ف
فاخته= فاخته ،کبوتر چوبی.
فارتاو=خواستن.
فارښ=خواست.
ِ
اار بااا = آزاد از مراقبتتت ،بی خیتتاار فتتار
فا ِ
بالث= آزادنه ،بی خیاا.
فار = آزاد( از چیزی) ،داشتتتتتن اوقات فرا تر
ِ
فتار  =..آزاد (( از چیزی)ر فتار = =.آزاد
ش( از چیزی)ر شتتتت اف ا= فت کتارث فتار
سذج= حاال از همه کار آزاد شدف.
فارم= دلپذیر ،دلنشین ،جذاب ،عزیز.
فارمَ ،
ُ
فااه = فتاههر فتا ه  ،..فتا (  =..فتاهه
،
فااه
َ
(.ف .دهف فا (.
فااۈنتتااو= بته زمین زدنر تو فتا ن دښ جتتتتتی
ات ،وز دښ کهتا زمف= تو گتاو بته زمین بزن ،و
من سر او را ببرف.
فاتی ،۱فاتے= بسیار زله و مانده ،خسته.
فاتی ،۲فاتے ،فنتی ،فنتے= فانی.
فااو = متات و مبهوت ،متحیر ،بی فرر ،بیحتاار
دلشتتتتاد مف م کها تو فاوه یث رېذج= دلشتتتتاد
باالی ستتتتر گوستتتتفند مات و مبهوت ماندهر یو
ست خو رېد= او مات و مبهوت مانده.ف .فهوا(،
اباخ.
فاا ِِ = فیصتتتتتدر خو پڅهنتت نتد اجرا چود =
پالن خود را چند فیصد اجرا کردی
فُت :فُت چ ،.فُت س =.خستتتاره کردن ،فت ت ی
شتتتدن ،مانده شتتتدنر یو ل هیرښ تیهد خو ،فت
سذج= او بسیار سنگ کشید و مانده شد.
فَتَسات :فَتَسات ذهد ،فَتَسات خِدوو=خوردن بدون
پ= ماندهر یو وښ گرذه یو خود خو ،ستت تر
او= او تماف نان را خورد و رفت درو.
فِتوو ،فَتوو= دعوا ،جنجاا ،اختال نظرر شرعت
ات فتوا= دعوا و جنجاار وز اف شترعت ات فتوا
نه هیوج= من وعوا و جنجاا را خوش ندارف.
فَته= بب .پته.
فِثتاو= ففن فن کردن یا مو=-مو= کردن(صدای
ستتتتتوت از بینی)ر یف پش نر خو به= چو ج=
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

این پشت امروز فن فن کردن ب= کردر وف نم
ا فثت ،ماا رو ن ته وف ارد فایده کجتتتت= او
هنوز فن فن میرند ،رو ن گوستتتتفند برایش فایده
میرند.
َ
فَچ:۱فچ چ ، =.قپتتانتتدن ،گرفتن دولتت (التت
دولت نتاف یت بتازی دو نفره استتتتتت .ا ا د ا یتا
الت دلت  ،دو پتاره چوب استتتتتت کته بتدان بتازی
کننتد یری دراز و دیگری کوتتاه .چوب دراز را
دول ت و کوتتتاه را ال ت نتتامنتتد( .از فرهنتتگ
جهانگیری ذیا چالی ).این بازی در شتتتهرها و
نواحی مختڅ به نامهای گوناگون نامیده میشتود
بقرار زیر :الت دولت (رهران) ،چڅت مستتتتتته
(شتتتیراز) ،لگدار (الر) ،پا جفت (اصتتتفهان)،
چفتته بتازی (کرمتان) ،ارچته خڅو (متازنتدران)،
اله چو (بروجرد و همدان) ،لوچنبه (مشتهد) ،گاا
چوب (نیشتتتتابور) ،اکه اوتین(ایالف) ،پتیماربازی
(گیالن) ،ال بازی (بیرجند) ،الوکان (کردستان،
ستتتنندج) ،پیا دستتتته (تبریز) ،امی بی (بهبهان)،
هالکوتته (ستتتتتمنتان) ،االچنبش (قزوین) ،الرتان
چوچرتتان (کتتابتتا) ،گتتاا چنبتته (هرات) ،چیڅی.
چتالت  .چیڅته بتازی (در ممتالت آستتتتیتای مرکزی
تاشتتترند و بخارا و خجند و ستتتمرقند)( .از مجڅه
یادگار ستتتاا چهارف شتتتماره  ۹و  ۱۰ص  ۷۱تا
 ۸۰به اختصتتار) این کڅمات نیز از نامهای بازی
الت دولت انتتد :الو .الوه .الوبتتازی .دودالتته.
دودلته .ددالته .کتاا چنبته .پڅته .پڅته چوب .الت
جنبش .دستتتتتتته پتا .دیمین .دیمین چوب .چڅت .
