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آب پنیر)پنیر آب(، مایع ایکه بعد از  =شاا ښُڅاا  
جور کردن پنیر می ماند؛ ~ یِد اِک ِدس ښُڅ:  اس 

یر ارد و    : هه ِرُست، ُش ېن= آب ذ الیاک که ښُڅ
پنیر آن مایع ای اسُُت که بعد از جور کردن پنیر  

 می ماند، و آنرا برای گوساله میدهند.
ا     =.ب.شااااا      اتوره )ُن ا   Datura   یعلمُت ( ُن

ُُرده از ت  کی ُُت. م متر   انیبادنجان  رهیسُُ   نی اسُُ
 Datura) داتورا  سُرده تاتوره اسُت.  نیعضُو ا

stramonium L) ُُ اسُُُُُُت   یاهیُُتُُاتوره، گ  ای

الهکی انت  ۵۰  -۲۰۰به ارتفاع    ُس   رهیاز ت  متر،یُس
محسُُُُُوب  یداروئ  اُهانُیگ  جزو   .ینیزمب ُیسُُُُُ

 د یآیبدسُُُت م  نیماده آتروپ  اهیگ  نی. از اشُُُود یم
به    اهیگ  نیخود ا  یضُُدسُُ  دارد؛ ول  ت یکه خاصُُ
  نی ا  ی. آب موجود در آوندهاباشُد یم  یشُدت سُم

ُُ  ر  اهیگ ُُود باع  ختهیاگر در چشُُ بازماندن    ث شُُ
به    اهیگ  نی. اگر جوشُانده اشُود یمردمک چشُ  م

ود، اعصُاب ا  یکُس ان برا   یراد خورانده ُش   یانُس
  نی . و مصرف جوشانده اشود یم  یراراد یغ  یمدت
 یمعرف  .شُُُُود یمرگ م  ث باع  اد یبه مقدار ز  اهیگ
که از  اسُُُت کسُُُالهی  یعلف  اهیگ  کیتاتوره     اهیگ

  یبوم   اد ُیو ُبه احتُمام ز  دُهد یخرداد ُتا م ر ُگم م
و از آنجا    باشُد یم  یشُمال  یکایآمر یشُمام شُر 

  ای مناطق دن  ریاروپا و سا  کا،یمناطق آمر  گریبه د 
کنار    ر،یبا  یهانیاسُُت. تاتوره در زموارد شُُده
در ارتفاعات ک     یمناطق مسُُکون  کیجاده و نزد 

  مهیمناطق معتدله و ن  شُُُُُتریدر ب  اد ُینسُُُُُبُتا  ز  اُت
  نی . امروزه اشُُود یم  افت ی یشُُمال  مکرهیحاره ن

  ی. دارو شود یم  افت ی  ایدن  یدر تما  کشورها  اهیگ
گلدار و به ندرت   اهانیگ  یهادر برگ  شُتریخا  ب
 ای  هیها را در ساوجود دارد. برگ  دهیور رُسذ درب

ُُنوع  یدر گرما ُُانت   ۵۰حدود    یمصُُ   یدرجه سُُ
  ی. دارو طع  تلخ و شُُُُور کنند یخشُُُُک م اد گر

است د ت   یسم  دا  یشد   اهیگ  نکهیدارد. با توجه به ا
.  رد یصُُُُُورت گ  د یُبُا  یآورهنگُا  جمع  یاد یُز

اوبرگ ا ُح الوئ  یُه اُیالُک ان سُُُُُم  یدُه ه    یتروُپ ُب
اد  ُُد بوده و عروه بر آن ُب  ۵/۰  ریمُق ور  ذ درصُُُ

ُُد روغن م  ۲۰حدود    یحاو ُُند یدرصُ . عمم  باشُ
موارد اسُُُُتفاده آن همانند    وتروپان    یدهایالکالوئ

او ات   ی. دارو بعضُُباشُُد یر البنج و بردون مذ ب
.  شُُود ینفس اسُُتفاده م  یضُُد تنگ  یگارهایدر سُُ

  یآور جمع  یتاتوره معموال  به صُُُُورت وحشُُُُ
  یهسُُُتند که برا   ییآن ا  ی. انواع زراعشُُُود یم
  ییها بخصُو  گونه  شُوند یدارو اسُتفاده م  هیت 

مُُاننُُد    بُُاشُُُُُنُُد یم  نیاز اسُُُُُکوپوالم  یکُُه غن
Datura innoxia  ُُاره ح ُُاطق  ُُا یآمر  یا)من (  ک

D.metel  اطق ُحاره و ن هی)مُن و    اُیُحاره آسُُُُُ  ُم

  D.Stramoniumاز    یار ُُُامُُ  ایُُُ(  قُُُایُُآفُُر

 یبدون برآمدگ  یهاکپسُُوم  که  ییبخصُُو  آن ا
از   اهیگ  نیهسُُُُتند. ا  د یآلکالوئ  شُُُُتریب  یو محتوا

شُُناخته شُُده   ایدو   رن شُُانزده  در اسُُپان  مهین
ُُورها به گریبود و به د    ینت یز  اهیگ  کیعنوان  کش
ُُد.  ُُع  نی رن بعد از ا  کیوارد شُ خارج    ت یوضُ
 وپ. .د یمستقر گرد   یوحش  اهیگ  کیعنوان  شد و به
باالی آن مرده را به  برستان  کره ایکه  ذ = تش  ے

 انتقام میدهند.
ُُاهرڅ یپڅر=  َغلبېل-شاااا    ُُاهر یپر  ای  شُُ   شُُ
  یا ( پرندهOriolus oriolus   ی)نا  علم  یمعمول

ُُاهرخُانیپر  ره  یاز ت  یزکوچُک و درخُت    شُُُ
  اهید  سُُ  یها و انت ابام یاسُُت. جنس نرد دارا

مت به  ینتیز  یو پرها ان در  ُس رنر زرد درخُش
ُُک  و کناره ُُر، شُ د  بوده و جنس ماده و    یهاسُ

ها و د  زرد با بام  هب  میرنر سُُبز مانابالغ آن به
که تا    یخاکُستر  با  یتقر  یتر و ُسط  ُشکمپررنر
پرنده، مرغ    نیاسُُت. به ا  باشُُد یرگه مرگه  یحد 
ُج ُمرغ  رُخوارُیاُن ُجو  ُمرُیاُن تُُُه  ُف ُگ ُُود یُه     .شُُُ

به طوم حدود   یاشُاهر  پرنده  یپر   مشُخصُات 
انت  ُست یب   یها و انت ا اُست. پرنده نر با بام  متریُس

ُُ ُُان  به  ینتیز  یو پرها  اهید  سُ رنر زرد درخشُ
ُُر، شُُک  و کناره دمد اسُُت،   یهادر  سُُمت س

ُُبز ما  نیماده و نابالغ ا  یول به زرد با    میپرنده سُ
ا و د  پررُنر الُ  ا  ی تقر  یتر و سُُُُُط  شُُُُُکمُب   ُب

ُُتر اسُُت و    باشُُد یرگه مرگه  ید که تا ح  یخاکس
خ  نیدر ب ا  و برگ درختان تُش وار     یُش آن دُش
  یو موج   عیشُُُاهر  سُُُر  یپر  پرواز  .باشُُُد یم

  کی که با    یطوالن  یو فرازها  ب یاسُُُُت. با نشُُُُ
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ُُاُخه م  یاوج گرفتن ُخا  رو د ینشُُُُُیشُُُ . او ُن
ه نوک درُخت، خود را در ب   کُیمعموال  نزد    نی ُب

تخ     ۶تُُا  ۳  نی. بکنُُد یشُُُُُُا  و برگ پن ُُان م
ُُرات و م ارد ذ گیم ُُتند.  هاوهیو خوراکد حش   هس
  یاسُُت و رو   یزشُُاهر  درخت   یپر   سُُتگاهیز

هُُا،  در درختسُُُُُتُُان  یزییپُُا  زیردرختُُان برگ
ُم  یهُُُاپُُُارک و    یزارهُُُاوهُیُپردرخُُُت،  ُکُ ن 
تریکرده و ب  یها زندگجنگم   هی او اتد را در ال  ُش
اج د ذ ُگیپود جنُگم مُت اد را معموال   . او الُنهراُن
ُُعاب    نیب ُُاخه افق  کیدو انشُُ ُُورت   یشُُ به صُُ
ُُازد یم  زانیآو ُُاهر  از   یپر  ی پراکندگ  .سُُ شُُ

ان ابسُُُُُُت اجر ُت ان مُ  دُگ و    اُیدر غرب آسُُُُُ یپرُن
  ییسرد را در مناطق استوا   یهااروپاست و فصم

در هُمه    ی. ُبه صُُُُُورت مُ اجر عبورراُند ذ ُگیم
ُُدهیم  دهُید   رانیا  یجُا ه  یول  شُُُ ابود   مُیدلُب   یُن
ُُتگاهیز ده، اع  از  طع پرن  نیمخت  به ا  یهاسُُ

  نی ا ت ُیُها، جمعُها و ُپارکدرخُتان ک نسُُُُُام ُباغ
دهپ ُُت.  رانیدر ا  رُن اده اسُُُ ه ُکاهد نُ    نی ا رو ُب

  رنیگ  یدر منطقه    میائ  ای  میاه  یپرنده با نا  محل
ُُدا   آواز  کند.  یم  یزندگ ُُب   نیا  یصُُ   هی پرنده شُُ
  یگوشُُنواز   یآوازد نوا  یزاغ اسُُت ول  یصُُدا

آن   یزدهیتم  ث بُُاعُُ  دن،یُُشُُُُُن  کبُُاریدارد کُُه  
 وپ. .شود یم

= چاق؛ خڅب ~ ِږنِک= خوب یک  شاااا مُ   ب  
 ربې.زن چاق. . فڅ 
= باترق ریگی)باترق شُُُُنی(؛ اس شاااا مُ  ل

یېله نڅښتوید= او از باترق ریگی  -اند یو به  ~وے  
به مشُُکم برآمد؛ شُُاد وهم نیسُُتاو= در باترق  
ریگی فرو رفتن)غرق شدن(؛ مرک ب ~ ناست= 

~ ~ -رق شُُد؛ اهخر در باترق ریگی غ ز شُُِ را وڅ
اڅ = بشُُُُنو، نزدیک اسُُُُت در باترق ریگی    ث نِ 

 غرق شو . . ښڅښ وهم.
ُُنی(؛ ~ شااا مُ  لَ  = باترق ریگی)باترق شُ

 چیداو= بازی با باترق ریگی) در ریر تر(.
= ریر، ُشن؛ تو هې  اند ~== کور ُشوی)  شا م

ُُاد   ای وا عی رُیر در چشُُُُُُمت=(؛ شُُُ ُبه معُن
ار گشُُُُُتن، ب داو=بیُک ه چیز پڅروېُځ اره؛ یو ُت   ~یُک

ُُاد ارد  ُُته چه میکند؟؛ ش پڅروېځد؟= او بیکارگش
ِمښُُُُُُتاو= چیزی را بی وده انُجا  دادن، بی ُفاُیده 
ُکاری کردن؛ بی وده کوشُُُُُد کردن؛ یو ُچاِرک  

لۈد " پات ښُُایېن ارد نیکئت، شُُاد ارد ِمښُُتاو  
= آن مرد گفت " خدمت برای پاد شُُاهان،  "ث ییوڅ 

د آنسُُُُُت ُکه   انُن ه ُم آب ُبه  )دنُیآب درُهاون کوبُب
(" به    انجا  دادن   ودهیکار ب  یعن، یمودنیغربام پ

 معنای وا عی در ریر شاد کردن.
 ېزۈنُُ- ېزۈنَ :ُشاا م- ېزۈن،ُشاا م-شاا م

ُُاندن، لرزیدن؛  ېزۈنَ ُس.-س.،ُشاا م = ترس
اس ُښاج مو موی  تڅنه ~ سُڅت= از ترس مو های  

 جان  شخ شدند.
ن = ریگی)شُنی(؛ ؛ یِد ِزم: عجب ~= این  شا شا 

ُُیار ریگی اسُُُت؛ و  ~ ِزم: اڅ  وې د= ذ زمین بسُ
 زمین ریگی را کاشت .

 =بب. شایِر.ش ع  
= خالی، با دُست خالی؛ یو  ثشا ِ  نن،،ُشا ِ  نن َُ

ُیت، ی  چیز وے ُجه ُنه ُ=څد= او ُبا   ث شُُُُُافُِدینگُڅ 
دسُُتان خالی برگشُُت، هی~ چیز در نزدد نبود؛  

وۈن؟ تو دیوانه،    ث تو بې مزهت شافِدینگڅ  تر که رڅ
 با دستان خالی کجا میروی؟

= آرا ، سُُُاکت؛ مو =ارج لڅپ ~، نه تِنِځق  شااا  
ید ات نه پِرېنت= اُسپ من بُسیار آرا  اُست، نه  ذ 

؛ عجب بشُ ند بچه،  لگد میزند و نه دندان میگیرد 
~== عُجب بُچه خوب، آرا =؛ شُُُُُار م.= آرا  
ک.، سُُُُُاُکت ک.؛ دے بُچه ~ ِکن= آن بُچه را 

ے طر تر =څج وے ِزواسُُُُُُت خو،  ذ آرا  کن؛ د 
ه بیرون   ت طر او را ُب ُُا=  وے چود=آنوُ  شُُُ

 کشید و آرا  کرد؛ شار س.= آرا  د.
= کسُُُیکه آرامی می   ک ننج-ک نَ ،ُشااا  -شااا  
 آورد.

