ل
الیِ = عزیزم؛ در وقتت گتز زدن بتا
ال اِک ،لَ ِ
نوزاد.
الجور.
الجور=-۱الجورد؛ -۲اسم خاص(مث).
َ
َ
َ
الزر= -۱یخچتا ببیی؛؛ یته خ ا از و~ ت خ
ذاد ار خَگاڤ= آن ستتتنز از باالی؛ آن یخچا به
شت تگان خه ار و~ ت
پاهین افخاد؛  -۲ستتترد؛ وهذ َ
یان= گوستتاله ها در آن آغ ستترد
ِغجید ِښتت
خنک میخورند.
َ
الزرے=یخچتال؛؛ الزَ ر~ ِچبۈد= کبوخرستتتتتفیتد،
کبوخر صلح.
ِززکے ،له َ
الزکے ،لَه َ
َ
ِززکے= حتاملته دار؛ الزَ ک
زمن کتار نته ِکښتتتتتت= زن حتاملته دار
َکختای خته َو ِ
کتار ستتتتتنگین نم؛ کنتد؛ الزَ ک ل =.حتاملته دار
ست= آن دخخر حامله دار
شدن؛ یه غ څ لَ ازَ ک
َ
شده است.
الزم= الزم.
الزمے= الزم؛.
الزمے-وار = پتتارچتته ،خ تته برای
الزمے-وارِ ،
خنبان زنانه.
الس =۱پل متانتده(خوراح حیوانتات)؛ نِیتاو ات
ییوث= ِپل متانتده و بتاقیمتانتده(از خوراح
الل-ان َ
حیوانات) یک چیز استتتخند؛  -۲ضتتتاییات؛ ست ت ر
پاح ِکنینَ ،وم الل زان= خوده گندم کوبیده شتتتده
در خرمنگاه را پاح می ند و ضتتتتاییات آنرا جدا
می نند؛  -۳نام گیاه؛ الل ستت ت بِِ ،ب ِرح خَنه و~
ند= "الل" سبز و دارای خنه باریک است.
الس=۲چستتتپیدن ،آزاردادن؛ ِید هماښتتته پ مو
اللَ ،ذر ال مو خاز نه ستتتۈد= او همیشتتته بمن
چستتپیده استتت ،از نزد من دور نم؛ شتتود؛ الل
ل=.چسپیدن ،آزاردادن.
سپرے =.بیدرح ،بی وده ،بی اره.
سپر ،ال ِ
ال ِ
س واښ= نام گیاه.
ال َ
الش= از ریشتتتتته کردن؛ الر ش=.ریشتتتتته کن
کتردن؛ خت یتاتتتت تَخ ربتزه الر ِکتن یم= بترویتم
خربزه را از ریشتتتتته کنیم؛ خو خَمتاک یان ی -
ختاڤ-گته گت ذهم خو ،خ م الر ِکن ام= خمبتاکو
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خود را ی بار دیگر گ بدهم ،و بید آنرا از ریشه
می نم.
الش-بَست=الغر.
الشَگے= الغری.
الشه پَر= الغر.
الشه رهنگ= الغر رنز ،الغر رقم.
الشه= الشه.
الشه= الغر؛ الشه ل =.الغر ر.م .خَراب.
الغ بِززے= مزاق بتازی؛ الغ بتاز~ ش =.مزاق
بازی ح.
الغ= مسخره ،مزاق.
الغ َ
گر ،الغگهر= مسخره باز ،مزاق باز.
الغے=مسخره بازی ،مزاق؛.
الف ذهذیج ،الف َزن= الف زن.
الف=الف؛ الف ات کتتاف=الف و کتتاف؛ الف
ذ داو= الف زدن.
الفے= الف؛؛ خو مو چیز چ ِزو ستتتتتت ،وز ام
غ خیداو الف نِستتتتتت= خو برای چه مرا بیرون
َ
می ش؛ ،من هنوزالف رفخن را ندارم.
الق=۱بب.ل ق.
الق =۲الغر؛ ما ات ِستخۈر ال ب واښت الق
سذج= حیوانات از ب؛ علف؛ الغر شدند.
الک= الح(الح و م ر) ،خاپه.
الک-ذئد= الح کردن(الح و م ر) ،خاپه کردن.
ال ِکن= الکن.
الال= بب .لَال.
الله تزڤ= سرخ ،داغ.
