُف ا لصخفُاث غلى خؽبت اإلاعشح. وهي محاولت لخلم معشح حضاةشي وحتى وٍش

. وظهش بػذ رلً هىع آخش أولم غلُه 4706لىً بؽيله ألاوسوبي، ورلً بذاًت مً غام 

معشح الػلبت ؤلاًىالُت، الزي جأزش بالشلافت ألاوسبُت. مما وىن  مجمىغت مً اإلاعشحُين 

وبػذهم غلىلت وواوي واللاةمت أمشاٌ غاللى ومحي الذًً بؽىاسصي وسؼُذ اللعىىُني 

لت.. الزًً غذوا مً أبشص سواد اإلاعشح الجضاةشي ألاواةل، ووان لهم الفمل في ولؼ  .وٍى

 ألاظغ ألاولى إلاُالد معشح حضاةشي خالق. 

وبػذ الاظخلالٌ ظهشث بػن الحشواث اإلاهخمت بالػمل اإلاعشحي، والتي أظهمذ ئلى حذ 

شه ئلى العلىاث املحلُت ممشلت في وصاسة بػُذ في اهدؽاسه، وكذ ٌػىد الفمل أً ما في جىٍى

 الشلافت.

 لتراث الشعبي في املسسح الجزائسي هماذج من حضىز ا

ٌػذ الترار الؽػبي راهشة ألامت التي جختزن غاداتها وجلالُذها، والتي حػبر غً آمالها 

وآالمها وأفشاحها وأحضاجها، هي وغاء زلافي مخىىع ٌؽمل مخخلف أؼياٌ الخػبير اإلاادًت منها 

ت. هزا ما حفض الياجب اإلاعشحي في محاولت الظخغالٌ هزا الىم اإلاػشفي اإلاخىىع،  واإلاػىٍى

ب اإلاؽاهذ أهثر وجىظُفه   غلى خؽبت اإلاعشح إلزشاء اإلاىلىع الاحخماعي اإلاػالج، وجلٍش

 ئلى فهم وحػله ٌػِؾ الفىشة واإلاىلىع.

للذ ساع اإلاعشحي غبذ اللادس غلىلت سحمه هللا هزا الثراء الشلافي، وفهم اللُمت اإلاػشفُت 

ذة جللى كبىال لهزه املحفالث في املجخمؼ الجضاةشي، فحاٌو أن ًخلم ـىسة ئبذاغُت حذً

لذي الجمهىس، وجدىاظب والفىش ؤلاًذًىلىجي للمخللي، ووان الهذف ألاظمى لهزه املحاولت 

هى بىاء معشح حضاةشي أـُل، ًحمل ملىماث جشازُت كذًمت اليؽأة، مخجذسة في الفىش 

 جخميز بخفاةق مميزة.

لل فلي، بل ولم ًىً لىلل الظاهشة الؽػبُت الخللُذًت ئلى خؽبت اإلاعشح، مً أحل الى

 وان حهذف مً خالٌ هلل شخفُت اللىاٌ مشال، ئلى اظخحماس ما وان ًحُي بها 

خُت واحخماغُت وظُاظُت جأزش في اإلاخللي للمؽهذ اإلاعشحي. مىً اللٌى   مً أحذار جاٍس ٍو

 زالث صمً لخأظِغ محاولت في والحالش اإلااض ي بين مضج غملُت هى الترار : "جىظُف أن

 ،1993اإلاعذي، ) الخغُير" ًىىله ال فماء في الحلُلت صمً هى الخحذًذ مً مىفلذ

 .(85. ؿ 
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هما أن لترازىا الؽػبي خاـُت هامت مخمشلت في جىفشه غلى مجمىغت هفُت هاةلت وهي 

مىً ألاخز مً هزه اإلاىالُؼ التي حػىغ مؽاول املجخمؼ، دون أن  بحاحت ئلى دساظت، ٍو

هيس ى أن الترار الؽػبي ٌػخمذ أظاظا غلى الجاهب الفشحىي، رلً الزي ًمشل اللذسة 

 الؽػبي الترار ئلى فالػىدة"ً ـشاغه الذاةم مؼ الظىاهش، اإلاػشفُت للفشد التي اهدعبها م

ت لغت أـلُت، لغت الياجب جىعب  هزا اظخىغب ما فان غىه ٌػبر الزي الفىش بثراء زٍش

  ألافياس" مىىىهاث لذًه جفجشث رلً، غىذ واكاتها وفجش اللغت، مػىُاث الياجب

اللادس غلىلت ًخمعً بخىظُفه، ، وهى ما حػل الياجب اإلاعشحي غبذ (67.، ؿ1979 )حىاد،

حمل سظالت هذفت جخذم املجخمؼ  الكخىاغه بأن اإلاعشح هى أداة جىاـل مؼ الجمهىس ٍو

 الجضاةشي وجحافظ غلى ملذظاجه اإلاخمشلت في جشازه الؽػبي.