.( شُُُاگون،  ث . و مذ خا )م  اسُُُ   -۱= شااا   ن
شاگون ب ار مبارک== شاگون ب ار    -۲شاگون ؛  

 مبارک) آمدن ب ار مبارک، سام نو مبارک=(.
 = شام، روسری پشمی.ش ل
ُُر؛  -۱=بهُساااَ -شااا ل ُُام به سُ در معنای    -۲شُ

اُشتن؛ در باالی آن چیزیکه را ذ مجازی مالیدن، گ
ارند)در باالی نان(؛ غۈز ات ښُو=د ِکنېن  ذ که میگ
ُُام-اِک ذ پی: تئ، د  هذ گڅر ُُر= -وے لۈ=ېن شُ به سُ

ُُیر در باالی نان میگ ارند و آنرا "  ذ چارمغز و شُ
 به سڅر" میگویند.-شام

ته ~ ِکنېن خو،    -ارد -= پتو اسُپ؛ =ارجېنشا چهه
  تر یام بِږینېن= برای اسُُُُُپ ها پتو جور  ذ اس 
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ُُان   ا گردن اسُُُُُپ( شُُُ ام)ُی ا ُی د و از د  ُت میکنُن
 میپوشانند.
ُُباهت به    تیره ای  -۱=ب ب   شااااا   از پرندگان شُُ
اه بابِر زیرج ږ وِ   -۲هدهد؛   پُِست ات،   ذ م، توذ ُش

یه ته نڅښُُتیزد خو، درو لۈ=د ِکښُُت= "شُُاه بابر"  
پرُنده زرد ُمانُند، و تیُکه توت شُُُُُروع ُبه پختن  

ُُد؛ میخوان و  میشُُُُُود  ُُدا  پی او  ُُد  اسُُُُُ    -۳میکن
 .( شاه بابر.ذ خا )م
 = شاپری یا شاه پریان.پَ   ش  

 شاه، ش زاده.= بچه ش  ُزا  
 = زن شاه، شاهینه.ش  ُز ن
ب َ ک،ُشا  ُ ب َ کششا  ب َ ک-شا   (= آهنر به    

 افتخار داماد)شاه( در عروسی.
 = شاهد. . گواه.ش ن  
 = شاهدی. ش ن  
 = کسیکه شاهدی میدهد.نجذ ذ- ش ن  

 =شاعر.ش ن  ،ُش ع  
 =شاعری.  ش ن  

گوُنه پرُنده    ۳۷  یُنا  عموم نیشُُُُُاه=  شااااا ننن
 رار  Falcon اسُُُُت که در سُُُُرده    یشُُُُکار

ا  ُ اره  رُند یگیم جُ ان ُبه جز  ُطب  یُهاو در تُم
با چشُمان کامر    هانی. شُاهکنند یم  یجنوب زندگ

ام  اه،ُیسُُُُُ دن الغر، ُب اُب   ،ی و منحن  زیتنوک  یُه
پرواز ُبا   ییپلُکان در منُقار ُباال، تواُنا کُیوجود 

 گریاز د   یج ت ناگ ان  رییباال و تغ  اریسرعت بس
در   هانی. شُُاهشُُوند یم  زیمتما  یپرندگان شُُکار

ُُ پرها ُُام اوم عمر خود شُُ   یپرواِز بلندتر   یِ سُُ
ُُکار ُُابه پرندگان شُُ چندمنظوره    یدارند که مشُُ

ُُاه   کی از نظر نوع شُُُکار و تکن   هانیاسُُُت )شُ
ُُکار   ُُکارچ  کیشُ ُُ  یشُ ُُصُ ُُوب   یتخصُ محسُ

 راب تر بتوانند پرواز    وهیشُُُ  نی( تا به اشُُُوند یم
شُُُُ پرها    رییبعد با تغ  یهاو در سُُُُام  موزند ایب
  .آموزند یرا م  نیخا  شاه  یپرواز  یهاکیتکن

در شُُُُُُکار پرُندُگان در ُحام پرواز    ُهانیشُُُُُاه
  کُشند یتخُص  دارند و با منقار خود ُشکار را م

ان شُُُُُکُار  کُهیدرحُال دُگ ا یتکن  گرید   یپرُن   یکُ 
خود   یهُادر این كُار دارنُد و بُا پنجُه  یمتنوع

( که یبحر  ای)  یمعمول  نی. ُشاهکُشند یطعمه را م
ُُتریب ُُاه  نیرا در ب  یپراکندگ  نیشُ دارد با    هانیشُ

در سُُُُُُاعُُت   لومتریک  ۳۹۰رکورد سُُُُُرعُُت  

اسُُت. باالبان    نیکره زم  یجاندار رو  نیعتریسُُر
انواع معروف    گریاز د   یو ترمتا  نی)پرنده(، الچ

اه اه  نیُش تند. ُش و    کتریبار  یهاکه بام  ییهانیهُس
نوع    نیمعروف هسُُُتند ا  م«یدرازتر دارند به »ل

ُُ  یها برابام ُُکار پرندگان بسُُ   ری ذ مانور پ  اریشُُ
مناسُُُُب اسُُُُت.   کهمچون پرسُُُُتو و بادخور

که به پرواز    ینسُبتا  کوچک و چا تر  یهانیشُاه
  .تند معروف هسُُُ  جهیبه دل  زیدرجا عر ه دارند ن

پرنُدگُان در   ن یمحبوبتر  ربُازیاز د   هُانیشُُُُُاه
ازدار ُُاه  یُب د و از شُُُ انیبودُن ُُده و  را   یُه شُُُ
 وپ..شد یشکار استفاده م یبرا دهید آموزد
ب   و ت، و ت)رفتن، آمدن،   -۲جوانی؛  -۱=شااااا 

وۈن)دڅنیا( ~، ش~ اڅ  پیر سڅت=  ..(؛ م  کارے جڅ
ت خود را دارد، حُاال  ان وُ  ار در این جُ  هر ُک

 دیگر پیر شد . .م یار.من 
 = باد شامگاهی. . ښ باده.شب   ،ُشبب   

 = باترق زار)باطرق زار(، لجن زار.َشبَ ُزا 
بَ  د شاااااَ اطرق(، لجن زار؛ اس ~ اُن اترق)ُب = ُب

ند   = از باترق تورب) زغام سُُُنر   چڅ غېښ ښُُُِ
بریدی .؛ هر   (Sphagnum Peat Moss -نارس

: =څ -جا ُست =څد، یره ښُڅ ت سُڅ و ت   ~= در د ات، سُِ
هر جائیکه آب باشد، خاک آن سست باشد، باترق  

 است.
 = باتر ی)باطر ی(، لجنی. َشبَ 

 = شب ه، شک.ش به،ُش بهه
 =بب. شڅبه.ش بهه
 = بد زبان، خشن،  بی ادب.ش بهی
= ظرف سفالی از گم، مدفوع بز و گوسفند  ۱َشښ

و موی بز جور میشُُُُود؛ دے وۈن ار ~ ِرب =  
 ار.ذ ظرف سفالی بگاین پش  را در 

ښ ریځ شُُپ   -۱=  ۲شااَ پف کردن پرها)پرنده(؛ زڅ
هه =ېد، و  داو تِښتاو= و تیکه کوگ پر هاید را 
پف کند،  ُصد جنر دارد؛ ُشپ خو م.= خود را 

ُُم   -۲پف کردن) پرنده(؛   ُُدا، شُُ ُُدن صُُ گ  شُُ
~= تما    ث دهفېن ېن فڅکڅ  ذ شُُُُدن)دف، توپ(؛ م 
 این دف ها شم استند.

ښ ښ-آ-شااَ تسُُمه..(، سُُیلی زدن؛   زدن)با  -۱=  شااَ
ت ثدر ا  -۲ ُُڅ ان؛ سُُُ ای، در جرُی ېن ~ ذ اڅ ، وهُ-ُن

 خیداو اند= رفت  آن ا در جریان خوردن بودند.

http://www.shughnan.com/?page_id=10911


 

 گشت به صفحه الفبارب                                         4                               شغنان   سیمایاداره نشرات   سرورشاه ارکان،
 

پ   تنبم، به پ لو خود را انداختن، افتاده)   -۱=شااا 
ېن، یو خو جای  ذ در مورد انُسان(؛ وے رد گ پ  

ت  ~= براید میگوینُد و در جُای خود افتیُده 
ُُت؛  ُُام؛ دے تو پڅ:  با دهن باز، با لب  -۲اس ان کش

اند دے غئر ~، گه نۈد، گه =ا شۈنت= دهن بچه  
ات بسُُُُُُته نمیشُُُُُود، ُگاهی گرُیه میکُند، ُگاهی  

پِت خو م.=   ُُِ   -۲خود را انداختن؛    -۱میخندند؛ ش
ان کجی کردن؛ یو غُِ  ه خو ~ ذ لوچُه پیچُک، دُه

لڅک نه =یرت= آن بچه دهان کجی   ِکښُُُُت ات، چڅ
 میکند و سطم را نمی آورد.

پ  َُ به پ لو خود را انداختن، افتاده) در مورد =  ثش 
پِتڅ -مردینه خېم ته چیرېن؟  ذ انسُُُان(؛ وه ېن  - ث شُُُِ

ُُ:= آن مرد ها چه میکنند؟ خود را انداخته    -نیسُُ
 نشسته اند.
پ  َسااا  ُُدای شااا  ُُپتسُُُت "= صُ ؛ مو گڅلېن  ~ "شُ

 کند. "شپتست "نِښفېنت= او گم های مرا 
پ   دهان    -۲لبان بزرگ و کشُُُام؛  -۱=  غئ -شااا 

پِت  غئڤڅت تو ن ی،  -باز، همیشُُه خندان؛ عجب شُُِ
ز تو ُکار ِرم  یڅ ، تو شُُُُُ ُندے= عُجب دُهان   وڅ
باز داری، من پشُُت کار تو را روان میکن  و تو  

 خنده میکنی.
پ   ُُر باال؛ نه ِوزۈن  نئځ-شااا  = بینی کوچک و سُ

او دان   نمی  من  چی؟=  تر   ~ یُُه  بینی    اڅ ،  بُُا 
پ - یک کوچک و سُُر باال به کی مانند اسُُت. . شُُِ

 نئځ.
پَا    =صُدای کلیک، تق دادن)با زبان صُدای  شاا 

پڅق  = ُشاید ُشپق درآرودن(؛ به مزه ُښا یِد، لپ شُِ
ُُدای کلیک   ُُت که با زبان صُ ُُیار به مزه اسُ بسُ

پڅقېت ات  ل  ر اصُُُُ  میکنی؛   تمه خو ِز=ې: شُُُُِ
ِکښت= شما با زبان تان تق تق دارید و  ل  ر   

 میکند. . ِښپڅقتاو، ِشپڅقتاو.
پَل،ُشَاپَُ ~ گڅ~  =ِگم، گ~) ِگم برای رنگمالی(؛  لشا 

پُڅم"ُېد=  رهُنر ت  سُُُُُف " ُمانُند گ~ سُُُُُفُید شُُُُُِ
ُُت)برای رنگمالی(؛   زِمن=  ذ یِد  اسُُ ید ~ ِمغوند وڅ

 این پارو مانند گ~ سنگین است.
پڅر   شَاپَخ  یلی؛ شُڅ ت، ُس ئد= زدن ذ = زدن با دُس

اردے ~ مو  -ُبا دسُُُُُت، سُُُُُیلی زدن؛  صُُُُُت 
پات.ذ اذ   جڅت= مرا نزدیک سیلی میزد. . چڅ

پ ل ا ِ پ ل ا ِ،ُشااااا  = ُکاملن برهُنه، ُکاملن ل~؛ شااااا 
پڅلتاق =ارج ته سُُوارے نه بافت= اسُُپ برهنه   شُُِ

لڅک لڅک  -را نمیتوان سُوارشُد؛ شُِ پڅلتاق، شُِ ات -شُِ
 ِشپڅلتاق=ل~ و برهنه. . ِشلڅک، لید.

 ِشپڅلتاق.=بب. ش پ ل  ِ
پ ل  ق پ ل  قےش   = برهنگی.ے،ُش 

پ ل ننا، ه ذ مطلق برهُنه، مطلق ل~؛ یو غُِ   -۱=شااااا 
پِلتینگڅ  اسُُت؛ = آن بچه مطلق برهنه  ث صُُاف شُُِ

پِلتینر پِلتینر خو    شُُِ م.= برهنه ک.، ل~ ک.؛ شُُِ
؛ تو خو  م.= خود را برهُنه ک.، خود را ل~ ک.

پِلتینر م ک، شُُ ندېن تو= تو خود را برهنه   شُُِ
ر پِلتینر س.= برهنه د.،  نکن، ُس ت میخندند؛ شُِ
اڅ  ~ -۲ل~ د.؛ کُُاملن، مطلقن؛ وڅ  تو سُُُُُۈگ 

ِرنوښُُُُت=)من( داسُُُُتان تو را کاملن فرامود 
 کرد .
په   =بب. ِشپیک.ش 
په   نئځ.-= ِشپیکنئځ-ش 
پهل = ضُعیف، ناتوان، افتیده؛ در . دۈند ~ آد  شا 

ُېد ات، ُنه ی  چیز= آنُقدر ذ ادے، ُنه پۈُند تُید = ر
ضُُُُعیف اسُُُُت که نه راه رفتن میتواند و نه  آد   

 چیز دیگر میتواند. . ِښپ و.
پۈن ا   زدن؛ مو ِدم ت  هُه نُه ِکن ،  -۱=  شاااااَ

پۈن اڅ  ته =ا تو= اگر به دم من نکنی، باز تو   ُُڅ شُُ
پۈنُُت،    -۲را میزن ؛   خوردن؛ هۈنُُدڅت هُُه شُُُُُڅ
د ُکه خوردی، ُچاق  -فرب  ت= هر چُن ت ُنه سُُُُُڅ

 تصُُُُاحب شُُُُدن؛ مو دولتت دۈند   -۳نشُُُُدی؛  
پۈنت= از سُُرمایه من آنقدر صُُاحب شُُدی. .   شُُڅ

 شئپتاو.
پن ُ نلش  په ُ هلش ذش  = سر کرن، .(ث.(،ُش 
 با سر کرن.
پن ش  په ش ذش  مسط ، هموار؛    -۱=  .(ث.(،ُش 

ُښارج ته ج لد پُِست= مُشنر مُسط    پ ک مڅ یه شُِ
پیک م.)م .(،  ذ زود پخته)میرسُُُُد( میشُُُُود؛ شُُُُِ

پ ک م.)م پِن ُشپ ث شُِ یک  .( = هموار ک.؛ دے سُِ
ُُ ُُک س.)م پی شُُُُُِ هموار کن؛  آهن را  .(،  ذ ِکن= 

.(= هموار شدن؛ یو سڅرب شپیک  ث ِشپ ک س.)م
ُُد؛  ُُرب هموار شُ ت= آن سُ ُُڅ کوتاه، کوتاه    -۲سُ

ند شُُپیک  - د) د پخد( )در مورد انسُُان(؛ یو تو
پڅ:= بُچه تو کوُتاه ُ د)ُ د پخد( اسُُُُُت. . پُیک،  

 بڅق.
پنا  پها ُنئځش اذځش ائن-شااااا  = بینی  .(ث.(،ُشااااا 

ُُر باال ُُط ؛ یو ~ ته مو  کوچک و سُُ ، بینی مسُُ
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د= آن با بینی کوچک و سر ذ نه یا  درزین ارد خڅ 
 نئځ.-باال خود دختر  نمی آید. . ِشپِت 

پنک پهکذش ےش   = مسط ، هموار..(ثش ے.(،ُش 
= لنر ر  ؛ .(ث.(،ُشااَ ُبساا ش ذشاا  ُبَساا ش 

ُُت= عزیز بُیک لُنر ر    عزیز بُېک ~ ِد=ېسُُُ
 معلو  میشود.  . شڅت رهنر.