اللِه ،اللِه گِ = -۱گت اللته ستتتتتردهای از خیره
ستتوستتنیان استتت که در حدود  ۱۰۰خا  ۱۵۰گونه
دارد .مح اصتتل؛ رویر الله خودرو در آس تیای
مرکزی در نظر گرفختته م؛شتتتتتود .این گ ت در
ایران ،افغتانستتتتتختان ،خرکیته ،قستتتتتمخ؛ از غرب
ستتتوریه ،ستتتواح دریاچه آرا  ،دریاچه خزر و
دریای ستتتیاه ،یونان ،ایخالیا ،استتتپانیا و ستتتواح
دریتای متدیخرانته در شتتتتمتا آفریقتا بتهصتتتتتورت
خودرو یافت م؛شتود .در بین کشتورهای استالم؛
اللته در فرهنتز دو کشتتتتتور ایران و خرکیته نفوذ
عمیق؛ دارد ۱۹ .گونته از گونتههتای اللته از ایران
گزارر شتدهاستت .از لحاظ گیاهشتناست؛ الله به دو
گروه بزرگ پرورشت؛ و خودرو خقستیم م؛شتود.
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اللههای پرورشت؛ دارای گ های بزرگ ،جام گ
بزرگخر و خنوع رنگ؛ بیشتخری نستبت به گ های
خودرو هستتخند .اللهها بهبورکل؛ در چ ار ببقه
کل ِ؛ زود گت دهنتده ،میتانرل ،دیر گت دهنتده و
گونهها قرار م؛گیرند .از ستا  ۱۹۸۱خقستیمبندی
گ های الله خوس تب انجمن ستتلبنخ؛ پیاز الله هلند
آغاز شتد و اللهها بر استال شت گیاه و شت و
زمان باز شتتدن گ به  ۱۵گروه خقس تیم شتتدند .از
بریق درآوردن پیاز بوخه اصتتل؛ از خاح و جدا
کردن پیتازچتههتای نوچته ابراف پیتاز متادری و
کاشتتت بذر کامالت خازه ارقام جدید خ ثیر و ازدیاد
م؛شتتتتتونتد .در حتا حتاضتتتتتر از نظر خولیتد و
صتتتتتادرات پیتاز و گت شتتتتتاختهای اللته ،هلنتد در
جایگاه نخستتتتت در بین کشتتتتورهای ج ان جای
دارد .الله گ مل؛ کشتتورهای ایران ،افغانستتخان،
خرکیه ،هلند ،مجارستخان و بل یک بهشتمار م؛آید.
وز.؛  -۲استتتم خاص(مث).؛ الله ،الله رخ ،الله
با ِگم.
الی=۱الیِ ،گ .م .چ  ،غ ر.
الی :۲یے الی=کم؛ ،قتتدری؛ ی ت مو خاز
نِث= کم؛ نزدم بنشین.
ښتتتتڅ= آب گ
الیزڤ ،الیزڤه= گ آلود ،چخ ؛ ت َ
آلود.
ال ِیق= الیق.
ال ِیِ = عزیزم ،جتانم( درهنگتام خبتاب بته ابفتا
خورد)؛ اه ت ،مته ن و== غزیزم ،گریتان ن و= م.
لَال.
لَب :پښِِِتے لَې ِنذِن = لب :بروت کشتتتیدن؛
غ
َ
داڤ داد ه مود ،ح-اِد مو پ ِ ک پښخ لَب
خاتذِن نته چوَ َجتت=وقخی ته پتدر شتتتتتان مرد ،بچته
من هنوز بروت ن شتتیده بود؛ لَبَت لنج ِکښتتله=لب
و روی کشتتتا  ،خرر روی؛؛ و~ ند وا و~ لَبَت
لنج ِکښتتتله ستتت ،ی چ قَخ گ ز نه ذید= از
او باز لب و رویر کشتتتتا شتتتتده با کستتتت؛ گز
نمیزند.
ِلبزس ،لبزس= لبال.
لبزس= ببِ .لبال.
لبلبۈن ،لبلبون= لبلبو.
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لبه مز (بجو)=بستتتتیار زیاد ،کاف؛؛ د~ رد ام ت
پوښتاح چود= برایر پوشتاح کاف؛ خیار می ردم.
م .لَ َگن-در-لَز.
لَبَی ،لَببَی= چ؛؟ آه؟؛ غ ََلتتت و~ نتته وین -آ؟-
لَببَ؛؟= هنوز او را ندیدی؟ -آه؟
لَپ= زیاد ،بسیار.
لپتزو= به مش راه رفخن ،قدم برداشخن.
لَپتو -بئښت= بازی لپخه ،لپخه بازی کردن.
لَپتو= خوپک از پالسخیک یا پشم برای بازی لپخه؛
ځ ِلک ام ه ود ،لپخو قخ یام باز~ چود ،یه ن رم
پۈت َوتد= وقخی ته خورد بودم ،من بتا لپخو بتازی
می ردم ،آن خوز نرم بود.
لَپتو-بززیج= بازی کن لپخه.