چڅت بتازی .چتالیت  .دنتده کڅت  .گڅی دنتدا .و(
چوب .دستتتتته چڅ  .قڅه .مقڅی .مقالء .رجوع به
مجڅه یادگار ساا  ۴شماره  ۹و  ۱۰و مجڅه سخن
ستتتتتاا چهتارف (از بتازیهتای محڅی) بقڅف پروین
گنتتابتتادی و هر ی ت از کڅمتتات متتذکور در این
لغتتنتامته شتتتتتود .و ).ر وز دف لهش کڅ ت قتو
دښ یف ات ،تو سٲو ف دف کن= من با چوب ال ،
دول را میزنف ،تو برو آنرا بقپان.
تذج ،دمتث م= نته
فَچ =۲احمق ،ختتالیر یو
فهمت= او احمق استت ،حتی او را نمی شتناختر
ف  =..سترزنش ( ،.توهین ( .بی آب کردنر
مو قهر مه -س تفېن ات ،ذهف تو کن اف= بستتیار
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مرا ستتتر قهر نیار ،تو را بی آب میرنفر یو نرښ
مو چود= او امروز مرا سرزنش کرد.
فِچتاو= سوت کردن.
فِچَک= سوت( از چوب).
فِچه بِڅ=( فچ +پیڅ) روی مستتتتریا شتتترا،
روی مانند سوت.
فَچنتااه= بیهوده ،رایگتتانر مو تتارجو فچ نتته
زاجتتتتتت= استتتت مرا رایگتان گرفتتر مو متالو
فچ نته خود= متاا(دارایی) مرا رایگتان خوردر یف
مو کار فچ نه ست= این کار من بیهوده شد.
فُڅ ،فُت= انگشتتت شتتستتت (انگڅیستتی)fig sign:
بین انگشتان اشاره و وسر برای ابراز مخالفت یا
رد کردن ی درخواستتت استتتفاده می شتتودر وف
چار یو-گه تر تو کجتتت= شتتوهرش برای تو
انگشت شست نشان میدهد.
فِختاو= به مشرا نف= کشیدن.
فِختاو= صتدا هی= ،خش خشر د وست فختاو اف
جتد= صتدای خش خش مار را شتنیدفر اببه ته
م= فخت= هد هد هف خش خش میرند.
ِفادُب َباک= تیڅته کتانی ،هتا دادن ،تنته زدنر بچگڅته
تو دېد خو ،ید د و قستتتو رجتتچت= بچه با
تنه و ها زدن داخا شتتدند ،کمی ماند که دروازه
را بشتتترنانندر فدمب ذ =.ها دادن ،تنه زدنر اه
خرچېن ،به= ذهتذېتت = بچته تیڅته کتانی ب=
استتر فدمب وېذداو= به شتتاب آوردن ،سترعت
دادنر مو خو کتار تو یتٲف وېتذد= متا این کتار
خود به ستتتترعت شتتتتروع کردیف .ف .شتتتتڅمب ،
فشمب .
ِفدِتگ= ایستتتتاده ،راستتتت ،پیش برآمدهر فدینگ
 =..ایستاد ( ،.راست (.ر فدینگ = =.راست
ایستاد ش.
فِدِتگث=  -۱به حالت ایستتتتتاده ،ایستتتتتاده ،پیش
برآمدهر چیزت ماث جناو ات نوستتت ،چو بن
نث= چرا مانند عصتا چوب ایستتاد استتی ،بنشتینر
 -۲با دستتتتتان خالیر یو یت= او دستتتتت خالی
آمد.
ُ
فُر :فر تئهدوو= ستتتتترگردان کردن ،عذاب دادن،
آراف نگذاشتتتتنر یو مو فر نمرد ،دا ک ا= وښ
سٲف= او مرا آراف نگذاشت ،از او میترسف.
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فَر ،فَرد= پنتد ،در=ر نتد نصتتتتحتت اف دښ ه
چود ،دښ رد یتد فر نته ستتتتتت= هر چنتد او را
نصتتتتیحت کردف ،پند نگرفتر (-ا= وښ مو پڅ
خو-رد فر زمز= از بچه اف پند یاد بگیر.
فِروخ بې =الت ( ربتاا) بتا ستتتتتوراخهتای کالن(
فراخ +بېز= فراخ +الت کردن)ر دف وښ رد
ده = این ال را برای او بده.
فَروش ،فَرروش= عشتتتتتوه گر ،نتتاز گر ،وعتتده
هڅ= تو ی دختر عشتتتوه
درو ر تو-ت ل
گر استتیر فراش = ،.فرراش = =.بخود افتخار
دادن ،خود را مهف دانستن.
فِروښ= پیشانی.