=لنر ر  . .    ش ث.(،ُشَا ُ  نش ذ.(شا  ُ  ن،
 شڅت بڅست.

لنگان؛  -= لنر.(ثشَا ش -.(،ُشَا ذشا  ش ُُ-شا  
ت  ت= مادر کرن   -مو مو  شُُُڅ ت ار تڅگار سُُُڅ شُُُڅ

ت -لنر ت  -لنگان بطرف پاهین رفت؛ یو شُُُڅ   شُُُڅ
لنگان آنجا را آبیاری  -اد= او لنرذ ارد ښڅ:    اڅ -ک
 کرد.
ناخوشُُُُایند، نفرت  -۱=  قَ  ُُقَ  ،ُشاااا  ُُشاااا  
د ُمه ُیه " توانگیز ت  - ، چُندد آور؛ تو تر مو چُی
برای  نفرت انگیز  ~"= تو بُخاُنه من نُیا "  رد -مو

ُُتی".تو ت فڅک خېز اند ~= تو پید هر کس -اسُُ
ُُتی؛ = پرزه گو، مزاحی، خندان؛  ۲چندد آور اس

ُُت  ث ~ آد  یِد، فڅکڅ  ارد نزیر لۈ=د= آد  خندان اسُ
 برای همه بزله میگوید.

ت م.)م.(ث.(،ُشاااَ ش ذشااا  ش  .(،  ذ = لنر؛ شُُُڅ
ت م.)م ت س.)مث شُُڅ ت ذ .(= لنر ک.؛ شُُڅ .(، شُُڅ
 .(= لنر د.ث س.)م

تای  زار= شا   ،ُشا     = سُرد، سُرما، خنک؛ شُِ
 بسیارسرد؛ ِشتا س.= سرد د. . سرد، سڅرما.

 =سرد، خنک.ش   َجښ
 =سردی، خنکی.ےش   َجڅ
 Rheum)نا  علمی   واسیررواد،    = ثشاا    

moorcroftian)  ارسُُُُُ  اُی ه ُف ان    یُب انسُُُُُُت افُغ

ُت  یاُهیُُُُگ  یُچوُکر از  بنُُدان  ُهفُُُت   رهُیاسُُُُُُُت 
(Polygonaceaeبوم )ُُآسُُُُُ  ی ُُه احتمُُام    ای )ب

( که از سُده شُانزده  در اروپا  ایمالیه  ای  یبریسُ
  دی از آن اُست که پ  یها حاک. نوُشتهُشد یکُشت م
به عنوان دارو مصُُرف    نیدر چ   یمسُُ  رد یاز م
ناُسی     .ُشد یم اُست   وامیآن ر  ینا  اصُلریُشه ُش
در فرت   رد یگیم  شهیو رواد از آن ر  واسیو ر
زبانان آن را به نا  رواد    یفارسُُ  -رانیا  یشُُر 
آن   یکتاب  ات یامروزه در ادب  شُُناسُُند یم  وامیو ر
  یدر افغانسُُُتان به آن چوکر   ند یگویم  واسیرا ر
د یگویه  م ُُاُ ه ترد مزه و    واسیبرگ ر .ُن سُُُ

جدا از برگ آن دارد و از   یخواصُُ  واسیر  د یمف
.  شُُُُود یگوناگون اسُُُُتفاده م  یاهاذ غ  هیآن در ت 
کرد اما   یُسا ه را خا  خوار  نیا  توانیاگر چه م
ُُمو   یهابرگ ُُتند. دو ترکآن مسُ به    ب یکننده هسُ

ُُ  کینا  اگزال ُُیگل  نون ینتراکوو آ  د یاسُ در   د یکوسُ
 ب یشُُُُده که به بدن آسُُُُ  افت ی  واسیر  یهابرگ
اُست که به    یاهیگ  واسیر  . محم رُشد رُسانند یم

ُُد م  یمیو د   یعیصُُُُُورت طب و در   کنُد یرشُُُ
رشُُد   زین  اهیگ  نیکه گم الله وجود دارد ا  یمناطق
ُُتری. بکند یم ُُ  هیدر مناطق کوهپا  شُ ُُردسُ  ریو سُ

ُُد م د یرشُُُ ه آب  کُن ُُم   ازُین یارُیو ُب دارد. فصُُُ ُن
  نی فرورد   رانیمناطق ا  شتریدر ب  واسیبرداشت ر
در   واسیر  یُشگاه ایُسط  رو  مجموع  ماه اُست.

  ُشود یهزار هکتار م  ۱۰ُش رُستان گناباد بالغ بر  
ُُگاهیرو  نیو انبوهتر  نیکه بزرگتر از   واسیر  شُُ

ُُط  و پراکند گونه در مراتع ز  رار   بد یلحاظ س
 . وپ.دارد 
تار=  ب څا - ثشا     ک  ث آرد)تلقان( از رواد؛ شُِ

دارج    وے یود خو، خود     چود ُ اق خو، ار ُخِ
ُتار بِښُُُُُت=)ُما( رواد را -کُث  ، وے نۈ  شُُُُُِ

اب آرد میکردی  و   ُُک میکردی ، در آسُُُُُُی خشُُُ
- ک ثِشتار")آنرا(میخوردی ؛ و نا  آن تلقان رواد  

 است. "بِښت 
 = سرد ر  .  ن،-ش   
 = بی تفاوت، دلسرد.ذزا -ش   
 = خشن گپ، گستا  در گپ زدن. هښ-ش   
= گسُتاخی کردن در چ.ُُے هپ-،ُشا   ے هپ-شا   

گسُُُُتاخی  زیاد  برای   رد م ک==  -گپ؛ لپ ~ مو
 نکن=
 = بب. ِشتای .ش    ے

مسُمو ، خراب، لگد مام) در   -۱=شاَ  ل،ُشاَ   ل
تتام    -۲مورد نباتات(؛   تام م.، شُُُڅ کنده شُُُده؛ شُُُڅ

ات(؛ تو   اُت ام کردن)نُب م.= خراب کردن، لگُد ُم
تتُام چود=  ژاو دېُد ار مو بُاغ خو، گڅلېن  شُُُُُڅ
گاو)ماده( تو داخم باغ من شُُُُُد و گم ها را لُگد 

 کرد. مام
= سُُردی، سُُرمایی، خنکی. .  شاا   نے،ُشاا    ے

 سردے.
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ت  شا   پَسا ،ُشا  ۈپسا ،ُشا  َپَسا  تڅپڅُس = صُدای شُِ
تۈپسُُُُُت   اد ار ُپایُگه= توپ  ذ ُمانُند؛ ُیه پۈت شُُُُُِ

 ِشتڅپڅست در پایگه افتاد.
تڅخ مانند؛  شااا  َو    = زدن، در آوردن صُُدای شُُِ
تڅخ ؟  ذ چیز دے   چرا به این چوب  =ارگ دۈند شُِ
 میزنی.
ُست "درآوردن ُصدای    -۱=   شا  ََوسا تڅخڅ مانند)    "شُِ

ُُڅ  ُُ~ اده ِدسُ ُُت ات، شُ  ث با زبان(؛ و   څندے اباښُ
ُُاند   ُُا زب ب حُُاال  ُُد را  رت کرد  ُُت=  ن تڅق شُُُُُِ

ُُت " سُُُُ تڅخڅ ُُدن،  جیر جیر    -۲" دارد؛  شُُُُُِ خوان
م ته ِشتڅقت=  ذ مڅک وِ ذ   -؛ روشت کردن)پرنده گان(

تڅقڅسُت "   گنجشُک د  سُر  صُدای جیر جیر" شُِ
 ِښپڅخڅست. میدهد. .

 .(.ث بب.ِشت رت)م =ش     ش ذ.(
ُُدای شااا       ،ُشااا  َ     = بیرون دادن باد به صُ

زاس تو ښُُُُُاج ُنه  بلُند، فرُیاد زدن، چیغ زدن؛ وڅ
ت رے؟= من از تو نمیترُس ،  ذ  ئر اڅ ، چیز دۈند شُِ

 چرا اینقدر چیغ میزنی؟  . تڅرتاو.
= بیرون دادن باد به صدای   ش     نَ ،ُش  َ  نَ 

 بلند.

تڅق"= درآوردن ُصدای  شا  َقُُ- َق،ُشا  َق- َقشاُ  - شُِ
ِشتڅق م.= درآوردن   -مانند. ِشتڅق  "ِشتڅق  -تڅق، ِشتڅق

 ِشتڅق. -صدای ِشتڅق
 د  ُسر  معمول  )=جیر جیر، خواندن   َق-شا  َق

(Phoenicurus phoenicurus ُُت ا؛ روشُُُ پُم

تڅقذ  ُُِ تڅق ِکښُُُُت= د  سُُُُر  معمولی  -مڅک ته شُُ
 میکند." تڅق-ِشتڅق"خواندن
کره)برای انتُقام مرده(؛ وے افُندے ذ = ُتشاااااَ َا 

اد ~ ذ ه یېن  ذ یېن موږِجن خُیام چود خو، وے مر
ام   دی را مرده خُی االی  کت = افُن د و او را ُب ردُن

 کره ماندند.ذ ت
= ممانعت کردن، مداخله کردن، ئ ذشااَ َل:ُشااَ َلُُ

تڅم مو   ت ات، شُُُُڅ ز اڅ  روۈن سُُُُڅ معطم کردن؛ وڅ
( مرا معطُم کردنُد؛ ېن= من میرفت ، امُا)آن ُاذ 

تڅم وے   ُُڅ ز ته وے دریار اڅ = ذ پۈند اند شُ هت، وڅ
 در راه او معطم کن و من خود را به او میرسان . 

= لگد زدن، ضُُربه، پرد)پریدن(،  شاا ه،ُشاا  ه
ه تُئ ه ی  شُُُُُتُت د ُت د  -دے تو  ث یورد؛ ی  مو کُڅ ُن

ید= سُُُر من در یک یورد سُُُگت را میزند؛ ذ 
.= لگد خوردن، ضُربه خوردن،  ذ .، شُتته  ذ شُته  

ُُه   ن ُُه خو  شُُُُُتت ُُه ژاز،  تېز م تلو خوردن؛  تلو 
ے=بسُُُیار تیز ندو که تلو تلو نخوری؛ شُُُته  ذ هذ 

= تلو تلو خوردن؛ وے =ارج ۱خیداو، شتته خیداو
اد= اسُُُُپ او تلو تلو  ذ شُُُُتته خود خو، چ   ی~  

  -۲؛ ُشته خیداو، ُشتته خیداو خورد و به ُشک  افتید 
منفک کردن، سبکدود کردن، پراندن؛ تۈمت ېن  
ُُت اردے اس خو وظیفه   وے ت  چود خو،  صُُ
ت  شتته خوږجڅت= باالی او ت مت کردند،  ریب 

 بود از وظیفه اد سبکدود میشد.
= ضُُُُُعیف،   .(ذ.(ُشااااا     ش ااثشااااا  ه  ش اا

ناتوان)بیشتر او ات در مورد زنان(؛ ِدس ~ غ :  
ېُد= یُک دختر ذ ِجریُب ویفُت نُه = ریُه ادے،  

ُُت که حتی جراب را بافته نمیتواند؛ اه  ناتوان اسُ
ُُت= ای پدر،  ښُ ز اڅ  ~ نه، یِده ژیز اڅ  =ِرڅ ت ت، وڅ
آیا من ناتوان است ، ببین که هیز  را میده کرد . .  

 ِشتڅرت.
اِد تو =ارج -= لنگی؛ ک.(ثش ے.(،ُشَا ذش ےشا  

 هنوز گ  نشده؟آ؟= لنگی اسپ تو  -جذ ~ غڅم نه بې
ُُط ، هموار با لبه پ ن) طور مشااا  ئق ام  ث= مسُ

اښُُُُُ~ مو رد مُه دهُک= این  -ظروف(؛ د  ~ ُت
پ ن، گشُُُُُاد) -۲ده؛ ُنظرف)چوبی( هموار برای   

ُُم نزیر  ث ُُا  = ات، دے رد  تو غئر ~  ام دهن(؛ 
 لۈ= = دهنت گشاد و برای او پرزه میگویی.

 = دهن گشاد.غئ -ش  ئق
اد= ذ فاُشیُست اڅ  ~  ت    = ُسر نیزه؛  وےشا  ن 

 آن فاشیست را با سر نیزه زد .
چڅ شاااا   = همین  ث = حاال، فعر، همین لحظه؛ شُُُِ

~ ُُِ ~ ارد= تا همین لحظه؛ ش ُُِ ې:= تا  -لحظه؛ ترش
 بحام.
ۈد اند =څد، -ه ~ کذ = همین االن؛ یو غِ   نه-شااااا  

 خو توید=آن بچه همین االن اینجا بود و رفت.
 آزار دهنده.= نزاع گر،غالمغالی، َشوش لُ ه 
= غالمغالی، آزار دهنده؛ شُڅخُشوم م. = شَاوشا ل

ُچُیز   ُمو  ُپ   ُتو  دادن؛  آزار  ُکردن،  غُُُاُلُمغُُُام 
 شڅخشوم ِکن ؟= تو چرا مرا آزار میدهی؟

 = نزاع، غالمغام، آزار .ےَشوش چ
َ  ،ُشا  َ   ددڅت م.=  شا  دڅت م.، شُِ = شُدت، ؛ شُِ

دڅت    چود ات، =ېگه ُُِ ُُدت ک.؛ شُُ د -شُُ    خو  -رڅ
ُُد  ه شُُُ ت= ُب ُُا  خود را فِرئُپ ت راه رفتی  و شُُُ

 رساندی .
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 =بب. ِشتقڅرے.ش  قَ  
ُُ ند بچه  شاا  َ نے ُُتعداد،؛ عجب بش = توانا، با اس

ا=؛ تو داو  ن ی، ~== عجُب بچُه ای خوب، تواُن
ما،  ز اڅ  ِدگه یېن ِجناو ~؟= به فکر ُش چیز ادے وڅ

 م دیگران توانا است ؟ثمن م
رجۈن= م ره های  شَا  ،ُشَا    دده مڅ = محک ؛ شُڅ

 محک .
 = گم والی )ساختمانی(. ثَش 
 = گم آلود.ک  ثَش 

 = بب. سورچڅک.ش  َه 
َ َوساا  سُُت؛ بارۈن ~ شاا  خڅ رڅ ېد= ذ = صُُدای شُُِ
خڅست "باران  خڅست. "ِشرڅ  میبارد. . ِچرڅ
 =مقعد. . کون.نځذَش 
= ُصدای سا   شاَُُُ سا ،،ُشاَُسا   شاُ ُُ سا ،شاُ 
)در مورد مایع(؛ یو ښُُو=د ~  رسُُت ، شُُڅ رسُُت شُُڅ 