لپَسِِت ،لَپَسِِت :لپَسِِت  ،.لَپَستتت ش=.لرزیدن،
خ تان خوردن(در مورد انتدام فرب؛)؛ یته و رس ال
فَرب گ لَپَستت چود=اندام آن بیخ از فرب؛ گ؛
میلرزیتتد؛ یو ِمَیج دۈنتتد فَرب اد~ ،لپَستتتتتتت
ِکښتتت= آن گوستتفند آنقدر چاق استتت ،که اندامر
میلرزد.
چتارح لتز-لتز
لِپ-لِپ=قتدم هتای مشتتتت ت ؛ یو ِ
خیزد= آن مرد به مش راه میرود.
لَتِ-یداو= لت خوردن.
لَجۈم=لگام ،افسار.
لَجۈم-تَکیِه :لَجۈم-تَکیِه  =.بته مشتتتت ت کتاری
انجتام دادن؛ آهستتتتتخته انجتام دادن ،کتار بته خنبل؛
کردن؛ کتار خ لَجۈم-خَ یته م تک= در کتار خنبل؛
ن ن.
لَچ ،لَچ چید= لت؛ عذاب؛ زدن؛ اه -ذه لَ خو-رد
مه-و ت ،سه واښ و ر=ای بچه برای خود عذاب
نیار ،برو علف بیار؛ لت کردن.
لچ= ل ؛ ل ش =.ل ح.؛ ل ل =.ل ر.
لَچَر= لچر ،بول ول ،بی وده ،مخ بر.
لَچَر َگرے ،لَچَرے= لچری ،بول وس؛.
لچ-قِلچ= خمامن ل .
لڅتزو ،لَڅتزو= -۱خحت فشتار آمدن ،در خود فرو
خچن
رفخن؛ دۈند ِوزۈن ام ،ه ل ت یِد خَربزه ،پ ِ
ِیتتد= من اینقتتدر م؛ ف مم اگر در خربزه فرو
رفخگ؛ داشتتخه باشتتد ،آن پخخه استتت؛ -۲چستتپناح
بودن؛  -۳خ ان خوردن ،لرزیدن.
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لَخ ون ِذداوِ ،کریِِز ،نۈبهِِت= دادن چمچتته برای
ی دیگر در جریان خوردن ،آر ،اخاله ،دلده...
لَخ= نوبتت دادن چمچته در وقتت نتان خورن از
یتک ظرف ،آر ،اختالته ،دلتده...؛ لَا خر مو وتد ات،
وز ام ِرنوښتتتتتت= نوبتت من بود"گرفخن چمچته"،
اما من فرامور کردم .م .و ِِ ،کریا ،نۈب ت.
َلِِِتِِِزو= ختَق-ختَق کتردن ،صتتتتتتتدای دلتخترار؛
خارانیدن.
لَِتِه سزر= ب؛ حرکت ماندن مث مرده؛ در اثر
مریضتتتت؛؛ ماندگ؛؛ یو پات ښتتتتاه و~ خو وزیر
دۈند ذاد دِد~ ،یو لَخخه ستتتتار ستتتتت= پاد شتتتتاه
وزیرر را چنتان لتت کرد کته او حرکتت کرده
نم؛ خوانست.
سِتزو= غلیظ ،غلیظ شتدن ،ستخت
لَِت  ،لَِت
ِ
شدن؛ یه خښپه لَخخک ِسڅ= اخله غلیظ شده.
لَِ  ،لَِلَِهنَ = مخرستتک؛ برای جلوگیری از
خوردن غله در کشخزار.
لَِ = لخلخک آسیاب؛ چوب باالی سنز آسیاب
رویین.
لَخِ -مذئد(لَخ-مے-ذئد)= لمل کردن ،دستتتت زدن
به جان کس؛؛خر د~ پیڅ لَاِ -مذ د نه بافت ،خیب َدح
ښچن ِید= به رویر دست زدن نم؛ شود ،پشه
ِر ِ
او را گزیده.
سِِتزو =.چستتز :چستتپیدن؛ یم نار
لَدهق :لَدهق ِ
پ مو کرختته َلتتدهقَ ،م َگم ِزن؛ یتتام م = این
زردآلو به پیراهن من چسپید ،مگم آنرا بشویم.
لَږ َځ = روح خشن ،کابول.
لَږځه= لرزه ،خب ،مالریا.
لَږځننتزو= لرزیدن.
شِِِِِِ = چتتاودار یتتا روگن بتتا (نتتام علم؛:
لَ َ
 )Secale montanumگیتتاه؛ از ختتانواده
گندمیان استت .بیشتخر چاودارهای زراع؛ دیپلو ید
بوده و انواع خخراپلو یتد و دیپلو یتد روزبلنتدشتتتتتان
نیز موجود م؛باشتتتتد .این گیاه دگرگشتتتتن بوده و
مقاومخرین غله نستبت به سترما استت .در فرهنز
لغتتت دهختتدا از این گیتتاه این گونتته نتتام برده
شتتدهاستتت :وچودار .چودر .ویبز .گیاه؛ هرزه
کته در غلتهزار رویتد و دانته آن چون گنتدم؛ الغر
و کشیده است ».و نیز در لغتنامه میین اینگونه
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

یاد شتدهاستت :وگیاه؛ از نوع غالت که ارخفاعر
خا دو مخر هم م؛رسد.».وز.