َ
َ
روورد= آهنتتگ دو
روور ،ف َ
فَرووور ،فَرووورد ،ف َ
بیتی( برعر= قاشتق)ر ل داو= خواندن آهنگ
دو بیتیر تو ل ڤ ات ،وز قاشق= تو آهنگ دو
بیتی بخوان و من تررار میرنف.
فَروونن ،فِرئونن= فراوان.
فَرووې  ،فَرووې  ،فَرووېځ= فرآویز ،ستجا  ،لبه(
اررا لبا=)ر مو پ ستتتین ا ب~ = پوستتتین
من هنوز بدون راویزاست.
ِفا ُرت= متتتایتب ،آبتگتیتنر یتف ختمتېتر = ایتن ختمتیتر
ا =واښ ارې کن=
آبگین استتتر ید شتترث
این گا هنوز آبگین است ،کاه در آن بانداز.
فُرتاو= ش ت کردن ،خوردن خورا( مایب( مانند
اتاله).
ِفرتااو=صتتتتتدا ،جیر-جیرر ز .تا فرت= مڅ
هنوز جیر-جیر دارد.
فَرتَ َ = پر( تتا بتاال ،تتا ستتتتتق )ر فرتز  =..پر
( (.تا باال ،تا سق ).
فَرچ :فَرچے خنتاه= تنظیمتات ختانته ،وستتتتتایتا
ختانتهر فرچو خ نته هر چیز تو چیتد انتد ته ،ا=
دې تا رې  ،تا ف چیزېڅ= وستایا خانه تماف
چیزیرته در ختانته داری از دیت تتا ظرو  ،تتا
همه چیزر دښ ند ل فرچو خ نه د= او بستتیار
وسایا در خانه داشت.
رچبهکتاو=مالیدن( شتتتتقاندن ،شتتتتقیدن تنباکوبا
فَ ِ
دستتتتتت)ر وز اف دښ تمتاکو فرچم کچتت= من
تنباکو را شقاندف.

2

برگشت به صفحه الفبا

رچبنځدوو= چستتتپاندن(چستتتپاندن موف نباتی در
فَ ِ
چوب)ر درف .دښ راو فرچم ځ= موف را در
چوب شمب بچسپان.
رچبنهځدوو= درف .ربودن ،قاپیدن( از دستتتت)ر
فَ ِ
ا= دښ ذستت اند دښ جتاج فرچم ځ= خستته ها
را از دستش بقپان.
فِرڅئپتاو= دانستتن ،گ دادن( کنجراوی کردن)ر
تو مو چیز فر مپو ،مو جه پوا نستتت= تو چرا
اینقدر کنجراو میرنی ،در نزدف پوا نیست.
فَرڅئپتااو= درف .کتاوش کردن ،کنجرتاوی کردن،
پر= و پتاا کردنر تو ن اف یو-لهڤ فر مپتت=
از زن تو کمی پر= و پاا کردف.
فَارخاتااااو =۱ختر ختر کتردن ،خت= خت= کتردن(
حیوانتات)ر تارج بېمتار ستتتت د خو ،دذ فرختت=(
وقتیره) اس مریض میشود ،ب د خر خر میرند.
فُرختاااو =۲خرو پ کردنر یتته پش ک تتار تو
ا یڅ خو ،فرخت= پش ت در باالی دیردان دراز
کشیده خرو پ میرند.
فَرخِر= عتادت ،عتادت کرده ،فرخیر =..عتادت
( ،.فرخیر ذ =.عتادت د.ر دهتذېن مو کتد چو ج
فرخیر خو ،یو ار مېتث یتاذد تر دېڤ خېز= آنهتا
ستتتتگ مرا عادت دادند ،آن هر روز نزد شتتتتان
میرودر فرخیر = =.عتادت ش =.ر پ ت دښ
ستتت ،خایف ته ار قپقون انگخ ت= برای روبا
وقتیره عادت شد ،دیر یا زود به تڅ می افتد.
فَرذختااو=  -۱ستتتتتقور کردن ،افتتادن ،فروپتاش
شتدنر یه ریجتت فرذخت خو ،ذادښ مو جدېن=
آن بهمن ستتتتتقور کرد و آ ا های مرا چپته کردر
چ= ید وجتتېن نه-فرذجت ت خو ،مو تو نه ذېد=
ببین این لی ستر من فرو نپاشتدر  -۲ف ی شدن،
نتوانستتتتتنر مٲش یف پیر ستتتتت ،ا= ن ات چار
دارښ یٲف فرذجتت= ما پیر شتدیف ،از زنا شتوهری
افتادیف.
فَرذئښاتاو= -۱انداختن ،پاهین انداختنر دښ تربز
پ ستتتت ار مف چڅ فرذم = پوستتتت تربز را در
ستتتترتا بتانتدازر -۲پتا( کردن ،خراشتتتتیتدنر وز
ج ندار قی فرذمښ اف= من شرف ق را میخراشف(
پا( میرنف).
فَ َر ن-ووښ= ناف گیاه.