فالغاًت مً اإلاعشحُت والتي حهذف املخشج ئلى ججعُذها هي الخمشُل الحي للىاكؼ 

ػىغ الىاكؼ باألكىاٌ والحشواث فُفبح الجعذ الاحخماعي، ًىاحه فُه اإلامش ل الجمهىس، َو

 لغت وألاكىاٌ والحشواث هي اإلافشداث التي جذٌ غلى الفىشة اإلاػالجت.

ولزلً وان لشحىع غبذ اللادس ئلى هخابت أغماله اإلاعشحُت واغخماده غلى اإلاىسور 

ت في الػاداث الؽػبي واظخػماله اللغت الؽػبُت الىابػت مً أـالت املجخمؼ واإلاخمشل

بت  والخلالُذ أزش هبير في اإلاعشح الجضاةشي واهخمام الجمهىس به  ؛ ألن اإلاىلىغاث كٍش

مً الىحذان الؽػبي، وجشازىا الؽػبي ًحمل لغت ؼػبُت حعتهىي اإلابذغين في حمُؼ 

ب والخأـُل.  الخخففاث مً أحل الخجٍش

 مسسح علىلة همىذج للمسسح التأصيلي

غلىلت مً أهم اإلاعشحُاث التي وظفذ الترار غلى خؽبت حػذ معشحُاث غبذ اللادس 

اإلاعشح، فهي بػُذة ول البػذ غً الىمي اإلاعشحي اللذًم ألاوسوبي مىه والػشبي، غالجذ 

مىالُؼ احخماغُت مخىىغت حين جخحذر غً الىبلت الػاملت اليادحت، فأغىاها 

ُت مػُىت وأمذها بػذا حمالُا ًشقى باإلاعشحُت ئلى معخىي اإلا عشح الػالمي مً حُث خفـى

 الخأظِغ والخأـُل؛ ألهه الهذف الزي ٌعمى ئلُه غبذ اللادس غلىلت.

وحاٌو غبذ اللادس هعش حاحض الفمذ، حين أخمؼ هق اإلاعشحُت للظشوف 

خجلى رلً  الاحخماغُت التي جأزش بها، ورلً بالترهيز غلى الجىاهب الخفُت في هزه الحُاة. ٍو

 الصخفُت الترازُت واإلاىلىع.  أهمهاحين سبىها بػّذة خفاةق جشازُت 
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 الشخصية التراثية

ُت اإلاعشح الجضاةشي، جىظُف غبذ اللادس غلىلت  ومً بين مظاهش البحث غً خفـى

لصخفُاث الترازُت، مشل جىظُفه لصخفُت )غىلي مىىس( في معشحُت ألاحىاد التي ـىس 

و)مىىس( حين ًفف  فيها غلى لعان اللىاٌ هىغا مً اإلالاسهت بين شخفِخين هما )غىلي(

فيهما اإلاظهش والعلىن ووبُػت الػالكاث التي ججمؼ بُنهما وبُػت غملهما وظيرتهما الزاجُت 

 وحتى مفير ول واحذ منهما. 

ت في الخػامل، حػىغ الػالكاث اإلاىحىدة  هما شخفِخان جشازِخان جخميزان بػالكت كٍى

ت ؛ ألن بػذ وفاة )غىلي( أـبح )مىىس( هى  بين أفشاد املجخمؼ، وهى ما  ًشمض ئلى الاظخمشاٍس

 م، 4779)غلىلت،  "الحاسط المىين غلى بلاًا الفذًم"الحاسط سغبت مىه أن ًيىن 

، وهزا ما هلمعه مىز البذاًت بأن الػالكت بين الفذًلين مبيُت غلى خلفُت ئكامت (427. ؿ

كبل ما جخشج  غىلي:"غالكت معخمشة، ومً هىا حصخق )مىىس( و)غىلي( في كىله ومىهجه: 

مىه الشوح هاك، وأهذ لي بحماط اخذم الػلم ًا مىىس وظبل اللي جلذس غلُه...كبل ما ًللف 

خمليىا فُه  : مىىس... كاٌ لي، ًا ولُذاحي مىىس الػلم مىىس...إلاا ًىدؽش الػلم في بالدها ٍو

م الُىمُت الخذامين البعىاء كشاًىً وكشاًني ... إلاا ٌػىدوا ًخفشفىا بُه في غمالهم وحُاته