ش ِکن= از چاودار(آرد ،نان چاودار).
لَ َ
ش -واښ= کاه چاودار.
لَ َ
ِلشم= لشم.
ِلشِِِم-رهنگ= لشتتتم رنز(اغلب در مورد کوه و
سخره).
ِلښِِِِِز= زنا ،چتانته ،االشتتتتته ،فتک؛ بیر ِلښتتتتتا=
زنا"االشه" پاهین؛ خیر ِلښا= زنا"االشه" باال.
ِلښِزښِز = زنا"االشته" پاهین؛ ِلښتاښتاجان-ان پ
غۈَ وابستخه= زنخ ا"االشته ها" پاهین وابستخه به
گور اسخند.
لښڅ؛ نیم ِۈم= نیم خام؛ درست پخخه نشده؛ نان.
ِلښکَر ،لَښکَر= لش ر.
ِلښکَرے ،لَښکَرے= لش ری.
ک = ستتوخه چراغ یا چراغ لوی؛ که فخیله آن
لښِ َ
از مغز ن؛ است ،چوب خشک ،گیاه پیزر مرداب
برای روشتتنای؛ در قدیم از آن استتخفاده می ردند(
پیزر مرداب  ،نام علم؛Schoenoplectus :
 )acutusنام یک گونه از خیره جگنیان استتتتت.
وز).
لطف= -۱لبف؛  -۲استتتتتم ختاص(متذ).؛ لبف
شاه ،لبف هللا ،لبف عل .
لع =لی .
لعنِت ،نعلِت=لینتت؛ لینتت ش=.لینتت ح.؛ لینتت
خو ِکښت== خو را لینت کند=
لَغهر= گاوهای خانگ؛.
لف َچ =چوب نیم ستتوخخه؛ َیم دۈند ِشتتخا ید~ ،ت
خَر وَج نه ِپخان=حاال آنقدر سترد استت که چوب نیم
ستتتتتوخخته را به بیرون نم؛ آندازند؛ داڤ لف َچ ان
زات ،دهڎ لَز ذدان= آن چوب های نیم ستتتتوخخه
را دور کنید که بسیار دود می نند.
لَڤځ=لفظ.
ِلڤهر= باخالق نمک(برای استتتتخفاده حیوانات)؛ ت
قاق َدم دهښتتت ارد لَز ستت= در این دشتتت زیاد
باخالق نمک خشتتتتک شتتتتده استتتتت؛ دایِم ما -ات
س تت یم ار وهمد ،از
ِس تخۈار-ارد نَ َمک ه نه ودَ ،
َوم دهښت ارد-یم ت چود جیم ،بِښچود یم اربوجین
ان خو ،وود یم ما ات سخۈار ارد یم ذ ت= دایم
برای چ ار پایان که نمک نداشتخیم ،رفخیم وهمد ،
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در آن دشتتتتتت بتاخالق نمتک جم ،کردیم ،آنرا در
بوج؛ هتا ریخختانتدیم ،آوردیم و برای چ تار پتایتان
دادیم؛ ِلب ر ذ خاوِ ،لب ر ِپراښتتتخاو= باخالق نمک
دادن؛ مجذوب ستتاخخن ،خمای داشتتخن؛ وایت یت،
ِلب رین خو-رد ِپراښت ت خلۈ= باز آمدی ،مثلی ه خو
را صدا کردند.
لَق:یے لَق=یک قرت(یک لقمه)؛ ح-اِد گوښتتتت
دول ،یِد خه مو-رد ی لَق ستۈد= این گوشتت کم
استتت ،برای من یک قرت میشتتود؛ ی لَق ش=.
بته یتک قرت خوردن؛ غلته َگرذه وتد ات ،یو کتد
و~ ی لَق چود= نان کالن بود ،آن ستتتتز آنرا
یتک قرت کرد؛ لَق ذ تد= قرت ح .خوردن؛ وز
ام یتتِ ،یتد ِپر َوخخ د~ پَ؛ لَق ذاذج= من کته
آمدم ،این پشتتتتک ماستتتتت را وخت لیستتتتده بود؛
ځیَس-ات-لَق= بب .ځیَس.مِ .شلَق.
لق:۱لق ذئِد= لق زدن(شتتتت م)؛ َدم او دۈر ت
ذاذج=ش م این گاو(ماده) لق میزند.
لق=۲بب .ل ق.