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فَر ِن= دلیتا و برهتان ،استتتتتتدالا ،بهتانته گیری،
حیڅته گریر ابهتافر فرزین یتداو= دلیتا و برهتان
آوردن ،استتدالا آوردنر گ کستی را گرفتنر وز
وښ کار رمو یف ،یو مو-رد یرت= من او را
بتدنبتاا کتار روان میرنف ،او دلیتا و برهتان آوردن
می آوردر چیز مو-رد ل و = برایف چرا دلیا
و برهان میگویی
فِرهدوو= اشتتت ت ریختن ،بڅنتد گریته کردنر ا-ذه
چیز د نتتد فر ښ = ای بچتته چرا اینقتتدر گریته
میرنی ر نیوداو اتر داو= اشتتتتت ریختن ،بڅنتد
گریه کردن.
َ
َ
فَرسااتگ . ،فرسااتگا ،فرسااتگها= واحد اندازه
گیری مستتتتتافته(یت فرستتتتنتگ نزدیت بته ۸-۷
(.ف.).
َ
رسااا اپتااو= رفتن ،حرکتت کردن،
فَرسااااائپتااو ،ف ِ
حرکت دادن ،کنار رفتن( بردن)= دف هیر ترېدښ
فرستتتم = آن ستتتنگ را کناره تر ببرر دښ کنده
دوستت -گه پو تیر فرستتمپېت= آن کنده را کمی
دیگر بته بتاال حرکتت بتدهیتدر خو فرستتتتتمپتتاو=
حرکت کردنر اه-را ترېدښ خوفرستتم = برادر
آن ستتتتو تر برور اه-ذه ،ا= مو دهف تو خو چیز
فرستتتتتمپو = ای بچته ،چرا از پشتتتتتت من می
میروی.
فُرشاااتاو= هرت زدن ،هش هش زدن( صتتدا در
آوردن در وقت خوردن یا نوشتیدن)ر یو ته خیداو
تو ل فرشتت= او در وقت خوردن بستیار هرت
میزند.
فُرښاتاو= خش خش کردنر تو د ند چیز فرجتو،
قرارث نتث= چرا اینقتدر خش خش میرنی ،آراف
بنشین.
فِ ِرښته= فرشته.
ُ
فِ ِرښتهُ -گم :فِ ِرښته-گم چ =.ترساندنر خو همسایه
یو چود= همسایه خود را ترساندر ل فرجته-
گف مو مه = مرا زیاد نترسان.
ښاسات = زود ،فورنر فرجتستتو یود
ښاسات ،فُر َ
فَر َ
وښ کجت= (او) فورن گندف را آرد کرد.
رښ = زود-زودر تو-ت
رښ-فُ َ
رښ ،فُ َ
رښ-فَ َ
فَ َ
خود ات ،وز اف رېد= تو زود-زود خوردی و من
ماندف.
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فِ َرښااااابهاک= الیه بر داری ،شتتتتتقاندن ،ریختنر
فرجتتتتتمه ت  =..ترتتان دادن ،پتتا( کردن( بتتا
دست)ر تماکو ه یهنېن ،آخر ارد ته ا= وف سمد
تو وښ نصتوار خو ذستت قتو فرجتمه کنېن=
وقتیرته تمبتتاکو را خرد میرننتتد ،ب تتدن از روی
ستتتنگ آنرا با دستتتت آنرا الیه بر داری میرنندر
فرجمه = =.فرو آوردن.
فِرصَت ،فُرصَت= فرصت ،اوقات فرا ت.
فَرۈېبڅ= گاو(ماده) دو -ستتته ستتتالهر برا ا=
ځڅدښ= "برا" گوستتتاله( ماده) ی و نیف ستتتاله
څتث نته
از" فر ېمڅ" خورد تر استتتتتتر یته
زمڅ= "فر ېمڅ" هنوز نته زامیتده.ف .برتا ،برتا،
ن بهند.
فَرۈِچتاااو= جیر-جیر( چر-چر) پرنتتدگتتانر یتته
وذ .وېڤ کناره فر یچتو= گنجش در اررا
آنها جیر-جیر میررد.
َفار َفا َر = فترفتره(چتوبتی) ،فترفتره( کتتتا تتتذی).ف.
فرفرهن .
فَرفَ َرهتَک= بب .فرفر(.
فربنن= فرمانر فرم ن ذمداو= فرمان دادن.
فَ َرتااگ :۱دَتے فَ َرتااگ ،دهتااه ِے فَ َرتااگ =
سولفات م=.
فَ َرتگ =۲فرانسوی.
فَ َرتگے=  -۱فرانستتتویر-۲کوتاه ،پخش قد(کوتاه
قتتد)ر فرنگو تتته ا= پهستتتتتتت آدف ات ا= ک تد
ل ېن=" فرنگو" از آدف هتای قتد پخش و ستتتتتگ
میگویند.