ت= شُُیر :  " خالی شُُد؛ یه  رسُُت شُُڅ "خال  سُُڅ ښُُڅ
 " میرود.رست شڅ "تیزد= آب  رست شڅ 

ُُیکه جر و بحشااا ع ُ ه  و جنجام را   ث = کسُ
 کڅن.-خود دارد. . شرعت 

ت ~ ُلپ -، جنُجام؛ توث جر و بُح-۱= شااااا عا 
ار خود داری؛  ژ   -۲یوج= تو جنجُام را بسُُُُُُی

تې هه =ېد، ~ وېر اند= -دے-حق، درسُُتی؛ یِک
تند؛ شُرعت اگر اینقسُ  باشُد، آن ا حق بجانب اسُ

 ک.، جنجام ک. ث م.= جر و بح
یکه جر و بحنجذ ذ-شا ع  و جنجام را   ث = کُس

 حم و فصم کند؛  اضی.
و ذ = آُشفتگی)نا آرامی(، گیجی؛  شا  غ ښُُ-شا  غ ښ

ت خو، یو   ن وے جه رېد ات، ی  ~ سُُڅ سُُام یه هڅ
و در این نا    ود وڅ  =ودے=دو ُسام تفنر پید او ب

 آرامی ها آنرا آورد)تفنر(.
 =رود خانه.َش ڤ  اج
م ن.ش     = خرمن گاه. . ِخرمڅ

م دن   هپن -شااااا    اق)زمین کوب برای کوبُی =تخُم
 سط  خرمن گاه(.
َ پَسا  پڅُست "=ُصدای  شا  ۈپَسا ،ُشا  رڅ - ؛  ُستین "شُِ

پڅسُُُُُُت  رڅ ېن انجو=ُُد خو، یو ییو وے یِگُُه شُُُُُِ
اد=)آن ُُا(  وشُُُُُتی گرفتنُُد و یکی دیگری را ذ 
پڅست "  زد. "ِشرڅ

جوشُُیدن) در مورد  روت غلیظ(؛    -۱=شاا  نپ   
ریپت سُُُڅ  ج=  روت من سُُُر ذ مو تڅښُُُپ دڅرو شُُُِ

ریپتاو اند=  روت من در  جود آمده؛ مو تڅُښپ شُِ
ُُت؛   ُُدن)در مورد   -۲حُام جود اسُُُ غلیظ شُُُ

ریپت اده، شُ~ ته م  دېک  رو ت(؛ مٲد تڅښُپ شُِ
ت، جڅک     ُُڅ تا س ُُِ  ت  تر پ ل  ِرب  یٲ   خو، ش
ته=  روت غلیظ شُده، حاال دیر را در پ لو می 
ُمانی ، سُُُُُرد شُُُُُود و بُعد  روت می چُکانی . .  

 ِشرئپتاو.
 =بب. ِشریپتاو.پ   ئش  

شاااااا  نااا فُُرنُُگُُی)نُُا   مذشاااااا  ناازم،ُ =انُُگُُور 
ای   ؛ ُیه ~ ِمس ُبRibes aureum)علمی  ه موُن

دڅ  =ین=انگورفرنگی شُُباهت به گیرس وحشُُی  
اسُُُت؛ اس ~ تیر ژیز مازېن= از انگور فرنگی  

ازۈدهج و  بِوۈن)غار به -هیز   جور میکنُند؛ ک
بجوی( غئر ک ُُم ت  ی  ~ =ِ:= از اینطرف  

 در دهان آن غار یک انگور فرنگی بود.
ن،ُشاا  ن نذشاا  نز   نا     -۲ازانگور فرنگی؛  -۱=  
ُُ ریزِمن یېلېن=  ایرق در شُ ُُِ غنان؛ مو ژاو پ  شُ

 گاو)ماده( من در ایرق شریزمن است.
ز  َُ   ز  ُ ه ،ُشاا  سُُجده گر، دعا گر،   -۱=  شاا 

 ت دید گر. -۲پرستد گر؛ 
ز   فرمان، امر،   -۲ُسجده، دعا، پرُستد؛    -۱=شا 

ز اڅ  تو ~ غڅ  نِسُت، ښُاج مو م ک= من   جزا؛ وڅ
زده م.= در غ  امر تو نیُست ، مرا نترُسان؛     -۱شُِ

سجده کردن،  دعا کردن، پرستد کردن؛هندویېن  
زده ِکن ن= هندو ها برای بت سُجده ېته بڅت ارد شُِ

د؛   ان دادن، امر کردن، جزا دادن؛   -۲میکنُن فرُم
ُُت ِددے، تولۈ بر فڅکڅث یو زور دے=   ِدس ~ ِکښ

آنقدر امر میکند، مثلیکه از همه او زورتر اُست؛ 
اُعدے،   ار-ی شُُُُُ~ اڅ  تر تُق ه-ُته مو-ُی - ت  ~ ُن

ِکښُُت= حاال در تقاعدی اسُُت ، کسُُی به فرمان  
 نمی کند.
زنَ  ُُ   شااَ ُُ ) در حیوانات جفت س =نید باالی س

سُانان(؛ حیوۈن اند ذو ~= حیوانات جفت سُانان  
زنڅکېن   دو نید باالی ُس  های ُشان دارند؛ دېر شُڅ
نید   ُُت=  پیځې ېن  ک  ُُڅ پیلچ دېر  ت    ات،  ُُت  ذې

و پاچه) پا ها( را پخته    ها)باالی ُس ( را جدا کنید 
ذج= نید باالی سُ  بز  خم  سُڅ کنید؛ مو =څز ~ زڅ
ُُورچڅک،   ُُت. . وئزنڅک، سُ ُُده اسُ من زخمی شُ

 ِسپیم، ښئوهڅک.
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= باور ناکردنی، تُسلی  ناپذیر، عجیب؛  شا مُ   ب  
 عجب ~ آد  نڅی== عجب آد  عجیب است=

ه ~ شااااامَُ نے = کرن، بزرگ؛ یو اس پڅښُُُُُُت
 ن)هیز ( آورد.ویزے =ود= او پشته بار کر

= محک ، تنر؛ ~    ََ ن،-  َ ن،،ُشاااام-شاااام
ه  د =یس خو، لُ ک واښ ُم ارج پ  مون اُن دے ُ=

ُسیب محک  بُسته کن   خیرت= اُسپ را به درخت 
نر انجیڤداو = محک   -که علف نخورد؛ شُُُُد تِرڅ
ُنر  -ېن شُُُُُد-ُځاو-گرفتن، تُنر کردن؛ واښ تِرڅ

 انجو=د= درو را محک  گرفتند.
ُُت؛ وے ند  ئل-شااام ُُد انگشُ ی  ~ پڅ:    = شُ

 سڅت= از او یک بچه با شد انگشت تولد شد.
څاا    ترسُُیدن؛ یو از   -۲مدفوع کردن؛    -۱= شاا 
ت(= او از من میترسُُد؛  ثد)شُُیرثرد شُُیر-مو خو

 ر میترسد.سد= او از ثرد شیر-یِد اس کڅد خو
 = شمع.شعم
 .ذ = ب. خار. . شوَشغ

ننے =شُغنی)شُغنانی(؛ ~ با بڅرادڅر مرد لۈ=ېن،  شا 
اند= در متم ما، شُُُُُغنی با برادر مرد مٲد متڅم  

ږنۈن .  ) وی(است. . خڅ
 = شفتالو.َشف  چے
بدڅر )نا  علم= ُشفتم یا  ۱شَاف َل (  Trifolium   یشُڅ

ه  اُهانُیگ نیترجزء م     نزیُخانواده لگوم  یاعلوُف
(Leguminous  در منُاطق معتُدم و مرطوب )

ارزد   یدارا  یو مرتع  یااست که از نظر علوفه
  ییها نقد بُسزادا   هیذ اُست و در تغ  یاد یز  اریبُس

  نی اند و به هم   یاسه برگچه  یاهیدارند. شبدرها گ
" به  Tria"  نیآن ا از دو کلمه الت  یخاطر اس  علم

ُُه و "  یمعن ُُه بر گچه  ی" به معنFoliaسُُ   یا سُُ

  ای شُُُبدر در دن  یهااسُُُت. تعداد گونهگرفته شُُُده
  ۲۵تُعداد   نیکر شُُُُُده ُکه از اذ گوُنه    ۳۰۰ُحدود  
ُُاورز گونه از ُُت که از ا  ینظر کشُُ   نی م   اسُُ
  ین یزم  ریگونه آن ا از جمله شُُبدر ز  ۹تعداد فقط  

  نی شُُتر ی. بشُُوند یم ت کشُُ  یبه صُُورت تجارت
ُُبدرها در منطقه مد  ُُت، به    ترانهیپراکند شُُ اسُُ

ُُ  یطور گونه،    ۱۵۰–۱۶۰  ایکه در منطقه اورآس
گوُنه    ۲۵–۳۰  ُقایگوُنه و در آفر  ۶۰–۶۵  ُکایآمر

بانک ژن    قات یاسُُت. بر اسُُاس تحقگزارد شُُده
اصُر    قات یمؤسُسُه تحق  یثتوار  ریخاذ و    یاهیگ

شُناخته    ونتاکن  یهار تعداد گونهذ ن ام و ب  هیو ت 

اسُُت که از گونه  ۵۴حدود    رانیشُُده شُُبدر در ا
در ا  نیا ه شُُُُُُب داد دو گوُن  Trifolium)  یرانیتُع

resupinatumُُ ُُبدر برس  Trifolium)   ی( و ش
alexandriumُُُُُکشُُُُُت   عی( ُبه صُُُُُورت وس

 وپ..شوند یم
ف َل فتڅل۲شااَ اِد تو  -ک   = تنبم، غمگین؛ اس تو شُُڅ

نا ِهد رېد= از تنبلی تو علف   ث چُید ِکُناره واښُُُُُڅ 
 اطراف خانه درو نا شده ماند.

 = تنبلی، غمگینی.ےَشف َل
ف  َه  ف  َج ،ُش     ی )نا  علم  یاناز طو ه  =ب.شا 

Rosularia   انُیُنازُگم رهیسُُُُُرده از ت  کُی( ُنا  

فڅرجڅکاسُت  ېن  دی  اند خود= در  دی   -.وپ.؛  شُِ
 گیاه ناز طو ه ای میخوردند.

فَا    = ناله کردن)با بینی(، با بینی ناله کردن؛ شا 
فڅقت  چود خو، خو ُُِ   وے یاد= بچه تو  ذ تو پڅ: شُُ

گریان)با بینی( میگرد و خواب کرد؛ چیز ِشفڅق ؟  
ښُیڤد؟= چرا گریه )با بینی( میکنی؟ کی چ ی تو  

 تو را لت کرد؟
ف اَسا  فَاَسا ،ُشا  =گریه ناگ انی)با بینی(؛ لۈدېن  شا 

د   ذ ېن وهُث=څر ُُاه رزین اُن ات ښُُُ میږځ، ات وڅ  ُپ
ِفقڅُست سُڅت خو، انداید)فلکلور(= گفتند هر دوی   شُِ
ُُاه نا گ ان گریه)با   ُُان مردند، و دختر پاد شُُ شُُ

لند شد؛ ِشفڅقڅست  بینی( را شروع کرد و از جاید ب
 م.= گریه ناگ انی)با بینی( کردن.

ف اَ  فَاَ ،ُشا  فڅقڅک  شا  = گریان و ناله) با بینی(؛ شُِ
 م.، ِشِفقڅک م.= گریان و ناله) با بینی(کردن.

فَاَ ُکُ  فَاَک ن،ُشااا  ف اَکُ شااا  ف اَ ُک ننن،ُشااا  = ،ُشااا 
د؛ عجُب  ا بینی( میکُن ه)ُب اُل ان و ُن کسُُُُُیکُه گرُی

کُڅ  ک  قُُُڅ فُڅ ُتو  شُُُُُِ ت  ُغُ هُُُڅ دُخُتر  =نُڅی=ن  ُعجُُُب 
 گریانک)با بینی( استی.

ف اهن فَاهن،ُشا  = کسُیکه گریان و ناله)با بینی(  شا 
= = مُُه  ِفق ن  شُُُُُِ لُُپ  تو  آنقُُدر =میکنُُد؛  تو 

 گریانک)با بینی( نباد=.
فۈن   ،ی شُُمیپارچه ابر  ینوع= پارچه شُُیفون،  شاا 

 یمت آن شُُیفون  =؛ یو ~ هۈند سُُۈ ؟  تور نازک
 است؟ چند سا 

ازا  اد  ،ُشااَ به    ایسُُاس )اس؛  =خسُُک، سُُشااَ
ُُ ُُر   یِ فارسُ ک  یشُ ُُڅ سُ ُُره(  خڅ ُُته     یاحشُ از راسُ

 (Cimicidae) و خانواده  بسُُترسُُاسُُان  باالن  ین
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درز   یتر اسُت و الاز کڅک بزرگ  سُاس  .اسُت 

  یمخف   یتشُُُُُک و ُبالد و شُُُُُُکاف اجُناس چوب
ُُود یم ُُان را ن  شُ ُُده و انسُ ُُب خارج شُ   دی و شُ
ب نگا  شُب فعالند اما اگر   شُتری. سُاسُ ا بزند یم
که ُشروع به    نیهم  د،یهفته از خانه دور باُش  کی

به ُسراغ ُشما   د ینیمبم بنُش  یرو  ای  د یاُستراحت کن
  نی ها در مورد اچراغ  تناشذ خواهند آمد. روشن گ

ُُا خون ُُا  زمان  ی هاآشُ ُُوصُ که   یکوچک، مخصُ
تند، چندان ت  نه هُس از راه   ُساس ندارد.  یریثگرُس

د   یخوراکخون و  انسُُُُُُان  جُُانُُداران   گریاز 
ُُاس که از نظر    دو .کند یم  هیذ گر  تغخون نوع س
  یدارد، ُساس معمول   ت یانُسان اهم  یبرا  یب داُشت

( و ساس Cimex lectularius)ساس تختخواب،  

  نی ( هسُتند. اCimex hemipterus)  یریگرمسُ

بخد اوم   یعنی  نهیسُُدیپ  یدو نوع سُُاس از رو
در حام   .شُُُُوند یداده م    یتشُُُُخ  از ه   نهیسُُُُ

  یعفون   یهایماریدام بر انتقام ب  یحاضر شواهد 
  قی از طر  دزُیانتُقام ا  اُی  یسُُُُُ  اُی  یب  ت ُیمانُند هُپات

در داخم   هاروسی. وُست یگزد ُساس در دُست ن
اس تک وند ینم  ریثبدن ُس   یوان یح  یهاو در مدم  ُش

گزد ساس   قیاز طر  یروسیو  یهایماریانتقام ب
وپ؛ نڅر ښُُُ ب ~ مو خود= امشُُُب ممکن نبوده.