ِلقزې ،لقزې ،نِقزې= نقاب.م .پوښاح.
لقزې=ببِ .لقاب.
لَقتزو= جنبانیدن.
ښ تڅ ام ِبراښتتت خو ،ار مو
لقتزو= لق زدن؛ خب َ
قی ِشت لقت= من آب زیاد نوشتیدم ،و حاال شت م
من لق میزند.
لَقَسِے=پر حرف ،کستی ه خور دارد گز بزند؛
داڤ اند ت ذات= ذات شان پر حرف است.
لِق-لِق= لتق لتق؛ لتق-لتق ش =.لتق لتق ح(.
ماییات).
لقمِه= لقمته؛ لقمته ی خۈم چیتداو= پتاره کردن؛
زنده کس؛ را قرت کردن؛ درداسخان ا.
لَقوه گے ،لَقوه گرے= سرگردان ،سرگردان؛.
لقوه =۱به َرعشتتته(لرزه)،علخ؛ که از آن دستتتت
آدم؛ ب؛ اراده م؛ لرزد .دخ.
لَقوه =۲سرگردان؛ احمق؛ ب؛ خوجه؛ پراگنده.
لَقۈن-لَقۈن= لقتان-لقتان ،جنبتان-جنبتان؛ یته غ څ ت
و~ وتارج خ َیتت=آن دخخر لقتان-لقتان ستتتتتوار
باالی اسز آمد.
لَقننتزو= جنباندن.
ستزو =.جنبیدن.
لَقنن َچ  :لَقنن َچ
ِ
لَقی َځ = مالز؛ زبان کوچک در حلق انسان.
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لِِ  -۱ =۱کلون(در ،دروازه) کلون ی تا چفتتت
قبیه چوب؛ یا فلزی استت که به پشتت در نصتب
م؛کنند خا به وسیله آن در را از داخ ببندند.وز.؛
 -۲لک :لک ذ داو= قف کردن.
ل  =۲کالن( در مورد کشت غلجات).مِ .کل .
ذاذجن= قف شده.
ل ِ -
َ
سِ  ،لَښِڅ = پای ل  ،بدون جراب؛ خو پ َا
لَک َ
لَښ َ ث خر پاذ ذه= چمول هایت را بدون جراب
در پا کن.م.افالق.
ک = انگشت کوچک.
لَ َ
لکِه ،لککِه= مح م؛ صتتتتتحخمنتد؛ یو ل ته آدم،
و~ خته ی یتار قستتتتتخین انتد نته ذیتد= او آدم قوی
است و کس؛ او را در پ لوان؛ نم؛ زند .
لَکهن ،لَکهن ذهد= ستتوراخ؛ درچوب.؛ ستتوراخ
کردن.
لکے ،لککے= مح م ،قوی.
لَگ-لَگ ،لَگ-لَگ-تے= ببِ .لگمراِ.
لَگ-لَگ= بی ار ،ستتتترگردان؛ ِید ت ناَد ،کارنه
ِکښت=او سرگردان میگردد ،کار نم؛ کند.
ِلگمرنز ،لَگمرنز= -۱همتته(ی جتتا) ،گروه ی ،
عجتب ت نته یتت= عجتب این
جمییتت؛ ِیتد خَلق َ
جمییتت مردم آمد؛ لۈد یم پینِ نَفر َیدات ،خَماتت ت
َیتت= گفخیم پنج نفر بیتا یتد ،همته شتتتتتمتا آمتدیتد؛
ِلگمراز ش =.رانتدن گلته ،همته بتا هم؛ د~ متا ار
خَگتاف ج ِلگمراز ِکن= متا (چ تارپتایتان) را ببرف
پتاهین بران؛ ِلگمراز ل =.ی ؛ پ؛ هم رفخن ،در
گله یا جمییخ؛ بودن ،خشتن رفخن؛ چوښتت ام ما
لَگمراز ست تت خو ،راستتتت ار َچښتتتمه= دیدم که
چ تار پتایتان ی ؛ پ؛ دیگر راستتتتتت بته چشتتتتمته
رفخند.م .رووَک.
گند؛ لَ َ
لَ َ
گن= پبنول ،قاب.
لَال ،الال= دوست(بفالنه).
لَلمے ،لهلمے= للم؛.
لَلهیِ = آهنز الالی؛.
لَمبه بف= فربه ،ورم؛ َچستتخۈن مه َچستتخۈن ،لَمبه
بف ِستتتتت پ بیر"قماش"= چیستتتتخان :فربه زیر
خاح است"قماش".
ِلمۈن= لیمون.
لنج( لَنجنن)=گونتتته(قستتتتتمتتتت جتتتانب؛ روی
ازاستخخوان گونه خا فک پا ین)؛ َوم لَنجان راشتت
4
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مون ِجناو= گونه های او(مث ).مانند ستیب سترخ
ستتتانچن د~=گونه های خو
استتتت؛ خو لَنجان-ان
ِ
کم؛ بلند خر اسخند.
