
 ذمهريت وامشورع انحه

 

 ال حسمم لهنا اغرويهم يشاسير حابو ذمهريت ذاغروي ذومه ذامشروع فنوي كنهور

 بينمر بمرت جانيمت نكمن  ولهمي  يمي ݒا كحمابوا منمه مميك  ذيمموت اغرويهم ذهيه بيه

 ال ويم  اّفكمر  اضمم  همو ..لغمرويهم ذيردود برهم احابو لخارخور ذومه بمشروع

 عملمم ثموار بيمت بظفمور هنمي  وامهمر . ويم  ونفمي  ذوممه امشروع نوكا انا بغروي 

 يغمربم وحمابو هيخمار وبمركي ( المهريمه اللغه كلّيه) اهّم ( ونسأب) برك مجموعه

 ممم  نيسمم  كنبممك  ايممدنن  ابهيمم  ممم  بمما  اليومممه.... ّي ݒكممول ممم  نشممخبرهم ونقممودر

 .ذيمه امجموعه

 

In the past, before this project about the Mehri language began, people felt an 

affinity to their language but they didn’t realise that much of their language 

would die out with the old people. When Janet bart Peter introduced us to the 

project, people gradually began to go back to their language. I didn’t think 

about my language much until this project, and it has helped us enormously. 

Here in Dhofar, a group of Mahrah from Bayt Thuw’ar set up a WhatsApp 

group called Kulliyyat al-Lughah al-Mahriyyah. The group includes old people 

and people who really know (the language), and we can ask them about 

anything. Here are some words in Mehri with their Arabic translations that 

have come from the group.  

 

 (ةالمهري ةللغا ةكلي) ونساب م  بهي 

 امهريت         العربيه – الرقم

 افيقاء – امنسو  – اسرمود -ارديء – ليحوف          اللحاف – 1

 ضريف – جو  حارو        لديها صغار ال الن  الماعز -  2

 اݒاقرو.  توݒاقر       الجبا .  الجب  -3

 امنهرق        الكذب كثير الرج  -4

 مݒنو حابو       قلوب حابو      المرعى ع  للبحث رحلوا ما بعد م  رجعوا النا  – 5

 رّدم مغور 



 امرديم      صالح الغير. الفاسد. الس ء العم  – 6

 اهوت      العميق الش  – 7

 احقات       ةالصغير ةالعلب – 8

 اطبليت      النساء اغرا  لحفظ ةالكبير ةالقديم ةالعلب – 9

 وثقت احوفيت.  مص ّ  احوفيت      يخرب لم. ينق  لم الذي الصلح – 10

 ذآبطيط اغيج. ذآبطيط       ةومننفخ  ةممنلئ ةكرش – 11

  ادريهم.  اقروش.  اسخوم        الدراهم او النقود – 12

  مص ّ  ضيجا. مصني  ضيجا       فنحات به يكو  ال يذال الصنع المق  للماعز كهف – 13

 فوطى       نعرى – 14

 بودف ّ       نفسها ف ند السحال  م  نوع – 15

 اقضا        بها النغس  ينم النبانات م  نوع – 16

 (اكريف من  يئمي ) اّكدوت      اللو  احمر نراب – 17

 حابي       ةالكبير االشجار م  نوع – 18

 امنقليت       حص ة او قلع – 19

 كهي       يسنمر لم.  للخلف رجع – 20

 فديق       الكرم شديد – 21

 درجيج      جدا طوي  ثقب او ةحفر – 22

 

 

 