ُُک را  ُُک مرا خورد؛ دڅ  ~ زین= آن خسُُ خسُُ
 بکد.
ق   هُیحُقه ُباز، زرُنر، کُنا  ب،ُیعوا  فر -۱=شااااا 
ت نڅسُُت== عجب آد    ز،یآم مضُُر؛ عجب ~ آدمڅ

ُُتی=؛ ُُدن،   -۲زرنر اسُُ مخالفت کردن، مانع شُُ
طفره رفتن، تعلم کردن)شُُانه خالی کردن(؛ دے 

ار ه  ذ یېن وُه-ت -ُک ت -~ چوږج، ُن ه  -چېُم ېن= ُب
ُُتند؛ تمه ~  این کار)آن ا( مخالفت کردند، نخواسُُ
مه لۈ=ېت، ل کېت شُاه مبارک  ت  دے یاسُېن=  

ُُوید، بگ ُُما مانع نشُ اراو)داماد( را با خواندن  ذ شُ
 بدر ه)همرایی( کنند. "ترانه"شاه مبارک

ا   = بزله گو، شُُو ، لطیف پرداز؛ ~ آد  = شااَ
تُمه یُېت ~ آد = شُُُُُُما آد  بزله گو    آد  بزله گو؛

 استید. . مسقره باز.
اَب ُُاز  ،یبیعوا  فر  =ےشااااا  ب ُُه    ،ی ، زرنگیحق

قڅبمضُری؛ در .   حقه    ،ی ک.بیعوا  فر  =م.   شُِ
از ُُت، خو جزا ~ کِ ی ک.؛ در . هر چ ی  ُب ښُُُ

د، جزای   ه عوا  فریبی میکُن ویُنت= هر کسُُُُُیُک
 خود را می بیند. .  څیت ، بڅخیل ، بڅغیت .

اَپ ا  اَپ   ،ُشا  ی  حقه باز  ،ی کردنبیعوا  فر  =شا 
قڅبېن،   ذ بودن؛ در . م   ، زرنرکردن ُُِ ی  ناو شُُ
ُُاف:   = این عوا  فریب ها ما ېل ک-نه ن مٲد ښُُ

 را نمی مانند که خواب کنی .
ا  َسا ُابئڅا    ا  َسا :ُشا  =بلعیدن)چیز سُخت شا 

قڅتڅسُُُت بلعیدن(؛ تو پِد مو   ُُِ وغلیظ به صُُُدای شُ
ریځ بڅه    ُُک تو چوچه  زڅ ُُت= پش ُُت اباښ قڅتڅس ُُِ ش
ست."کوگ مرا  ِشقڅتڅست" بلعید. . ِشقڅزڅ
اَ     = لرزاندن، جنباندن)پرنده با پرهاید(؛  شاااا 

قڅرت= آن گنجشُُک هنوز پرهاید  ذ یه وِ  م غڅم شُُِ
 را می جنباند. . پرتاو.

اََ ساااا  = لرزاندن تیز، جنباندن تیز)پرنده با  شاااا 
سُُُت ِرِوښُُُتاو= پرواز   قڅرڅ کردن با  پرهاید(؛ شُُُِ

سُت  قڅرڅ ښُت=    یِد "؛  صُدای" شُِ سُت ِروڅ قڅرڅ ریځ شُِ زڅ
ست   " پرواز کرد.کوگ" ِشقڅرڅ

ا لُ  م یر، بی رد پا، بی وده، مفت ذ =برگشُت ناپشا 
قڅم دڅمڅ  ُُِ بِنئسُُُت= او چموس   ث ؛ یو مو پئخېن  شُ

پُُا گ )مفُُت( کرد؛ یو مو پوم   هُُای مرا بی رد 
 سڅت= پوم من بی وده رفت. ث ِشقڅم دڅمڅ 

ااه اه،ُشااَ تراک ، بطور انبوه، ؛ غلیظ؛ باغ  =مشااَ
ققڅ  ه یېت ِدس شُڅ ر انجو=ج ادے، ارېد   ث ِگرِگنوُښ ښُڅ

در غلیظ ُخار  اغ را آنُق اُفت= اطرف ُب ه ُب داو ُن دُې
گرفتی که در آن داخم شدن سخت است؛ یو مرد  

ق نوسُُ~= مرد  بطور انبوهی    قڅث دے پۈند ت  شُُڅ
 در راه نشسته اند.

ائاه ُُق-۱=  شااَ ُُری(،    -۲؛  قةیش میگرن)درد نی  س
 سر دردی.
ک ش م  = اشکاش .ش 

ک شااااا   = اشُُُُکاشُُُُمی؛ ~ پڅکام= کره ےشااااا 
= این زمین را ذ اشُُُُُکُُاشُُُُُمی؛ ~ دڅ  ِزم: وېُُ

 غله)نوع(اشکامی بکار.
ک  اسُُُ  خا ؛   -۲شُُُکر،  ند، بوره؛  -۱= شااااَ

کر ماه،  کڅرېن؛ زنانه  شُُڅ مردانه  شُُکر بېک، شُُڅ
 شڅکر خاتون.

انی؛ تو احوام = تُشکر، ُسپاُسگزار،  درد شا کَ  
ُُ ند=حام تان چطور  -هه رهنر؟ کرت، بشُُ ُُڅ شُُ

ت م.= تشُکر    -اسُت؟ کرڅ تشُکر، خوب اسُت ؛ شُڅ
ُُگزاری ک.،  دردانی ک.؛ دېر مو   ُُپاسُ ک.، سُ
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د خڅر  ذ پڅهېن ارد ~ ِکن، دهُ ېن تو اس دے کُڅ
چود= از بچه های  سُپاسُگزاری کن، این ا تو را 

 از سر نجات دادند.
ُشکرک نبات    = امراض نباتی) ُشپُشک یاشَاَکَ ک

ۈنِن= شُُپشُُک ~ جدر برگ، سُُا ه و شُُاخچه(؛  
نُبات ارُگانیز  زُنده اسُُُُُت؛ ~ ُته پ  مڅښ لُڅدهق 

 سۈد= شپشک نبات به با ر می چسپد.
کے شاااااَ ککے،ُ ُُب، شاااااَ بی زی ُُد،  ب = خراب، 

ند ی  ت ت نۈ  هه، دۈند ~ ، نۈد  -ناخوشایند؛ مو
خو نۈد= یک بُچه من)پدر نام ( آنُقدر بد اسُُُُُت 
کُه گریُان میکنُد و گریُان میکنُد؛ ی  چیز بې  

لۈ=ېن= هر چیزیکه    شڅکک زېب دے =څد، وے ته  
 میگویند."شڅکک " بی زیب بود، آنرا

( به  Chocolat   ی)به فرانسُو شُکرت  =شَاَکخ 

ده از کاکائو گفته م  یهایخوراک اخته ُش   .ُشود یُس
گوُنه   ُبه  زا،  یپرطرُفدار و انرژ ییاذ ُماده ُغ نیا

شُکر، کره کاکائو و پودر    ر،یشُ  ب یسُاده از ترک
 .شود یدگرگون ساخته م یهاکاکائو با نسبت 

ن ککےُج  ن،ُشاااااَ کےُج  د   -۱=  شاااااَ ه) ُب اُی فروُم
سُُُُُرشُُُُُت، بی آبرو، پسُُُُُت(، منگی،  لوس)  

ک چاپلوس، چرب زبان(؛ ی    ِجن شُُیر اڅ   شُُڅ
ُُاله منگی خرید ؛ ُُت= یک گوسُ خراب،   -۲زاښُ

نوُس:= تو بُسیار    ث ِجنڅ شُڅک ت لپ  -ناراحت؛ تو
 نا راحت نشسته ای. . گڅنده ِجن.

= حما ت گری، حما ت؛  ےےشَاکےَُ   ،َُشک
ادے، تر ی  چ  خېز نه سُڅت= اِد =څد -وے ~ ک

.( این بود کُه نزد هیچکس  ذ او)مُ  حمُا ُت گری
 نمیرفت)مراجعه نمی کرد(.

 =بب. شڅکک .َشکے
 گڅرے. شڅک  =بب. ےےَشک

، ُُدا برای راُندن شاااااَ = برو=، گ  شُُُُُو=) صُُُ
ر= تو آشُُُداد به ِدم نه   گوسُُُاله(؛ اه شُُُیر، شُُُڅ
ِکن = ای گوسُُُُُاُله برو= لعنتی، ُبه دم نمیکنی؛  

ر" لۈ=ېن= در " رراس ِمنې~"تڅو ، اس شُُُیر"شُُُڅ
، برای گوُساله"شُڅر"  "راندن برای گوُسفند"تڅورر
 شۈگ.-میگویند. . شیر، شۈگ

ک زدن؛ شااااا     ا   دن، خیزک و جسُُُُُُت = پرُی
ِگرِگت   ِگرِگت ذ شُُِ ید= او ذ ئد= پریدن؛ یو لڅپ شُُِ

بسُُیار خیزک و جسُُتک میزند؛ ب س یېد ارد ~ 
 ه= خیزک و جستک زدنت را در آینجا بس کن=ذ 

=وضع گیج، بی نظ ، ازدحا ، مزدح ؛ لُغ  َش َُ
ه ُنه د ُن ُن اوڅ د اس خو ُخ د= امروز -یڅ  نڅر ~، کُڅ =ِرُې

ُُاحبد را پیدا   ُُر صُ ُُت، سُ ُُیار مزدح  اسُ بسُ
گڅم غاو م.=وُضع گیج ک.، بی نظمی   نمیکند؛ شُڅ
گڅم غاو   ک.، ازدحا  ک.؛ بچگڅله بڅهېن، ب س شُُُڅ

 ِکنېت= بچه ها بی نظمی را بس کنید.
َ ن  گڅند  از گوسُُا  -۱=  شااَ له، گوشُُت گوسُُاله؛ شُُڅ

از گوُساله؛ ~ بۈن ت    -۲گوُښت=گوُشت گوُساله؛
ُُت   ُُاله، گوشُ ُُت گوسُ دے  ویند= به ب انه گوشُ

 گوسفند بزن) متم(.
 =بب. شڅله دڅ .َشلُب  نږځ
لَپَسا  ُصدای ُشلپُست؛ یه مون ~ وئُښت،    -۱=  شا 

ز اڅ  و  زاښت= سیب   افتید و من آنرا   "شلپست "وڅ
ک مورد ~   -۲گرفت ؛   لُڅ ُُٲو وڅ  چڅ تیز، زود؛ سُُُ

 = ر= زود برو، سطم برای  بیار.
ل نپَ  ل هپَ ،ُشا  پناک، بی مصُاله؛ ی     -۱=شا  چُس

ُُت نِ ذ ه نڅر ~، پ   ذ گڅر افهت= این نان امروز ذ سُ
ُُپد؛ ُُت می چس ُُت، به دس ُُپناک اس ُُیار چس   -۲بس

خُسته، افتاده، ُضعیف، تنبم)انُسان(؛ مو رزین تو  
م تو تنُبم نیسُُُُُت. .  ُثُناو ~ نِسُُُُُت= دختر  مجِ 

 پِل ود.
لوه   کی ( نا   Rumex   یترشُُُک )نا  علم  =شاااَ

حدود   انیاسُُت. ترشُُک  انیبند هفت   رهیسُُرده از ت
  ییدارو  یسُُُرده کاربرد   نیگونه هسُُُتند. ا  ۲۰۰

  کی   اهانیگ  انیسُُُرده ترشُُُک  یهادارد. در گونه
 وپ..باشد یموجود م ایساله، دو ساله و پا

لوه ُُک؛ ار ~ ته وورږ  ب ن-شااااَ ُُه ترشُُ = ریشُُ
رهنگېن، زیرد ُسۈد= در ریُشه ترُشک نخ پُشمی  

 رنر میکنند، زرد میشود.
لنَم ل غڅ  =شااااَ   (Brassica Napus )نا  علمی شُُُُڅ

 د یاُست به رنر ُسبز و ُسف  یاُشهیر  یُسبز  ینوع
  یُها یدگُیُناصُُُُُاف و بر  ییُهابنفد و ُبا برگ اُی
دراز   ایگرد    یهاو به شکم  یاآن غّده  شه  ی. راد یز

لغ  نه  باشُد یبنفد م  یهابا لکه د یبه رنر سُف . ُش
ُُتن و   ادیو خوا  معدن  ن یتامیتن ا از نظر داشُ

ا  ث یاُست، بلکه از حارزنده   ری غ  یهایژگیو  ریُس
م     یهایه  سرآمد بوده و در زمره سبز  ییاذ غ

  ری نظ  یجاتی. شلغ  در خانواده سبزشود یشمرده م
ُُم، کل  برگ و خردم   ،یکل  بروکل کل  بروکسُُُ
ُُلغ  گرد یگی رار م ُُ  یبوم  یاهی.ش   یا یاروپا و آس
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  ای ،  عیوس  یهانیاست که هنوز ه  در زم  یمرکز
.  د ی رویم  یبه صُُورت وحشُُ  بارهایدر کنار جو

  انهیم  یهاباستان و مرد  اروپا در سده  یهایروم
 وپ..کردند یشلغ  مصرف م

لَق مرا بت، بی اعتنا؛ یِد ~ = بی توجه، بی  ۱شاااا 
ُُت= او آد  بی توجه   آد ، آینده فِکرے دے ند نِسُ

 ِشل پ.-است، فکر آیند در او نیست. . ِشلین
لَق م ته مو پِد ارد ی   ذ =  رت، لقمه؛ یِد وِ ۲شااا 

~ سُۈد= این گنجشُک برای پشُک من یک لقمه 
لڅق  ُُِ ئد=  رت کردن، نابود کردن؛ یو  ذ میشُُود؛ ش

ُسر گوُشت را  رت   اد= آنذ کڅد وے گوُښت  ~  
اد= آن گرگ بره  ذ کرد؛ یو وورج وے وهرگ ~  

 را  رت کرد. . لڅق.
لَاَ   =بب. ِشلڅقڅست.ش 

لَاَساا  قسُُت؛ مای  ~ اس مو  لصُُدای شُُِ -۱=  شاا 
از دُست  خطا    "قُست لشُِ "سُڅت= ماهی    ذ ُست اند باذ 

ِزبُڅد= آنُ ا زود از ~    ېنذ زود، تیز؛ وُه  -۲خورد؛
بۈن اڅ   دے اس وے   ُجای خود خیز زدُند؛  ِدس زڅ

د، ~ ُته ار =ۈم ر سُُُُُٲ = همین ُکه از  دے ښُُُُُڅ
لۈ څُست،  زباند ُشنید ، زود به وام ر میرو . . شُِ

 ِشلڅقڅت.
لَ ُ نلش  لَ ُ هلش ذشا  = کم، سر بی   .(ث.(،ُش 
 موی، کچم.