لَنځے= دستتخما ابریشتتم؛؛ ِش ت لنځ ی چ
ردث نته فتارتَ ،م َگم شتتتتتا واتد= حتاال دستتتتتخمتا
ابریشم؛ خور کس؛ نم؛ آید ،باید شال؛ باشد.
لنِدک= فربته ،قتد بلنتد ،لنتدح :پ ستتتتتت ق تدِح ات
فربه آدم=لندح :آدم پست قد و فربه است.
لَن َ
گ -ذارگ= چوب باریک ،برای آویزان کردن
کاال؛ لَن َگک -ذارگ بِ ِر ِک ث ،پاښتتواز اند= چوب
باریک( لَن َگک) در داالن بیرون خانه.
ِلِو ،لِوِ ،لِوو ،لِووِ :لِو س ِ ،لِوو س = دویتتتدن
زود ،پریتدن؛ یو ِغتذه ِلو ستتت تت خو ،ذر ذاد= ان
بچه زود گریخت و دور شد.
لولے= کول؛؛ جپس؛.
لوند= خنب .
لوو= ببِ .لو.
لوو=ببِ .لو.
ِلوهرس= حالج؛ کردن پشم بز.
لَوهِ بور = ستتتتنتز لشتتتتتم برای گت متالته یتا
لَوهک.
لَوه = گ ماله با ستتتنز لشتتتم؛لوهک را عادخا
زنان انجام میدهند.
لهت :لهت =بردن( دربج بازی)؛ َدم ِمشتتتک
ت ِکن== این بج را ببر=
لهتزک=ب .شرشم (،کانوال.)Canola-
لهِڅتزو= لنگیدن.
لهش= دولک؛ چوبک الک -دولک بازی.
لهش-بئښت= بازی الک -دولک.
لهفچ= لتب(حیوانتات)؛ برای انستتتتتان هم بور
مخفیتانته :ار چیز ته و~ ل ف لَقتت= چبوری
لبر کشتا استت؛ لبه( پوستت)ِ :مل خت ل فچان=
لبه پوست.
لهق= خنبان.
لهق-پهق= نتام بتازی بفالنته بتا خوز یتا چوب
شباهت به بازی روس؛(.)Чиж игра
لهِ  ،لِه= فیت نتام مت ؛ در حتالتت فیل؛( بته
استخثنای شتخص ستوم ،مفرد) مفرد :شتخص او -
؛ جم :،شخص او -
ل ک ام؛ شخص دوم -ل
ل ک یم ،شتتتخص دوم-ل ات ،شتتتخص ستتتوم-
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ل ان؛ در شتتتتخص ستتتتوم مفرد ،حالت فیل؛ و
گتذشتتتتخته بتا فیت چیتداو :لتهِ -کښتتتتتت ،ل تک-چود=
گذاشتتتتخن ،آزاد کردن ،ماندن(آرام ماندن)؛ به هر
ستستخ خه وهذ نه ل ان= آن ا به هر ستستخ؛ نم؛
مانند.
لهلم= زمین للم؛.
لهلمے=للم؛.
لِه-لهی ،لهی-لهی= لو لو(آهنتز بفالنته در وقتت
خواب کردن)؛ مو وِرا بڅ لته-ل ؛ نته چامتت آ؟=
برادرح من لو لو نمی نتد؟؛ ل ؛-ل ؛ لۈڤ ات،
یِد خه ښتت ت ف ت= لو لو برایر بخوان و او خواب
می ند؛ له-ل ؛ ش ،.ل ؛-ل ؛ ش =.لو لو ح.
لۈرث=خنومند ،قوی ،چاق؛ خمه ښیج ت نَ؛== گاو
خو عجب چاق استتتت=؛ و~ ند ی ت نۈب ند ود=
او یک گاو چاق داشت.م .لرث.
لۈرث-بَسِِِِِِت=خنومنتتد ،قوی ،چتتاق .م .لۈرث-
رهنز.
لۈرث-رهنگ=بب .لۈرثَ -بست.
لۈڤِداو= گفخن ،قصتتتتته کردن؛ خواستتتتتخن؛ انخقتاد
کردن" غالمغا کردن".
لۈڤَښ=ستتترزنر؛ ت خو-رد مه و ر=برای خود
ستترزنر نیار؛ َوم اند به غَیر ال ت پ مو= او
بغیر از سرزنر چیزی برایم نمیدهد.
لۈڤیج= -۱کستتی ه میگوید ،قصتته دارد؛  -۲گز
زن؛ -۳کسی ه همیشه سرزنر می ند.