ِفرو ،فُرو= فرور فرو یمتتداو ،فرو یمتتداو = فرو
بردن( قرت کردن).
فِرو  :فِرو ڤِاادوو= بتته گریتتان آوردن ،عتتذاب
دادنر یو متٲش څته یېن فروز یرت ات ،یتد تته
دښ هر نته ذېتد= او متا کالنهتا را عتذاب میتدهتد،
زور این بته او نمی رستتتتتدر متانتدنر وښ نتد ېن
ارهی پڅ د ،آخر ارد یو پڅ تیر یت= او سته
بچه داشت ،در آخر یری ماند.
فِروه =  -۱تره یو از نان که در تندور چسپیده
استر ته ا= د= گرذه ل ڤ یف ادښ ،وښ دهف
پو ک تتار تته رستتتتتتت= "فرو ج" الیتته نتتانی
میگوییف که پشتتت آن به تندور چستتپیده می ماندر
 -۲بتاریت  ،ال رر پروا= یو فربو تد ،استتتتیتد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

وښ پیڅ = پارستاا او فربه بود ،امستاا رویش
باری (ال ر) شده .ف .چنوج .
فِ َرون= آبیاری( قبا از شتتتخف زدن)ر فرون =..
کن یف=
آبیاری ( (.قبا از شتتتخف زدن)ر پین
زمین ارزن را آبیتتاری میرنیف( قبتتا از شتتتتتخف
زدن)ر یته زمڅ تا نتا چیتد= آن زمین هنوز
آبیاری نشده است.
ښااا اڅ= بتاقیمتانتده متایب از پنیرر ستتتترف(
فِروتجُ -
ستیروف)ر ا= الیا( جتڅ رستت= سترف وقتیره
آب از پنیر باقی می ماند.
ښ اڅ= شتتستتتشتتور رې ته دویف باره ه
فِروتجَ -
زنو یېن ،وښ ته ل ڤ یف= در آبی که ظرو
را دوباره می شتویف  ،آنرا بناف شتستتشتو "فرون -
جڅ" یاد میرنیف.ف .لېڅگ.
فَرهجے=چپن یا پوستتتین در شتتانهر یو پ ستتتینو
پنوید خو ،نجتتوید= او پوستتین در شتانه کرد و
برآمدر شتڅ قی تو = با شترف گشتنه(چپن) بر
شانه کردن(متا).
فَرهشاااااکاه دور= بتا کاله لبته دارر یو چتار(
چهی = او نفر با کاله لبه دار کیست.
فَرهشاااااکااه= کاله لبتته دارر دف تو-رد چهی
و ج = این کاله لبه دار را کی برایت آورد
فِرنهن= بند از خمچه بید که یو و استتپار با آن
وصا میرنند.ف .اریگ.
ِفرېب َگرِ ،فرېب گهر = فریبرار.
ِفرېب َگرے= فریبراری.
ِفرېب= فریبر فرېب ذ =.فریب د.
ِفرِپتاو= -۱رستتتتیدنر ستتتتایه ذمد ارد یف ار ذښ-
رجتتتت ن فریپت= تا آفتاب نشتتتتستتتتت ،ما به دی
روشتتان رستتیدیفر  -۲دستتت خوردن(زدن)ر وښ
ذستتت تا تر وف ذستتت فریپت ات ،یه اگه ستتت=
وقتیره دستتش به دستت اوخورد ،او بیدار شتدر -۳
حمڅتته کردنر ن ت مو تو فریپتتت خو ،وز اف
ر وستت= زن ستر من حمڅه کرد و من گریختفر
 -۴کفتتایتتت کردنر ا( اف واښ تتته تتتا بهتتارېڅ
فراپتتت= این کتتاه( عڅوفتته) تتتا بهتتار کفتتایتتت
میرند(میرسد).
فِرئپتاو= رستتتتاندنر (-از د یو پڅه انجهڤ اف،
ارېتد تته وف فرمت اف= از اینجتا من یت جویچته را
درو کرده تا آنجا آنرا میرسانف.
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فِرئه = کت (حشتتتتتره ،کییت -افغتانستتتتتتان)ر ف.
م رښ.
فِرئودوو= آبرش کردن ،شتتستتتنر له خو مڤ
فرمو اف= بگذار دهن خود را بشویف.
فِرِوساتاو= آبرش کردن ،شتستتنر یف چینو فرد،
چای ار کن= این پیاله پا( استتتت ،چای در آن
بانداز.
فِرئنون= فراوان.
فِسااتاو=صتتدا ،دما (بینی) باد دادن(پا( کردن)ر
چیز د نتد فستتتتتو = چرا دمتا تت را بتاد میتدهی
خو نم زده خو ،به= ف== بینی اترا پتا( کن و
باد دان ب= کن.