لَ  = برهنه، ل~؛ ِشلڅک خو م.= خود را برهنه  ش 
لڅک س.= برهنه د.،   ک.، خود را ل~ ک.؛  شُُُُِ

ریۈن،  ل~ د.؛ ِشلڅک م.=   برهنه ک.، ل~ ک. . وڅ
 ښیرځڅک کڅر.

لَک = برهنه گی، لچی؛  دی     اس روی  خو  ےش 
~ پ  چید اند بندۈن =څد= در  دی  از خاطر برهنه  
ت=  گی درخانه بندی بودی ؛ اس ~ یٲ  خر  سُڅ

ریۈن .  از برهنه گی خر  شدی . . وڅ
لڅنج .ش لکے  = کارد آشبری. . خڅ

للےُب ز لل "  "بازی    = شااا  ُُڅ  -خط و خونه   شُ
 ربایجان(.ذ )آیاق جیزیق در آاِکر دوِکر

للےُبئڅاا  لل "  "=بازی  با  شاا   -خط و خونه   شُُڅ
 ربایجان(.ذ )آیاق جیزیق در آاِکر دوِکر
ل  بَ ُ لَ بَ ُئذش   = تیله و تکان دادن.  ئذ ،ُش 

لَ بَ  ل  بَ ،ُشا  = تیله و تکان؛ سُور اند ~ هه شا 
ه اس   د، عل  داد ُت ه دُې=ُې ُُاج ُن د= اگر در ذ ښُُُ

ُُد، علی داد از ترس   ُُی تیله و تکان باشُُ عروسُُ

لڅمبڅک   لڅمبڅک  ئذ داخم نمیشُود؛ شُِ د= تیله و  ئذ د، شُِ
ه   ه، ~ُم ه و  ذ تکُان دادن؛ بچگُل ا تیُل ت= بچُه ُه ُې

 تکان ندهید. . بڅرغه دڅ ، فِشڅمبڅک، فِدڅمبڅک.
لله،ُشااهله،ُشااهلله له،ُشااَ ل  ،ُشااَ شُُعله،   -۱=شاا 

لله مو گ ر  چود= زبان آتشُُُُین، آتد؛ یا  شُُُُڅ 
لله تڅرۈدې:   ُُڅ ُُعله آتد مرا گر  کرد؛ دڅ  ِهراو ش ش

شُُعاع،    -۲= شُُعله چراغ تا اینجا)دیده میشُُود(؛  
لوه    کتاب ښُئیت=  -ند -روشُنی؛ ِهراو ات یا  شُڅ

دی ؛   اب میخواُن ا کُت در روشُُُُُنی چراغ و آتد ُم
ُُعاع آفتاب امروز  ُُت=  ش لوه نڅر نه ِد=ېس ُُڅ خیر ش

ُشعله دادن، آتد دادن؛  معلو  نمیُشود؛ شُڅلوه ذئد=
له ذید= چراغ شُُُعله میدهد؛ ی  د هر اڅن ِهراو شُُُڅ

له ذید= در آنجا چیزی شُُُعله میدهد؛  چیز هه شُُُڅ
م شُُُُُڅ  ا  غُڅ ب، ُی ذېُم ه نُِ ان را گڅرذه ُم د= ُن ه ذُی ُل

هنوز)در تندور( نچسُُُپان، آتد هنوزمیسُُُوزد؛  
 خیر شڅلوه ذید=آفتاب شعاع میدهد.

لهَُ   اِد -درکاربیگانه(؛ نق زنی؛ ک=مداخله)  شااَ
تو ~ تُه خُایِ  تو ک ُم خیرت= این نق زنی تو  
له دڅ  م.=مداخله ک.   آخر سُُرت را میخورد؛ شُُڅ
نق زدن؛ یو پ  مو شڅله دڅخ  ب س چود= او نق  

 زدند را باالی بس کرد. . شڅم بِگیږځ.
لۈقَسااا  لۈِ،ُشااا  ُُلو سُُُت؛ یو  شااا  ُُدای شُ = صُ

لۈ څُست   لڅنر)پایپ(اس مو ذُست اند شُِ باذ سُڅت= شُِ
لۈ څسُُت از دسُُت  خطا خورد؛ یه   لڅنر)پایپ( شُُِ شُُِ
ت= مار  لۈ څُست سُڅ ِد=وُسک دے ذاد ِژم ذ ارد، شُِ
لۈ څسُُت)صُُدا( شُُد. .   و تیکه به زمین خورد، شُُِ

 .ِشلڅقڅست 
لۈِ لۈِ-شا  لۈقشا  لۈق؛  مچ   ت   -= ُصدای شُِ شُِ

ز  ذ ی  ِدس خڅښ وے ُ=ارج   اد ِددے، وے ~ اڅ  وڅ
ُُپ   د= او با  مچین آن اس ُُڅ ُُخت ِمس ښ را آنقدر س

 ِشلۈق می شنید .-صدای ِشلۈقه  زد که من 
للےلےشاُ  =ُسنر مربع ُشکم، کاُشی)یاُسفام(  ،ُشا 

لل "برای بازی اِکر   -خط و خونه    بئښُُُت" )-شُُُڅ
ر ُُِ ُُوم"  دوک رسُُُُ در "وب  ُُق  ُُزی جُُی )آیُُُاق   ،)

لل  نُئذ آ ایجُان(؛ ییو خو شُُُُُڅ ه یېن  ذ رُب د ات، ِدُگ
ُُد   ذ یِگۈن   نڅذ یس   ُُای  وڅ  وے  ثر  ِکری ېن خو، 
وارے وے ت   ذ پڅتئوېن، هر چ ی    ل شُُُڅ  ید، سُُُِ

ِکښُُُت=یکی کاشُُُی خود را می ماند و دیگران  
ُُی  ُُند، و به نوبت کاشُ یگان ده  د   دور می باشُ
هُای خود را بطرف کُاشُُُُُی نفر)اوم( پرتُاب  
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ُُی را زد، اوباالی همان   ُُیکه کاش میکنند، هر کس
غنان، این بازی را  ود؛) درُش وار میُش نفر)اوم( ُس

لل  ل شُڅ "ند و کاشُیبچه ها و دختران میکن "  ، شُڅ
ا   ا ُپ د   را ُب ا  در بجوی  ؛لی لی میکنُن ه ُه ا بُچ ، تنُ 

لل ل شُڅ "بازی میکنند و کاشُی دسُت   " را با، شُڅ
لل  بئښُتاو=بازی    ل می اندازند(؛ شُڅ  بئښُتاو، شُڅ

(، )آیاق  اِکر دوِکر  -خط و خونه    شڅلل " )"کردن  
لل  ته پاذ جیزیق در آ    ت  بازېن=  ذ ربایجان(؛ شُڅ
لل  ل    و خونه" خط  "شُڅ را با پا بازی میکنند؛ شُڅ

لل   ته ه  غ هېن ات ه  بچگڅله بازېن= " خط "شُڅ
را ه  دختران و ه  بچه ها بازی میکنند؛    و خونه

لل    ت لل  باز   = بروی  "شُُُُڅ " خط و  یېت شُُُُڅ
 بازی کنی . خونه
 ، شڅلل .ل بب. شڅ =۱لےشُ 
ُ ُُیج کڅږېن،  ۲لےشاااا  =زرد پی)تاندون( گردن؛ ښُُ

وڅ   څت  دسته پ  ِوسکوند یا  ذ وے ~ زېن خو، دڅ 
فڅی =یسُُُُُېن=)و تیُکه(ُگاو را میکشُُُُُُند، زردپی 
گردن او را میگیرند و دسُُته را با چ ار شُُا  یا  

ته میکنند؛ یو لۈد "     تو ~ -هذ بیم برف محک  بُس
= او گفُُت " در زردپی گردن تو  "نُُدے، مڅرے

 میزن ، می میری".
لن، خلته کرن پوسُُُتی برای گند ، خلته    -۱=شااا 
تی؛ خای   پ، خای ~، هر ِچدۈ  دے نه =څد، پوس

=ه تڅرۈ= یا خلته تکه ی  یا خلته پوسُتی، هر چه 
دار کڅږېن، وے   ه جۈُن ار اینُجا؛ غڅُل ُُد، بُی اشُُُ ُکه ُب
پۈسُُُت ِکنېن ~، کڅښُُُت ا=ېن= گوسُُُفند کرن را 
ه جور   د  خلُت ُُت آنرا برای گُن د، پوسُُُ میکشُُُُُُن

خسُُُته، زله، لنر و افتاده، ضُُُعیف،    -۲میکنند؛
ٲو پ  خو =ِرا خېز، تور-تنبم؛ تو ت خو  -د لۈ  ُس

ُجای ت  ~= براُیت میگوی  "برو نزد برادرت"، 
ر م.= نر    لُی اده ی ؛ شُُُُُِ ت افُت ا تو در جُاُی اُم
ږ پۈسُت اڅ  ~ چود= پوسُت گوسُفند را  کردن؛ مڅ

 نر  کرد . .ِشِگم ِگت، ِگ~، ِکلوار.
لن َا  خسُُُُُُته، زُله؛ لُنر و افُتاده؛ تو    -۱= شااااا 

 ضعیف و افتاده است.= دست تو ث ست ِشلیگڅکڅ ذ 
لنن    ُُاله، تن ا آب؛ ~ شاااا  = خالی، بدون مصُُ

ر=ا مو رد مه دهک، گوښُُُت ات روغن ار   ښُُُڅ
نُِست= ُشوربای خالی برای  نده، گوُشت و روغن  
ُښپه لپ ~= اتاله ات پر از  در آن نیُست؛ یو تو خڅ

 آب است. . ِشقڅزار.

 = تنبم، بیکار. . ابتڅر، تڅمبڅم.۱مشُ 
 =بب. شو ۲مشُ 

= شُُمائم، شُُکم،  یافه، شُُکم شااَ  نئلُُشااَ  ئل،
رد خڅد یت=  یافه اد خوُش   -ظاهری؛ و  ~ مو

 آمد.
 = شنبه.َش بے،َُشنبے

تگ  م.= تنبلی ک.= تنبلی؛ شڅ َ   ےشُ   مڅ
= تنبم اصُُر  نا شُُدنی،  ه َ - ے ه َ ،ُشااُ -مشااُ 

د شُُُُُڅ  د؛ یو دۈُن ار، ولگرد، هلپُن ت تڅر ادے، - بیُک
ه هیز  را ژیز نه =ِریږد= او آنقدر تنبم اسُُُُت ک

 میده نمیکند.
ُ داو ~= رفتن به  ۱َ  شااا  ُُِ = تنبلی؛ مورد تڅرڅ  سُ

 آنجا برای  تنبلی میکند.
ملڅمه  شاااَ لَ ه ُُڅ ُُعله؛ شُ ُُعله، زبان ای شُ ئد= ذ =شُ

 افروختن شعله، آتد دادن. . االو، ِولدڅب.
م  م.= تنبلی ک. . . ابتڅری،  = تنبلی؛ شڅ ۱ ےشُ 

 تڅمبڅلی.
 =بب. شوم .۲ ےشُ 

=زدن، کُشتن، تا مرگ زدن، تا  شا  نږځشا  نڅا ،ُُ
ت یُا لفُڅ د خو، ~ =ُا تو  ذ جُان برآمُدن؛ اه پِد، وڅ

ِکښُُُت= ای پشُُُک، الفت که آمد تو را تا مرگ 
: ِکن اڅ =  میُښ ز تو شُِ میزند؛ لپ تڅقم م ک اته، وڅ
سُت    بسُیار گپ نزن اگر نی تو را میزن ؛ وڅ  المڅ
و    میږځ   شُُُُُِ ادے،  چود  ت  رڅ ُُد  دۈن غونج  

وی هُای زن جُادوگر را آنقُدر چو)فلکلور(= م
 کند که جاند برآمد. . ِشم ی)بجوی(.

ن س ناسشا  س.= آشُنا شُدن،    = آشُنا، شُناس؛ شُِ
 معرفی شدن. . شڅناس.

ن س  = آشنایی، معرفی.ےش 
 = لب، لب ها.َشن شج.َُشن ېن(

فهڅک= درد لب ساری  ذ = درد لب؛ ~ پِ ذ   -َشن 
 است.

ن ېن    ُُ  مو  ه  ذ =خنداندن؛ یِد بې پدر غِ شااااَ ِدسُُ
ندېنت ِددے= این بچه بی پدر)لعنتی( مرا آنقدر  شُڅ

 خنداند.
ن ه،ُشاانن هن ُُینگه، خندیدن)به  شاا  ُُدای ش = ص

صُُدای بلند(؛ یه =ئرځ شُُینگ ن ِکښُُت= مادیان  
شُُُینگه میکند؛ =ارج شُُُینگه چود، واښ وے رد 

 = اسپ شینگه کرد، کاه براید بده. . سڅندهن. ذ وې
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نئ ب(؛ یو  = غرق کردن، فرو بردن)در آ ا ذشااااا 
نُئ د خو، شُُُُُِ ز اڅ  ِمس ِزبُڅ ات، وڅ د ار درُی د اڅ  ذ ِزبُڅ

وے= او پریُد بُه دریُا، من ه  پریُد  و او را 
 غرق داد .  . غۈت، غڅرق.

نناد َا  نند َا ُشااااا  ننز َا ،ُشااااا  ا ،  شااااا  =زُک
نیزگڅک =درد، ذ دهر-ریزد)آب ریزد بینی(؛ شُُُِ

ُُا ،   ک،  زک ُُڅ ُُا خوردگی. .کئخ انفوالنزا، سُُُُُرم
 نِواکڅک.
 ، تنبان از پش  سیاه.= شلوارَش اچَ 
 =بب.شۈبه.ش به

ُُتی، غذ =غشاا   ڤه ای چرب؛ هر چ ی  ذ ای گوش
ای چرب ذ ۈغ بِرئزد= کسُُُُُیکُه غُذ ~ خوږج،  

 خورده است، دوغ بنوشد.
=)ُشوخخاله( ُشوهر خواهر مادر، ُشوهر  شا و چه
 خاله.
=خار دار؛ یِد ~ واښ، دُست موزه  ت    ا ُذشا 

گڅ  ِهی   = این علف ُخار دار اسُُُُُت، ُما  دے مڅ
 باید همرای دستکد آنرا درو کنی .