ښتڅ ِبر زد ،دذ
لۈقتزو= صتدای لق-لق؛ وارج لز َ
و~ تته ِد ِونان ،ښتتتتتختتاو-خ و~ قی درون
لۈقت -وقخی ه استتز آب زیاد میخورد ،بیدا او را
میدوانند ،از درون ش م آن لق لق صدا میبراید.
لۈگ-لۈگ= -۱صتتتتتدا کردن غ گتاو؛ -۲بی تاره،
بی وده.
لۈله=خنومند ،قوی ،صحخمند.
لۈله-بَسِِِت=خنومند ،قوی ،صتتتحخمند؛ ی ت آدم
یو= او یک آدم صحخمند است.
لۈم= جب .
لِۈنِِِگ=گشتتت تنتیتز نتوعت؛ ستتت تبتزی(نتتتام عتلتمت؛:
 )Coriandrum sativumاستتتتتت .این گیتاه
بوم؛ در جنوب غرب آستیا و شتما آفریقا استت
و ارخفاع آن خا نیم مخر هم م؛رستد .اغلب گشتنیز
خولیدی ایران که حدودا ت  ۶۵درصتتتتد ک کشتتتتور
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تخان همدان و بقیه
استتت ،در شت رستتخان ن اوند است ِ
در شت رستتخانهای؛ نظیر اقلید برداشتتت م؛شتتود.
برگ و ستتاقه :در ایران از برگ و ستتاقه گشتتنیز
به عنوان ستبزیجات خوردن؛ استخفاده م؛شتود .
دانته :در هنتد ،از خخم گشتتتتتنیز بته عنوان ی ؛ از
ادویتهجتات م م استتتتتخفتاده م؛گردد .خخم گشتتتتتنیز
ادویتهای استتتتتت کته عبر قوی دارد و از آن در
آشتپزی ایران؛ استخفاده م؛شتود .در بب ستنتخ؛ نیز
خخم گشتتتنیز
از آن استتتخفاده م؛کنند .در ایران از ِ
برای خصتتتفیه خون و استتتخفاده در شتتتیرین؛جات
ختانگ؛ ب ره م؛برنتد.از آن برای صتتتتتنیتت عبر
ستازی هم کاربرد بستیاردارد .ریشته :ریشته گشتنیز
در آشتپزی بهوی ه آشتپزی خایلند استخفاده م؛شتود .
کاربردهای داروی؛ :این گیاه در کاهر اضبراب
و ب؛خواب؛ استتخفاده م؛شتتود .اثر ادرارآوری این
گیاه در انستتتتان ،باعث کاهر فشتتتتار خون ،دف،
ستتتنزهای کلیه و مثانه ،رف ،خجم ،آب در بافخ ا
(اِدم) م؛گردد.وز.مَ .گښنیِ.
لن َج = مچاله؛ لا َجک ش =.مچاله ح.؛ د~ ِ ن َدم
غ ِید= گندم را را مچاله ن ن،
ت م کِ ،خستتت َ
هنوزخوشه های آن خر اسخند؛ لا َجک ل =.مچاله
ر.
لاستک از
لنسِ اس لنلگ ِ
لنسِ َ ،
َ
سِتِد دے= َ
لالز غلیظ خر است.
ښ اناڅ دا ِیم خو
لن َ
ښ = بند از چندین نا(خار)؛ لا َ
پ ا ووستتتتتت= دایم بتا بنتد چمول هتا را بستتتتخته
می ردند.
لنښِِه= حاشتتیه ی خزیین؛ در ابراف دستتخما و
شا و گردن بند.
لنف= لیاف.
لنلگ= آب کثیف بید از شسخن ظروف.
لنلگزڤ= گ آلود.
لنمز = روسری.
لنمزلَ = روسری(خورد).
لی= خلنبار( درزه های جم ،شده).
لیزقَت= لیاقت.
ِلیِزگ= زمین ب؛ حتاصتتت ت  ،کشتتتتتت زمین بتدون
پارو(ضتتتییف ،الغر) ،نیاز به پارو ،کود( برای
زمین)؛ زمین ارد ذیتد د~ نته وتد ،ت یو= وقخی ته
برای زمین پارو(کود) نباشتتد ،خاح آن ضتتییف
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استتتتتت؛ ِلیتاگ ل =.ضتتتتتییف ر ،.الغر ر(.
زمین)؛ مٲر ِزمڅ صتاف ت ِستڅ= خاح زمین ما
ب ل؛ ضییف شده است.