فُساتاو=نف= کشتیدنر دهذ نصتوار پو خو نمځېن
فستېن خو ،جت -جت پرشت ذېن= اینها نصتوار
به بینی خود میرشند و زود زود عرسه میزنند.
سک ذئدوو= بو کردنر کد ته ذید خو،
سک :فُ َ
فُ َ
آدف ته رېد= سگ بو میرند و آدف را پیدا میرند.
=
فَساااااون= خوش لبتا= ،بتا مودر نرت لت
امروز بستیار خوش پوش استتیر فستون ذ =.لبا=
خوب پوشیدن ،با مود پوشیدن.
فِشااتِرذبذ ، .فِشااتهرذبث = .خوردر کتته چید
راد ارد راپتت= ختانته کالن برای برادر خورد
می ماند(به میرث).
فُشکذبذ ، .فَشکذبث = .بینی کوتاه.
ِفشااا اېاهځااادوو=  -۱چتالنتتتدن ،فشتتتتتردن(متثتتاا
چالندن/فشتتردن کاال ب د از شتتستتتن)ر دښ کرته
فشتې ځ ،زناد اف دښ= پیراهن را بچالن ،من آنرا
شتتتستتتتفر -۲جزا دادن ،پوستتتت کردنر قرار کن
ات ،وزه تو فشتتتې ځ اف= آراف باش ،پوستتتتت را
میرنف.
فِښ فِ هن ،فِښ-فِ هن= به مشترا نف=(نفست )
زدنر وز اف نو فریپت خو ،شت جتا اندمس ستٲف=
من نفست زده آمدف ،حاال انداف من شت میشتود.ف.
فښ درف.
فُښ :فُښ چ =.ستتتتاکت ماند ،قهر شتتتتدن ،ترش
رویی کردنر یو نر درقهر ،فښ نتته کجتتتتتتت=
امروز او قهر است ،ساکت در جای خود است.
فَښاااااتااو=  -۱ر زدن ،فریتاد زدنر چیز د نتد
فجو ،خو جای تو نث= چی ،اینقدر ر میزنی،
در جایت بشینر -۲نف= کشیدن.
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فَښتاو= به مشرا نف= کشیدن.ف .چنهرثتاو.
غااچاک= چرخیتدن بتدورخود(کستتتتتی ،چیزی)ر
فَ َ
فغاچ  =..چرخیدن بدور خود(کستی ،چیزی)ر
چیز دف کناره کنو = برای چه دور او(مث).
می چرخی
فَغادَباه= تیز ،ستتتتتریب ،فورار تو چتار تو تر
مغازه ستتت= شتتتوهرت بستتتیار ستتتریب به مغازه
رفت.
فَغدود= تیز ،ستتریب ،زود ،با زورر تو ن جید
پو تیر=(او) بستیار ستریب برر باال رفتر د=
خښ فتتغتتتدودښ متتو وېتتذد ادښ ،وز اف متتتات
ست تت=(او)مرا به عجڅه آورد و مانده شتتتدفر دهذ
چتاښ ویز گهرېن-ېن دښ کجتتتتتت وېتذج= بتار
کش هتا بردن درزه هتای گنتدف را زود شتتتتتروع
کردند.
َ
فَغَک ،فغَکے= بازی با تو .
فِغنن ،فُغنن= فغتانر فغ ن  ،..فغ ن  =..فغتان
(.ر فغ ن ذ ،.فغ ن ذ =.فغان د.
فِقتاو= صتدا ،هق-هق گریه کردنر ید ذه بڅ نر
جتتتهبو فقچث= این بچه گ تماف شتتتب هق-هق
گریه میگرد.
کث= همه ،تمافر ف چیز= همه چیز.
فُک ،فُ َ
فَلتاو= -۱دیدن کستتتی به دقتر چشتتتف نه کندن از
کستتیر خیره شتتدنر چیز تر مو د ند فڅو = چرا
بمن اینقتدر خیره شتتتتتدی ر  -۲پرستتتتتش برانگیز
منتظر متتانتتدنر وز اف پرادکو یت دښ فررښ
چود ات ،اممتا(امتا) پو تو-یف فڅتت ،ل د اف کو تو
تته چیز ل و = از اوا در این فرر بودف ،ب تدن
منتظر تو متانتدف کته تو چته میگویی  -۳منتظر
ماندن ،انتظار کشتتتتتیدنر  -۴تنبڅی ،فاهه(خمیازه)
کشتتیدنر ه فڅېت ،نر ته دښ او تیار نه کنېت=
اگر تنبڅی و فتاهه کشتتتتتی میرنیتد ،امروز درو را
خالص نمی کنید.