 =خار زار.زا ُذش 
خار یا تیغ)چوب یا شُُی خورد   -۲خار؛-۱=ذشاا 

 وتیز( در دست، پا، پوست. .شڅغ.
 =پشته خار. نز-ذش 

ریځ  شاا َ کے ُُی) بر عکس یڅخت (؛ ~ زڅ = وحش
سُۈد= کوگ وحشُی هیچو ت  -اڅخم ند نه  ث ته اڅچڅ 

 اهلی نمی شود. . یاغ .
م از روی     ۲؛بدبخت   ،نحسشُو ،  -۱= شا م،ُشا 

ج= از رویی یک شُُو   ثذ ی  ~ ، ښُُ رے رو   
نفرت، متنفر، چندد    -۲ش ر رو  سوخت) متم(؛

آور؛ ~ ات مېر کڅخُُایېن گ ُُپ اڅ =از گُُپ این  
ُُو  م.= بیزار ک.؛ یِد تو پڅ: ِدگه  زن ا متنفر ؛ ش

ږج، دای  نۈد= بچُه تو خیلی بیزار کرده، ~ چو
ُُد  ت  - ن؛ تادای  گریه میکند؛ شُُُو  س.= متنفر شُ

 ج= از تو متنفر شد .ذ رد ~ سڅ -مو
حری ، طمع کار،   -۱=  نهف -منهف ،ُشااُ -شاا م

نُُُه  ~ ُیو  ُنُبود؛ -گشُُُُُنُُُه؛  ُحرُی   آن  د=    -۲=ُُُڅ
اڅ   -حریصُُُُی، طمع کاری، گشُُُُنگی؛ آد  اند ک

ُُی   ُُان حریصُُ ن= برای انسُُ ُُمڅ وے ~ وے دڅښُُ
 دشمند است.
ر.ش  هُو    =بب.شۈمه خڅ
 = بب. شۈمه.۱ش  ه

عمه(=شُوهر عمه)شُوهر خواهر  )شُوخ  ۲شا  ه
 پدر(.

 ی.بدبخت ی،نحس= شومی، ش  ے،ُش  ے
با خنده اظ ار داشُُتن، وم  =خنده، شاا ن ،ُشاانن 

~ یڅت= همینکه    رد -  لۈد ات وے-=تا دئدنیخند 
د؛ شُُُُُون~   ده آُم ده ذ اینرا گفت  براید خُن د= خُن ُئ

اد شُون~= پدر شُان ه   ذ کردن؛ یو وېر داد ِمس 
 خنده کرد. . خنده.

ده،  =خشااااا نهَا  ار داشُُُُُتن، وم  ُن ده اظُ  ا خُن ُب
 .دنیخند 

ن نَ ُ،ش نه   =خنده آور.ش نه 
 = شه مار) از داستان ا(.شهُ   
ب ~ ۱شاااااه  ه اس مرکُ  = خر؛ ار ِرښُُُُُۈن ُت

جز   -۲لۈ=ېن= در روُشان خر را"ُش ر" میگویند؛
غۈږ. .  -مېښُُُ~، شُُُ ر-ام شُُُ رثکلمه مغلق، م
 مرک ب.
~   -۲زین خر؛  -۱=   ن ذب ُ- ن،ُشااااه ذب ُ-شااااه 
ز دے ذ داو= بیزار کردن، آرا  نُگذ وُې اشُُُُُتن؛ وڅ

د= اگر او ذ ښُُُُُاج ُهه ُنه ِکن اڅ ، یُِد ~ مو ت  وُې
 ارد.ذ نترسان ، مرا آرا  نمیگ

ځ-شاه  = ُسوزن کرن برای پارچه درُشت؛ د  سا 
 = سُُُُُوزن کرن ُبده -~ دُهک، م  بوجین انُهه

 بوجی بدوز .
= تنظی  کننده)وسُُُیله ای برای تنظی   غۈږ-شاااه 

دارج   نرمی و درشُُُُُتی آرد  اب(؛ ~ خُِ درآسُُُُُُی
ښُُت( ښُُت)دڅرڅ -ات ن ر  چیداو ج ت=" شُُ ر-ِدرڅ

درُشتی و نرمی آرد در آُسیاب تنظی   " برای  غۈږ
ښُُت -؛ شُُ راسُُت  غۈږ سُُېن ېن، یو ِخدارج ِدرڅ

را بلُند میکنُند،    "غۈږ-شُُُُُ ر  "ِکښُُُُُت= و تیُکه
 .آسیاب آرد را درشت میکند 

= سُُُُمارق غیر  ابم خوردن در  ېڅاااا -شااااه 
 باترق ها میروید.

=ب. نوع نعناع با بوی  َ  ذ ن-م،ُشاه ذ ن-ه شا
مڅک اند گڅنده بۈی، حیوۈن ِمس وے  ذ وی-بد؛ شُ ر

مڅک" بوی گنده دارد، ذ وی -نه خیرت= نعناع"شُ ر
 حتی حیوان ه  آنرا نمیخورد.

= بڅزاق، لعاب دهن؛ تو ~ تیزد، خو غئر  شااه 
ت را جمع   جع  ک اُن ت میرود، دُه اب دهُن = لُع

  ~ کن؛ خو ~ گیر نه ِکښُُُُت ات،  څسُُُُتین ته شُُُُِ
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د و   اب دهند را گیر کرده نمیتواُن د= او لُع انجیُڤ
 حاال  شتی میگیرد.

ُُیار حری ؛ یو ~ =څد، لپ پوم وے  شااها ِ =بس
ردے   رځ ُنه دهکچود= او -چ -ُند ُ=څد ات، ی 

 بسیار حری  بود، برای کسی  رض نمیداد.
ف= -ن، کرامت، عزت؛ شُ = شُانشاهن رڅ ات شُڅ

ن= در -ُشان و ُشرف؛ در ُش ن  دوُست  ات دڅُښمڅ
ُُمن؛ یو ِمس ِزبا ره در  ُُت و دشُ موجودیت دوسُ

ن یت تر مٲد خېز= او ه   -شُُ ن  دوسُُت  دڅښُُمڅ
در آخر از ترس خنده دوسُُُُت و دشُُُُمن نزد ما 

 آمد.
ځ،ُشَان  ځ ِزک ته  شاهن   وخی؛ وڅ = خنده، مزا ، ُش

ُُه تم دېر  ُُت  م-~ ج  اڅ =  لۈر  ُُا را رد  این  ن 
ُُت  ُُما میگوی ؛ تو ته راسُُ بخاطر خنده برای شُُ

ا،  لۈ= ا   ُی ُُت میگویی ُی ه ِکن ؟= تو راسُُُ ~ ُت
 شوخی میکنی؟

 = شعبه، اداره.شۈبه،ُش به،ُشعبه
= صُُدا کردن گوسُُاله؛ غڅله شُُیر  شااۈ -شااۈ 

" صدا شۈگ-شۈگ"ِمس ~  یوېن= گوساله کرن  
  . شڅر.میکنند.

ُکه = تُفاُله خور)تُفاُله ُچای(، کسُُُُُیشاااااۈ اهُو  
ُُیرچای را میخورد؛   ُُده گی شُ بقایایی چای د  شُ

لۈ=ېن "چُای    ذ تر ی  چ  دے چُای نُه رېُد، دڅ 
ر ات ~ برابر = و تیکه برای کسُُی شُُیرچای  "خڅ

 نرسید، میگویند " چای خور و تفاله خور برابر". 
= تفاله چای، بقایایی چای د  شُده شاۈ ه،ُشا  ه

گی؛ دڅ  چای برئز ات، دے ~ ل ک= چای بنود  
ینڅک ~ لڅپ= در چاینک  و تفال ه را بمان؛ ار وڅ  چڅ

 تفاله زیاد است.
 = شعر.شې ،ُشئ 

اسُُ  خا ؛ شُُېر، شُُېر  -۲ . شُُیر؛  -۱=  ۱شااې 
 .، شېر محمد غازے، شېرۈن، شېرعل 
شاااااېا ا ېاز ُبرای  شاااااېا ا ېاځ،ُ آوُیزان  ُ ُفس   =

نگ داری لبنیات؛ دے ښو=د دے ~ ت  ِرب =این  
لڅک.  شیر در  فس بمان. . چارچڅ

= کسُُیکه شُُعر میسُُراید،   ه ئشاااې  ه ،ُشااا
 شاعر.
= کسُُیکه شُُعر می    ُن ا شاانجئن ا شاانج،ُشاا-شااې 

 نویسد، شاعر.

= لرزه، تب و لرزه؛ اِشُُېر م.=    شااې ،ُا شااې 
نڅر شُُُُُېر -لرزه ک.، تُُب و لرزه ک.؛ مو رد 
 ِکښت= امروز جان  لرزه میکند.

ُُېلله م.=  شااېله،ُشااېلله ُُېله م.، ش ُُده؛ ش = ترش
:ترکردن، آبیاری ک.  ث ئدڅ ذ -؛ خو ِژندڅ  اڅ  اس ښُُڅ

~ ته وېر   ارهی هفته یې: ښُڅ: نه  -د ذ ُشېله چود، شُِ
ه = من گند  خود را بسیار خوب آبیاری کرد ، ذ 

را آبیاری نمی کن ؛   ا  حاال تا دو سه هفته دیگر آن
 شېله س.، شېلله س.= تر د.، آبیاری د.

ئد= م مانی  ذ = م مانی، ضُیافت؛ شُېلۈن  شاېلۈن
ُُیافت دا ُُاه    ث دن؛ خاږ مېدادن، ضُ ې: یو پات ښُ

لق ارد ~  ید)فلکلور(= تا شُُُد روز پاد شُُُاه ذ خڅ
ات  پڅرو  میُُدهُُد)فلکلور(؛  م مُُانی  خلق  برای 

ُُور اند ~  ُُت ېن س ُُی پلو و  ذ گوښ اد= در عروس
 گوشت م مانی دادند.

 = م مانی دادن، ضیافت دادن.ذ ذ-شېلۈن
 = م مانی دهنده، ضیافت دهنده.نجذ ذ-شېلۈن
= مقدار ک  پشُ ) به عنوان  ثشاېمُوۈ،ُُذشاېمُوۈ

مزد کار برای کسُُُیکه پشُُُ  و موی حیوانات را 
ېن مٲد ارد دهکچود= -ذ ند(؛ شُُُې  خۈیککوتاه م

برای ما کمی پش  دادند؛ مام پِښئوېن خو، دۈنِدک  
لۈ=ېن=    ذ ېن، وے ته شې  خۈذ وۈن شېمېن تار ره  

پشُُ  مام را کوتاه میکنند، کمی پشُُ  را در نوک  
"    ذ بلنُد میکننُد، آنرا" شُُُُُې  خۈ   هُای  یچی هُا

 میگویند)تحفه برای کارگر(.
ُُ  و موی  شاااېم =  یچی ها برای کوتاه کردن پشُ

ُُد؟؛ یو   حیواُنات.؛ ُیه ~ ُکه چُ د؟  یچی کُجا شُُُ
ت= او برای تیز کردن  یچی   شُُېمېن تېز چید سُُڅ

 ها رفت.
 =  ید، گوید، ل جه)زبان(.شې  
= کُسیکه خود تیپی، خود  یافه گری ، شَایَُ  

 خود پوشی میکند.
ی اُفه، دلُپشاااااَ یر، خود  ذ = خود تُیپ، خود  ُی

پُُُا ک ُُُم  اس  یُُُه  پود؛  خود  ب   ذ لبُُُاس،  خُُُڅ
.( از سر تا پا خوب لباس پوشیده؛ شڅی ث ~=او)م

ُپود ک.)ُلبُُاس   ُخود  ُتیُُُپ ک.،  ُخود  م.= 
ُُاندن(؛ و  نِوېنځ ېن ~ چود= برای عروس   پوشُُ
ی خو م.=خود را خود تیپ   لباس پوشُُاندند؛ شُُڅ

پود ک.)لباس پوُشیدن(؛ یڅ     ک. ، خود را خود
دے یېم ِچزهن ~ خو ِکښُُُُت= زن ایر ی خوب  
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ی س.= خود تیپ د.، خود   لباس پوشُُیده؛ شُُڅ
ت= او)م ُُڅ ُُیدن؛ یو ~ سُ .(خوب لباس  ذ لباس پوشُ

 پوشیده.
تر کردن درآب؛ دے تڅُښپ    -۱=  شائب   ،ُشائب ا 

ی ؛   ُشئب، بِرئز   =  روت را در آب تر کن بنوُش
ئبېن    -۲ ِه: ته ُش تن؛ ُښِ ُس (    مربا)=څرېن  ذ خو، دڅ ُش

پیځېن=مویز)انگورخشُک( را می شُویند، جود  
ز    -۳میدهند و مربا جور میکنند؛ ُُی؛ وڅ چتم نویسُ

شُُُئپ ،  - ته دے شُُُئپ ث دے نه ِوزۈن اڅ ، ِدسُُُڅ 
بڅ  ُُ ند= من   ث اِدڅ -دے هه ِوزۈن ، ک  ث خڅ ِمس بش

م نویس را خودت  ده نمیتوان ، این چُت اینرا خواُن
پۈنتاو،  اگر خوانده بتوانی ه  خوب اسُُُت  . . شُُُڅ

 ِزنئداو.
و= شُاد شُدن؛ در دم شُاد شُدن؛ شائ ُو ُ نز ا

ز خو شُُُئخ ماز اڅ = اگر ذ هذ هه    ث تو کڅد پا ېن، وڅ
 سر تو را به گلوله بزنند من شاد خواه  شد.