لئخ=۱پاح پاکیزه ،خالص؛ ی ک ف ت َمښتت ت
مو-رد ده چود= او یتتک ک ف ( ۲۵کیلو گرام)
بتاقالی ختالص برایم داد؛ ی اَمبۈن ت َمښ ات،
ییو چوشتتت ام زاښتتت = من یک امبان( ۸۰کیلو
گرام) بتتاقال و یتتک امبتتان جو گرفخم؛ ل ا هوا=
هوای صتتتتتتاف؛ نر ل ا هوا ،ابر~ اَ َچتتث نتته
دِواستت= امروز هوا صتاف استت ،ابر هی میلم
نم؛ شود .م .خ ا.
لئخ :۲بې لئخ = خراب کردن ،فقیر ستتتاخخن؛
ختو َلتتز ختاتز خت تر~ ،ختو متو بت لت تا ِکتنت ==ختو
بستتتتیار خیز میخوری ،مرا خراب کردی=؛ اه-را،
خو-ت مو ب ل ا چو ،مو متا َلتت ف تَث پَرذاد= ای
برادر ،مرا فقیر ستتتتتاخخ؛ ،همته متا (رمته)مرا
فروخخ؛ .م .و~ ل ا.
لئر= رح ؛ رح کخاب.
تارح درو لیَځتتد
لیږځِِد ،ریږځِِد= لرزه؛ یو چت ِ
ذاد= آن مرد را لرزه گرفت.
لیش گی (لیش+کی =لچ+سر)=ک  ،ب؛ موی.
لیش =۱کنتتده؛ ال ِجنگ تت یم ت وود= متتا از
جنگتت کنتتده آوردیم؛ یو دۈنتتد فَرب اد~ ،ت
گ ښتتت = او آنقدر چاق شتتتتده که شتتت او کنده
گردیده استتت؛ وز خه د~ ت ِو ِرښتتخاو نه و رذیم=
من این کنده را میده کرده نم؛ خوانم.
لیش=۲ل  ،پای ل ؛ یو ت نه ود ،فَنه پوښاح و~
ند ود= او ل است ،او کاالی زیاد داشت؛ مو بڅ-
َبله یان ت ِنستتت= اوالد های من ل نیستتخند؛ لیر
ش =.ل کردن؛ لیر خو ش =.خود را ل کردن.م.
ِشپلخاق.
لئق ،الق ،لق=-۱لیتاف ک نته؛ د~ خته ح-ار َدم
ل ق خوَم نه ی ستتت ،نو د~ د~ رد و ر= او را
در این لیتاف ک نته خواب نمیبرد ،یک لیتاف نو خر
برایر بیتار؛  -۲نتده ،ک نته؛ ار و~ چیتد ل ق لَتز
ود= درخانه او کاالی ک نه زیاد بود؛ ل ق گ ښخاو،
ل ق ِس تخاو= ک نه شتتدن؛ ح-و کرخه ل ق گ ښ ت =
آن پیراهن ک نه شتتتده استتتت؛ ل ق -پ ر ،ل ق-ات
پ ر؛ الق -پ ر ،الق-ات پ ر= وستتای خواب .م.
ل ق.
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لئق ،لئقَ  ،الق= لیاف ک نه.
َ
لئقِِ = لیتتاف خورد و ک نتته؛ یتته کَمپیر خو
ل قَ ان خَر ښتتتتتای ِپخ ود= آن کمپیر لیتاف هتای
خورد و ک نته خورد خود را بتاالی ستتتتتنتز هتا
انداخت.
لی = کاال ،لبال.
لی ِ-ئښت= ظرف چوب؛ برای کاال شوی؛.
لی ِ -زنئد= کاال شوی؛.
لَیلے ترقَد :لَیلے ترقَد نیستزو=لیلخه القدر.
لَیلی= -۱لیل؛ ،شتاعر ،میشتوق ،محبوب؛ -۲استم
خاص(مذ .).لیل؛ شاه؛ مث .لیل؛ ،لیل؛ بیگم ،لیل؛
ماه.
لینِگ= لینتز(پتا از زانو ختا ستتتتتاق پتا)؛ لینتز ات
لَا= لنتز و الر(گتز برای آخری داستتتتتختان)؛
ستتتتَ ،دذ ستتتۈگ لۈویج لۈود":
ستتتۈگ د~ خَیار َ
شخَک مرک ب-ان مو-رد ڎاد ،لینز ات لَا ،لینز
َ
ات لَا ،فِریپت ام پ خو چید"= وقخی ه داستتتخان
به آخر میرستتتتد ،داستتتتخان ستتتترا میگوید ":برایم
خرح لنتز و الر دادنتد ،لنتز لنگتان بته ختانته
خود رسیدم".
لین ِگل َچ = خاز زدن با یک پا(بازی)؛ لین ِگل َچک
ح-اِد اد~ ،ی پتاذ خ ته ِز َبنان="لین ِگل َچتک"-
این استت وقخی ه با یک پا خاز میزنند؛ لین ِگل َچک
ش= با یک پا خاز زدن.

سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

7

برگشت به صفحه الفبا