فِ ِلتنن= پاورقی (فرانستوی ,feuillet :انگڅیستی:
 )Feuilletonدر اصتتتتا به گونهای از فتتتتمایف
مربوعاتی گفته میشتتتتد که به بخش ستتتتیاستتتتی
روزنامههای فرانستتتوی پیوستتتت شتتتده و بیشتتتتر
شتتاما اخبار یر ستیاستی ،شتتای ات ،ادبیات ،نقد
هنری ،مرتتالبی از آخرین متتد روز ،حر هتتای
نیش و کنتایتهای و نیز مرتالتب جزمی ادبی بود.
5

برگشت به صفحه الفبا

اصترال پاورقی در ستاا  ۱۸۰۰میالدی توستر
هولین لومی هوفروا ()Julien Louis Geoffroy
و لتومتی فترانستتتتتوا بترتتن ( Louis-François
 ،)Bertinستتردبیران نشتتریه فرانستتوی روزنامه
پتتاورقی» در
دبتتا ابتتداع شتتتتتتد .اصتتتتترال
روزنتامتههتای انگڅیستتتتیزبتان بیشتتتتتتر خرتاب بته
داستتتان دنبالهداری به کار میرود که در قستتمتی
ثتابتت از روزنتامته منتشتتتتتر میشتتتتتود .البتته آنچته
فترانستتتتتویهتتتا پتتتاورقتی» متینتتتامتنتتتد نتیتز در
روزنامههای انگڅیستیزبان وجود دارد ،اما به ناف
دیگری خوانده میشتتتتود .در فرانستتتتوی امروز،
اصتتترال پاورقی» بیشتتتتر در م نای ستتتل
آبری بته کتار میرود.و .ر مف جتتتتتای= این
پاورقی را بخوان.و .
فِلَخبنن= فڅخمان.
فلَقهتَک ،فِلَقهتَک= ف .قرنفیچ  ،جپق .
فِلله= آ وز ،فڅهر اولین شتیری که پ= از زایمان
ترشتتم میشتتود ،آ وز میگویند که شتتاما مقادیر
فراوانی پروتمین استت  .به آ وز ،شتیرما( ،پڅه،
(در گویش خراستتتانی) مره(در زبان تبری)فڅه ،
(در زبان گیڅری)زرخشه و اولین شیر هف گفتهاند
و در زبان عڅمی به آن کڅستتروف )(Colostrum
میگویند.متراد آ وز نوعی از شتتیر استتت که
توستتتر دههای پستتتتانی پستتتتانداران در اواخر
حامڅگی تهیه و ستتتتاخته میشتتتتود .بستت تیاری از
گونهها کالستتروف را درستت پیش از زایمان تهیه
میکننتد .آ وز دارای پتادتنهتایی استتتتتت کته از
نوزاد در برابر بیماریها حفاظت میکند و نسبت
بتته شتتتتیر م مولی متتادر دارای چربی کمتر و
پروتمین بیشتتتر میباشتتد  .آ وز در انستتان به در
هنگاف اولین شیردهی به عنوان اولین چیزی است
کتته نوزاد انستتتتتتان میخورد بنتتابراین ،متتادهای
حیاتبخش برای حمایت اولیه از دستتتتتگاه ایمنی
آنها با محتوایی شتتتتاما پروتمینهای الکتوفرین،
متواد مت تتتدنتی ،ویتتتتتامتیتنهتتا ،آنتزیتفهتتتا و دیتگتر
فاکتورهای مهف رشد میباشد .و .
فِلوود= خیش( چوبیره یو و استتتتپاررا اتصتتتتاا
میدهدر ا-را یو بشهند فڅوادې ا= دښ خو ذارگ
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اند جتت ترر= ای برادر ،برای خیش خوب در بین
چوب های خود یری را پیدا کن(ببین).
فَلنن= فالن.
فَلنتے= فالنی.
فَتا :فَتا س =.خستته ،زله ،مانده ،خستته ش ،.زله
ش .مانده ش.ر یو نیودښ ،نیودښ خو ،فنا ستت=
او گریه کرد ،گریه کرد و مانده شتتتتتدر نر اف ا=
کار چیدث مات ات ستت= امروز از کار کردن
خسته و زله شدف.
فِتااار ،فِتتااار= دوزخر تو جتای ار = جتای تو
دوزخ است.
فِتُخساتاو ،فِتُخڅتاو=چیزی را آهستته انجاف دادن،
بته تتاخیر انتداختنر فنخ= خو ،جتتتتهتب-ارد -تته تا
پیځو= بته تتاخیر بتانتدازی ،شتتتتتب بتاز تذا پختته
میرنی.
تذهتت ،فت
فِتا ُد  ،فِتادئق= قتد پخشر د نتد
کتتار هرذېتتد= اینقتتدر آدف قتتدپخش هر کتتار را
میتواند.