 = شیخ.شئ 
ُُتا ، آزار دهنده؛ توبز  -شاائ  ت ِدس ~ -= گس

مُٲد پېښُُُُُه = تو آزار دهنُده   ث ادے، بزورڅ 
بزور خو  -اسُتی، بزور از ما سُوام میکنی؛ شُئخ

م.= گستاخی کردن، آزار دادن، مزاحمت کردن؛ 
بزور خو م ک= این  -یِد چپ ن موند، د  ت  شئخ

 چپن از من است، بخاطر آن برای  مزاحمت نکن. 
=گُلدوزی، تسُُُُُُمه ُبا گُلدوزی، لُبه با  شااااان از 

ان هُُه  پڅکُُام  وخُُت  هر  وڅ   گلُُدوزی؛  ه ڤېن، 
ېن= و تیکه کره را میدوزند،  ذ گڅرِگنوښُه ته ~ وې

در اطراف آن تسُُُُُُمه گُلدوزی شُُُُُده مُیدوزُند؛ 
ُُمه با گلدوزی، بافتن   ُُیرازے ویفتاو= بافتن تس ش
لُبه ُبا گُلدوزی؛ ی  شُُُُُیرازے وهف خو، ُتا   

 = یک تسُمه با گلدوزی بباف و من  -رد انهه-تو
ُند -براُیت کره مُیدوز ؛ ُیه ار ِرښُُُُُۈن ِرزین مو

 ابم  ِجریب تا شېرازے یې: وافت= آن دختر من  
در روشُان بسُیار  ابم اسُت  از جراب تا تسُمه  

 گلدوزی میبافد.
 = امام شیر.ا  چ-شن 

سُُه = چوکات  شاان ا ېځ،ُشااې ا ېځ،ُشاان ا ېز
ات؛    ه یکنُج ا لبنُی ُُده برای ظروف ُب آویزان شُُُ

ات  د ِرب  یېن= در چوُک شُُُُُیراوېځ ت  ښُُُُُوُ=
؛ مه، م  ُښو=د پ   آویزان ُشده ُشیر نگه میدارند 

سُه   شُیراوېځ ِرب = بگیر، این شُیر در چوکات 
 بمان. کنجه
  ای کڅن  گاوچاق=ب.  َ  ذد -م،ُشاااان ذد -شاااان 

ّزه )نا  علم ُُِ نا    (Lactuca orientalis :یجُُُُُُُُ

ُُت از ت  یعلف  اهیگ ُُاله اسُُ ُُاله و چندسُُ   رهیدوسُُ
در   (Scariola) کنگاوچاق ُسرده   .اُست   انیکاُسن

دارد   رانُیا ُگونُُُه   ُکنگُُُاوچُُُاق  اهیُُُُگ-۱   :دو 
(Scariola Orientalis)،۲-  یاترکه  کنگاوچاق 

(Scariola viminea)  .کن عروه  گُاوچُاق  اهیُگ

ُُتان و    رانیبر ا ُُتان، افغانسُُ در عراق، ترکمنسُُ
- وپ.؛ ~ دوا کاچار=" شیر.د یرویم  زیپاکستان ن

ک، ذ ځو ُُڅ ُُت.  . واښُ مڅک " یک چیز دارویی اسُ
  .ذ مڅک، هوذ ځو-باب 

 چای. . تلخ چای.= شیر شن ه ی
قه  غ  َج -شان  =ب. انواع مختلف یونجه ها)رُش

رده ( ~ ته ار -۱ها( با گم های زرد؛  پرس)ُس اُس
د؛ذ ِزم: رۈی   د= اسُُُُُپرس در زمین میروُی - ۲ُې

در شُُُُُشُُُُُ ُُاه  اُی  نیریُب ا  علمی   شُُُ  افسُُُُُر)ُن
Onobrychis  بدڅر)  -۳(گ.گ.؛ ُُڅ  Trifoliumشُُ

sp, Melilotus albus  گُیاه  شُُُُُُبدر زرد   -۴(؛(

 . ( Trifolium campestre   یعلم  )نا   دارویی(

رخاک=  شنَ ک    ی س یگوخدا)گاوخدا()به انگل  ای  یخڅ
Woodlouse اسُُت که ده جفت   یپوسُُت( سُُخت

دراز   ییهاسُخت و بندبند و شُاخک  یاپا، پوسُته
ُُخت   هایدارد. خرخاک ُُتان جزو معدود سُُ   یپوسُُ

ُُتند که همواره رو ُُک  یهس .  کنند یم  یزندگ  یخش
تریب  هایخرخاک کپک، و    ،یوانیاز فضُوالت ح  ُش

ده د یم  هُیذ تغُ  رهیو غ  اهُانُیگ  یهُاپسُُُُُمُاُن .  کنُن
)ُبه  ان ُیخرُخاک رراسُُُُُُتهیمتعلق ُبه ز  ُهایخرُخاک
ُُیانگل ُُته جورپاOniscidea   یسُ با    انی( از راسُ

از   یگونه شُُُناخته شُُُده هسُُُتند. نوع  ۵از   دیب
اک اک  یخرُخ انواده خرُخ ه ُخ ایُک ه  یُه ه  یاگلوُل )ُب
  دهند یم  می( را تشکArmadillidiidae   یسیانگل

ا خطر خود را گلو د یم  ُلهدر مو ع برخورد ُب   .کُن
ا  یکی   یشُُُُُگون خرخُاک اورُه   نی ا  جیرا  یاز ُب
ُُت ُکه د  در   اُیاز نوروز   دیپ  یخرُخاک  دنُیاسُُُ
از نوروز    دیاسُُُُُت و اگر پ  منینوروز خود  

ا کم  یخرُخاک ُخاک    یُبه چشُُُُُ  بخورد، آن را ُب
دهند تا همه    یم  یجا  یا ُشهیمرطوب کرده در ُش
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به آن   منیخود    زیبتوانند در نوروز به عنوان چ
د. اد نگُاه کنُن ک س.= در جُایی زُی وپ.؛ شُُُُُیرڅ

ک   ماندن، معتم شُُدن؛ مٲد دڅکا ار م  ِزم: شُُیرڅ
لیُکه ما در این زمین زیاد ماندی . .  ثسُُُُُٲو   = م

ک.  شېرڅ
ز اڅ  شان  غن،ُشان ُ  غن = ُشیر گر  روغن؛ وڅ

ه ذ وشُُید ؛ دے گر~ بِراښُُت= من شُُیر روغن ن
ُُک  ث خای  ا څ  ، خای ~  ت  خین= نان را یا خش

 یا با شیر روغن بخورند.
- = اتاله؛ مٲد ته ~ لۈر    ات، پایتخت ۱شااان  

کڅښڅک لۈ=ېن=اتاله را ما" شیره " میگویی ،    ذ ه توت
تو آنرا"  ُُایتخُُت  پ ک  ذ در  ُُڅ یو  کڅښُُُُ ُُد؛  " میگوین

= او پرُسان  "آ؟-ېُښهت " تمه چید اند ُشیره یُست پ
ُُت؟"؛  کرد "آی ُُیره اسُُ - ۲ا در خانه تان اتاله شُُ

 وشابه؛ مون ~= نوشابه سیب.ن
( آماس Scrofula یسُُی)به انگلریخناز  =شاان ننه

  نی گردن است. الت اب و تور  ا  هیناح  یغدد لنفاو
مختلف    ی هُُابعلُُت بروز عفونُُت   توانُُد یغُُدد م
ُسم عامم    کرب یدرُصد موارد م  ۹۵در  یباُشد ول

عرئ  و نشُُُانگان     یماریعرئ  ب  اسُُُت.  یماریب
ُُا ُُامم تور  بدون درد   یماریب  نیدر ا  عیشُُ  یشُُ

ُُت که به ُُد ماسُُ و عرئ     ابد ی  یطور مزمن رشُُ
ت   یالت ُاب ه    یکروبیحُاد م  یهُاعفوُن دارد ُب را ُن
ُُه سُُُُُرد گفتُه م  نج ُت یا .  شُُُُُود یبُه آن آبسُُُ

ممکنُست همراه با تب و ُضعف   یُسل  یرهایخناز
ُُند.  یعموم ُُخ  و کاهد وزن همراه باشُ      ی تشُ
اریب    یتشُُُُُخ ه بردار  یُم ا نموُن ا   یمعموال  ُب ُب

. و  باشُُد یم  ریذ پآبسُُه امکان  ات یسُُوزن از محتو
بُه رود    ریموارد کُم حج  خنُاز  یدر بعضُُُُُ

بُافُت   دیخُارج و سُُُُُپس مورد آزمُا  یجراح
   ی متون طب  د   در .شُُُود ی رار داده م  یشُُُناسُُُ

االرب( )ُتاج العروس( ) لسُُُُُان العرب(   ی)منت 
اسُُُُت  نا   هشُُُُد   فیتعر  نگونهی)ناظ  االطباء( ا

اسُُُت از نوع سُُُم که در گردن ظاهر    یمرضُُُ
شُود، اورا  صُغار سُخت برنر تن که برگردن  

در بغُم و    یغُدد   اءیُاشُُُُُ  د،یُآ  د یُآن پُد   ریو غ
بخط مؤلف (     ادداشُُت یگلو. )  ریکشُُاله  ران و ز

د و از پوُست    یآماُس اُست که از گوُشت جدا باُش
(  باب شُُشُُ    ی خوارزمشُُاه  رهیخذ جدا نباشُُد.)
اس درآُم ازاُن ه آن را بُت ا ُک از  یُه د یگو  ریخُن   نی ا  ُن

ُُ   یدرعرب   ری. خنازند یخوک گو  یعلت را بپارسُُ
ک ن به تور  غدد   یپزشُُک در  .جمع خوک اسُُت 

گفتُه    ریاز سُُُُُُم خنُُاز  یگردن نُُاشُُُُُ  یلنفُُاو
 وپ..شد یم

ن ۈن ن ۈنثب  ش ُُ-شااااَ = حیله  .(ذ ش ب ُُُ-.(،ُشااااَ
ک -گر، فریبکُار، تقلُب کُار؛ تو ت دۈنُد ~، فُڅ

ُُتی که -تو  ث چیز ُُت= تو آنقدر نیرنر اسُ ند یسُ
 همه چیز داری.

ن ۈنے ن ۈنَُ  ی،ُشاااااَ = شُُُُُیُطان گری، شاااااَ
شیطانی؛ مو  ت  ~ م ک== همرای من شیطانی  

 مکن=
 حلیه گر، فریبکار. -۲شیطان؛  -۱= َشن ۈن
 م.= بایسکیا ابه-َشن ۈن

رغ  شاان،شج.ُشااَ ېن،ُشاان،ُوېل( = گوسُُاله؛ خڅ
گېن=اصُُُُُلن چیزیُکه ُبه نظر  بود،   ارد مو شُُُُُڅ
چنین نیسُُُُت؛ وے داد وے کار ات وے ِزندڅگ  
رغ   ز اڅ  هه وینت، یو خڅ ښ چود، ات وڅ تاوڅ ُُِ ی  سُ
گېن= پُُدرد از کُُار و زنُُدگی او  ارد مو شُُُُُڅ
ه  د ، چیزیکُه ُب تعریف میکرد و چیزیکُه من دُی

گېن مېدۈن، تر نظر  بود، چنین نیسُُُُ ُُڅ ت؛ تر شُُ
ُُا   ن ُُا توان، بی اسُُُُُتعُُداد،  ن ُُدۈن=  ی گېن مڅ شُُُُُڅ

 خوشایند. . شڅر.
 = گوساله چران.پ ننج-شن،
 = گوساله چراندن.پئن -شن،

: ِزبڅد= .(ثشانَ  ش  = گوُساله گک؛ یه ~ ار ښُڅ
 گوساله گک به آب پرید.

دڅک،   =ب.  لَ -شاااان،ُُ،۱لَ، ُ -شاااای گڅم  اصُُُُِ
ُُاُنک، خبرب ا  علم  نیخبرچ  اُی  ارُیخبررسُُُ    ی )ُن

Taraxacumقون    ی( که در طب سُُنت خشُُڅ به طڅرڅ

شقوق معروف است گ  ُُُُای   یعلف   باشد یم  یاهیطڅرڅ
ُُا   یو دائم ُُانت  ۴۰آن به ارتفاع    ۀکه سُُ   متریسُُ
اسُُت به رنر    یاشُُهیر  یدارا  اهیگ  نی. ارسُُد یم

ف  ۀرابیبه زرد که پر از ُش  میما  یِ ا  وه   یدرنگ یُس
 Taraxacum»  ی اصُد معمول  یها. گمباُشد یم

sect. Ruderalia« و   »Taraxacum 
officinale Weberمی از دک را تشک  یا« دسته  

 یدارا  اهُُانیُُاز خُُانواده گ  یکُُه همگ  دهنُُد یم
( هُستند. گم  اُصد Asteraceae)  یُسبد   یهاگم

ُُن   ار،یخبرب  «،یبڅرّ   ی»ِهندڅبا  یهاکه به نا    یِ کاسُ
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اُست   یاهیمعروف اُست گ  زین  ریُش  انِ و دند   یبڅرّ 
بُُه  یو دائم  یعلف بکُُه    شُُُُُتریطور خودرو در 

ُُت مزرعه ُُها و دشُ ُُط چمن، حاشُ   هی ها، در وسُ
و    ری بُا  یهُا و اراضُُُُُزار، کنُار جُادهشُُُُُوره

ه ه ُجا م  یطورکلُب  یدارا  اهُیگ  نی. اد ُیرویدر هُم
متر    کیاُست که که تا    یابه رنر   وه  یاُشهیر

ُُا ه  ی)و به ندرت تا دو متر( م ُُد. س   ۀشُُیو ررس
وپ.؛  .باشُد یم  یدرنگیسُف  ۀرابیپر از شُ  اهیگ  نیا

ستڅک  واښ، صغیر ِگلڅک.- .مڅ
ُُتی در   لَ -شااان،ُُ،۲لَ، ُ -شااای = مرض پوسُ

رن رن ک، ُشیر ارد رۈی  -حیوانات؛ ~ ژڅ ېد، ذ ژڅ
ُُېسُُُُُُت  -وے ب ُُن،  ُُې مُُُال ُُن  روغ پُُُاس  ُُِ چ رد 
ُهای گرد برآُمدگی  "  گڅلُڅک-شُُُُُُیر"=)مرض(ذ د 

گرد در پوسُت گوسُاله میبراید، آن ا را با روغن  
 پخته می مالند و گ  میشوند. . گ ر.

= ُشم، چرق)دُست پیچان  .(ث.(،ُشاهلش ذشانلش 
و کج( بی دسُُت؛ شُُ م انِگښُُت= انگشُُت شُُم؛ 
ُُم کردن، معلوم کردن؛  ُُ م م.= ش ُُیم م.، ش ش
-ُشیم س.، ُش م س.= ُشم د.، معلوم د؛ ُشیم

 .ات ش م= شم از دست و پا
ُُلی، محلولی،  .ثش ے.(،ُشاااهلذش ےشااانل (= شُ

 معیوبی.
 = خنده کردن. . شڅندېنتاو.شنن   

=ابر آلود) با پید بینی باران(. . اڅبرے  شاننهَُ  
 دڅ .
= هوای ابر آلود) با پید بینی باران(؛ ُشینه  شاننه

 م.= هوا ابر آلود شدن. . اڅبرے.
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