 .(401. م، ؿ4779)غلىلت،  "ران الىكذ بالدها جحفل غلى اظخلالٌ زاوي

وهالحظ مُل غلىلت ئلى الاظدشماس في اإلاعشح، مً خالٌ جىظُف حللت اللىاٌ والشاوي، 

مىظفا اإلالاوؼ الغىاةُت اللفيرة ليل مً غالٌ وكذوس ومىفىس وظىُىت، لُجػل منها أداة 

 ىع دسامي ئلى آخش.لالهخلاٌ مً لىحت جحمل مىل

 فاللىاٌ شخفُت جشازُت واكػُت، وان له دوس هبير في املجخمؼ الجضاةشي، خاـت 

لليها،  في ألاظىاق الؽػبُت، فهى غباسة غً مىظىغت زلافُت ؼػبُت ًحفظ ألاؼػاس ٍو

حترمه الجمُؼ لحىمخه ومعخىاه الشلافي. حيي الحياًاث الؽػبُت وحياًاث ألابىاٌ، ٍو  ٍو

بىحي مشال ًمهذ اللىاٌ إلوؽاء اإلاىكف الذسامي بػذ أن أغىى للجمهىس ففي لىحت الش 

ذ حلها في خخام الذساظت خان الشبىحي الحبِب ":  ـىسة جامت غىه وغً اإلاؽيلت التي ًٍش

 الحذاد مىكف ودبش غلى حل الىجذة، هظم حللت جمامىُت ودخل مػه ؼبان الحي 

ًحفلىا غلُه مً مأوىالث، لحم، دحاج،  في الػملُت غادوا ول ًىم وكذ اإلاغشب ًلّمىا ما

ا  غظام، كمح هخالت، خبزة، حؽِؾ، خمشا، فاهُت، وحين ًىُح اللُل ًذخل الشبىحي ظٍش
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م، 4779)غلىلت،  "للحذًلت ًدؽبي أو ًخلبذ اإلاغبىن باػ ًفشج غلى اإلاسجىهين لحذًلت

 . (98. ؿ

اللىاٌ، هي محاولت مىه هزا الذوس الزي اظدشمش فُه غبذ اللادس غلىلت في شخفُت 

ت جميزه غً اإلاعشح الػشبي والػالمي،  للبحث غً ئغىاء اإلاعشح الجضاةشي إلاعت جشازُت حضاةٍش

ت للمعشح الجضاةشي. ومً أمشلت جىظُف اللىاٌ في معشح غلىلت  فهى بهزا ًبحث غً هٍى

 ٌ ع هشيرة فيها ألاكىاٌ ًا ظامؼ لُا فيها أهىا":  هزهش جىظُفه في معشحُت )ألاكىاٌ(  حين ًلى

... وجفؽل الػلٌى سملت فيها فيها اللي حلىة ماء  اللي مشة دفلت ظم جىمؾ والغفلت جضسع الهٌى

جشوي جحمغ والشكاكت جملي الللىب زُلت بالشصاهت جىحي مً الحىلت واإلاشة جشوي حهاص 

 . (02. ، ؿ4779)غلىلت،  "الفخاث اإلاذسكت...

أهه حاٌو هلله مً الىاكؼ ئلى خؽبت واإلاالحظ في جىظُف غلىلت لصخفُت اللىاٌ 

ُاجه، وحتى اللغت اإلاعخػملت واهذ اللغت الػامُت  اإلاعشح مؼ املحافظت غلى ول خفـى

اإلاخذاولت بين الىاط في ألاظىاق، وهزا جأهُذ غلى ما كلىاه ظابلا حٌى محاولت البحث غً 

ت اإلاعشح الجضاةشي غىذ غبذ اللادس غلىلت.    هٍى

 املىضىع

ُاث جميزه غً باقي اإلاعاسح الػشبُت والػاإلاُت، ومً بين هزه للمعشح الجضا ةشي خفـى

ُت جىظُف الحللت وخُاٌ الظل واللشاكىص وغيرها، وهي مؽاهذ احخفالُت واهذ  الخفـى

 جلام في مخخلف اإلاىاظباث الذًيُت منها والاحخماغُت.

فُه فالحللت مشال هي غشك ؼػبي بمخُاص، ًيىن في الغالب في العاحاث، ًخجمؼ 

 ٌ في ول ًىم مً أًام ألاظبىع ":  الحمىس في ؼيل داةشي، ًففه غبذ اللادس غلىلت فُلى

جلىم في بالدها العىق ألاظبىغُت أًً ًلخلي حمىع الىاط للماء حاحاتهم في ألاظىاق واهذ 

جلام حللاث غلى ؼيل داةشي جشوي فيها كفق ألابىاٌ وظيرهم فيان لهزه الحياًاث 

لغت لذي الجمهىس، فهي غالم ًشجىض غلى الزاهشة الؽػبُت وخُاٌ ـذي هبير، وأهمُت با

ؤلابذاع في اللٌى والفػل والحشهت، ٌػخمذ غلى الفشحت واإلاخػت جخخلي فُه الحلُلت 

، فالحللت غلم ًلخلي فُه الىاط بماليهم وجلالُذهم وهي ببعاوت  بالخُاٌ، الجذ بالهٌض

 . (492. م، ؿ4778لبُت، )  "ظاهشة زلافُت ؼػبُت

واغخمذ غبذ اللادس غلىلت في اخخُاسه إلاىالُػه بشبي ئهجاصاث اإلاعشح اإلالحمي باملخضون 