فَتااه  =۱گوه ،گووه یتتا قتتا( .بتته انگڅیستتتتی :
) ،Wedgeیری از ماشت تینهای ستتتاده و ابزاری
مرتانیری مثڅثی شتتتتترتا استتتتتت کته برای جتدا
نگاهداشتتتن دو بدنه یا ایجاد شتترا در اجستتاف و
کنترا بهتر برار میرود .از مرانیزف این وستتیڅه
از دیرباز در ابزار ستتتنگی مانند تیشتتته مشتتتتی
استتتفاده شتتدهاستتت  .شتترا گوه ستتهگوش استتت و
نو( تیز آن در شتتترا یا فاصتتتڅه بین دو جستتف
فرومیرود و نیرو را میتوان به انتهای آن ،مثال
با چرش ،وارد کرد .سرم شیب دار گوه متحر(
استتتتتر این کیفیت به افزایش و تغییر جهت نیرو
کم میکند ،مانند :تبر ،تیغه ،چاقو .و .
فَته =۲زیاد ،پر ،قناعت بخش.
فهش لنڤِج= فهش گو.
فهش =۱ش ت  ،قستتمت پایان آزاد عمامه(لنگی)،
عادتا رر چ کشتاا استتر هر وخت آدف ستڅڅه
ه یستت ،یو ته م= خو-رد لهرجتت خای ار
زبتاده  ،ختای ار پراده = هر وقتت آدف عمتامته
که بسته میرند ،اورر عقب یا پیشرو فش برای
خود می ماندر فهش دار= ش دار.
فهش =۲فهشر وهتذ کختایېن د= نظیر ل ېن
ادښ= آن زنها اینقدر شتتوخی فهش دار میگویندر
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نقڅو مه = بستیار قصته فهش نرنر فهش
ل
گوی= فهش گور فهش گویو= فهش گویی.
فهبا= قابا فهف ،روشتتن ،وافتتبر ید مو-رد م=
= این برای من هف وافب است.
فهبتاو= فهمیدن ،دانستنر الزف تمه خبث خو کار
فهمېت= الزف استت کار خود را خود تان بفهمیدر
ه جتایو ،فهمو ،اته نه جتایو= اگر میخوانی،
می فهمی ،مگر نمی خوانی.
فهبش= فهف.
فهبښِ ،
ِ
فهبنتتاو= فهماندن ،توفیب دادن.
فهبنتِج= کسیره می فهماند(توفیب) میدهد.
فهبِج= دانسته.
فهتاد ذهاذِج= فریتب کتار ،حیڅته گر.ف .فرېتب-
ذهذی .
فهتااد= فن ،فریتتب ،حیڅتتهر فهنتتد ذ =.فن دادن،
فریتتب دادنر فهنتتد خیتتداو= فن خوردن ،فریتتب
خوردن.ف .فرېب.
فهوث= ستتاکت ،منجمد ،بی حرکتر یف مردف
َ
رېتذج= این مردف در جتای خود ستتتتتاکتت متانتدر
چیزت نیستتڅ = چرا در جایت ستتاکت نشتتستتته
ی
فن = بستیار زیاد ،قناعت بخش ،پرر کته هیز
چه د ،نه رید= هیزف بستتتیار زیاد بود ،نماند .ف.
ل  ،نهش.
فَی دسااته= دستتته راشتتبیا(دستتته بیا بر پا(
کن).
فَی= راشتتبیا(بیا بر پا( کن)ر دښ مو-رد
دهت مو هن ر ب اف= آن راشتتتتتبیتا بتده بر
پا( کنفر ستمر -فی= راشتبیا برای باد کردن څه
در هنگاف خرمن کوبی.ف .فی .
فِتهن= کسیره فڅوت می نوازد.
فِتهتَک=فڅوت.
فِښ-فِ هن=بب .فښ فزهن.
فِ َِاک= بیڅت شتتتتتانته ،کت  ،نتاحیته گردنر مو
خب ستت= بیڅ شتتانه(کت ) من خوب شتتدر مو
دهرذ کجت= بیڅ شانه(کت ) من درد میرند.
فئ  ،۱فُا = -۱ف ا ،شتخصتیت ،ربی ت ،عادتر
یتد تته خو فمتا به= نته کجتتتتتت= او ف تا( عتادت)
خود را تر( نمی کنتدر فمتا  =..فریتب کتاری
(.ر فما زومستاو= فریب کاری (.ر  -۲قسمت،
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

تقدیرر چیز مو-ند د ادښ ،هوا م= نه کجتت=
چه قسمتی دارف که آب و هوا صا نمی شود.
فئ  =۲ف ا( گرامر).
َ
فِتڅاک=-۱نتا آراف ،جنجتالی( بیشتتتتتتر
فِتڅاک،
ِ
هڅ،
اوقتات در مورد زنتان)ر تو-ت لت فین ت
خو جتای تو نته نثو= تو بستتتتیتار بت دختر نتا
آراف استتتی ،در جایت نمی شتتینیر عجب فین
ه ت تو نست =چرور ی دختر ناآراف استی
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برگشت به صفحه الفبا