ت الخالفت، مػخمذا غلى وظاةل ؤلاًفاٌ  التراسي الزي جخممىه الشلافت الؽػبُت الجضاةٍش



 ال
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؛ حُث غمذ ئلى جحلُم معشح  التي جحلم الػالكت الفػلُت بين اإلامشل اإلاعشحي واإلاؽاهذ

ل ئلى كىاغت بأن اإلاعشح ألاسظىي ال ًىاظب الحللت ؼىال و  أداء وفشحت، بػذ أن جـى

خذ "ٌؽبه اإلالحمت،  الشظالت الاحخماغُت التي ًخػامل مػها، فاإلاعشح اإلالحمي هما ًشاه بٍش

 "وهي التي جخألف مً الحىاس و العشد مػا؛ حُث جشوي اللفت مً وحهت هظش الشاوي 

 . (484. م، ؿ4798)سؼذي، 

لادس غلىلت إلاىالُػه وان مً الىبلت اليادحت في املجخمؼ، وهي وبلت واخخُاس غبذ ال

الػماٌ، التي أغىاها ميزة مػُىت وأمذها بػذا حمالُا، محاوال خلم ـىسة جدىاظب وغللُت 

مىً مً خالٌ دساظت معالفشد الجضاةشي، و  ت خاـت للمعشح الجضاةشي، ٍو هما في بىاء هٍى

ف هُفُت اظخخذام  اإلاىظش اإلاعشحي مً أحل اظخحماس الذاخل جلىُت ؤلاخشاج ـو

والخاسج، وبالخالي فان هزه الخلىُت مهمت في ؤلاخشاج اإلاعشحي، لزلً اهخم بها غبذ اللادس 

 غلىلت.

للذ اظخػان غلىلت باحذي الخلىُاث ألاظاظُت في ؤلاخشاج اإلاعشحي لخذغُم مىالُػه 

 وفت في اإلاعشح الىالظُيي، ممشلت في حػذد ألاماهً، مختركا كاغذة وحذة اإلايان اإلاػش 

ت واإلاعدؽفى، وهذفه مً رلً  مً خالٌ مىظش واحذ وىحىد الؽاسع والحذًلت والشاهٍى

لت  ذ ـىسة ؼاملت للؽشاةح الاحخماغُت، وباألخق الىبلت الػاملت الفليرة وهي الىٍش ـس

حُث اغخبر معشحُت ألاحىاد مشال معشحا  ؛لهزه الىبلت ااإلاشلى التي جحلم معشحا ولُ

 الىاط البعىاء.أو لىحت غً حُاة الؽػب اليادح و  لحُاة اإلاهىُتل

 خاثمة

حاولىا مً خالٌ هزه الذساظت اإلابعىت أن هخجاوص اللشاءة ألادبُت إلاعشح غلىلت والترهيز 

ت خاـت باإلاعشح الجضاةشي  غلى جدبؼ غملُت البحث ت جلً  غً هٍى كفذ العماح لللاسب بشٍؤ

 الػالكاث اإلاشةُت والعمػُت التي جيخجها الػىاـش اإلايىهت للىق اإلاعشحي. 

هه أحعً في جىظُف الصخفُاث أووعخخلق مً خالٌ جدبؼ هفىؿ معشح غلىلت 

التي اخخاسها إلاػالجت أحذار اللمُت الاحخماغُت حتى جيىن همىرحا مً همارج الىبلت 

لىحذهاها جفب ىاد معشحُت ألاحهمىرج ش، وإرا أمػىا حُذا في شخفُاث الػاملت في الجضاة

في شخفُت واحذة هي شخفُت الػامل البعُي سغم حػذد ألاظماء، وهي شخفُت 

معخىحاة مً الترار الؽػبي، والفىسة التي جمشلها هي ـىسة واكػُت حػىغ الظشوف التي 

 وان ٌػِؽها الفشد الجضاةشي.
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حُث ًبذو  ؛الؽػبي غامال مً غىامل بىاء اإلاعشح الجضاةشي  مً الترار الاغترافٌػذ 

وأهه جىىس ألهماه جشازُت ظادث في املجخمؼ كبل أن ًىحذ اإلاعشح والحللت واللىاٌ الزي 

ت اإلاعشح  ٌػذ بالفػل غىفشا خاـا باإلاعشح الجضاةشي، وبهزا جخحلم فىشة البحث غً هٍى

  الجضاةشي والخأـُل له.
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