
 

1 
 

 



 

2 
 

JOKER 

 جـــــــــوکــــر

1 Strike اعتصاب 

2 Go on ادامه پیدا کردن 

3 Ma ‘am خانم 

4 Reluctantly با بی میلی 

5 Diary دفتر خاطرات روزانه 

6 Thoughts افکار 

7 Observations مشاهدات 

8 Pursue دنبال کردن 

9 
To bring laughter and joy to the  

world 
 آوردن خنده و اشتیاق به دنیا

10 
I just hope my death makes more  

sense than my life 
من فقط امیدوارم مرگ من معنای بیشتری از زندگی 

 من داشته باشه

11 Make sure مطمئن شدن 

12 Appointment قرار مالقات 

13 nod  تایید کردنبا سر  

14 medications داروها 

15 Bother اذیت کردن 

16 
Forgive my laughter, I have a 

condition 
 خنده های منو ببخشید، من شرایط خاصی دارم

17 

It's a medical condition causing 
sudden, frequent, uncontrollable 

laughter 

خنده های این یک شرایط پزشکی است که باعث 
 ناگهانی، مستمر و غیر قابل کنترل می شود
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18 How’s your mom doing? حال مامانت چطوره؟ 

19 
I’m doing everything I can to get her 

back on her feet 
  تا دوباره حالش خوب شهمی کنم تمام تالشم رو 

20 awful خیلی بد  

21 Tell your mom I said hello  به مامانت سالم برسوناز طرف من  

22 Ma )مامان )محاوره ای  

23 Least he could do is write back 
کمترین کاری که می تونس انجام بده این بود که 

  جواب نامه منو بده

24 All day long it’s more bad news تمام روز فقط اخبار بد بیشتریه  

25 mayor شهردار  

26 Everybody says so همه همینو می گن  

27 He cares about this city او به این شهر اهمیت می ده  

28 werewolf انسان گرگ نما  

29 Hand deliver شخصا رساندن چیزی  

30 tip انعام دادن  

31 It’s kind of important یه جورایی مهمه  

32 I’m kidding شوخی می کنم  

33 In that case  صورتدر این  

34 Step aside کنار بایست  

35 savage وحشی  

36 empathy همدلی  

37 buddy رفیق  
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38 Don’t sweat it  به خودت زحمت نده 

39 No clue  هیچ ایده ای ندارم 

40 Not quite  نه کامال 

41 Piss me off منو عصبی می کنه  

42 It makes no sense هیچ معنی نداره  

43 Get us out of here ما رو از اینجا ببر  

44 conviction سرزنش  

45 Worry about نگران چیزی بودن  

4 It’s a matter of time فقط موضوع زمانه  

47 What do you mean? منظورت چیه؟  

48 Turn it down صداشو کم کن  

49 Weird عجیب و غریب  

50 I had no idea  دونستمنمی  

51 To fill out the form فرم پر کردن  

52 Stomp your feet پاتو زمین بکوب  

53 explain توضیح دادن  

54 Prop gun  غیر واقعی )کامال شبیه(اسلحه  

55 liar دروغگو  

56 You are fired تو اخراجی  

57 You’re dreaming داری خیالبافی می کنی  
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58 Are you nuts?  دیوونه شدی؟ 

59 Get away  دور شدن 

60 French fries  سیب زمینی سرخ کرده 

61 Harass   اذیت کردن 

62 bliss  شادمانی، شعف 

63 clown  دلقک 

64 Freak عجیب و غریب  

65 The other day اونروز  

66 bunch گروه، دسته  

67 I was wondering با خودم فکر می کردم  

68 I got fired خراج شدما  

69 flyer آگهی کاغذی  

70 Laughter is the best medicine خنده بر هر درد بی درمان دواست  

71 It’s personal این شخصیه  

72 Shake hand دست دادن  

73 Social service خدمات اجتماعی  

74 They don’t give a shit آنها هیچ اهمیتی نمی دهند  

75 Quick سریع 

76 Interview مصاحبه 

77 Horrible ترسناک 
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78 Murder قتل 

79 Subway مترو 

80 Employees کارمند 

81 Anti-rich sentiment گرایش ضد ثروت 

82 As if انگار که 

83 Resident شهروند 

84 Take a side of killer طرف قاتل را گرفتن 

85 It’s a shame  شرمساری استباعث  

86 Consider در نظر گرفتن 

87 Eyewitness شاهد عینی 

88 Suspect متهم 

89 Coward ترسو 

90 Cold-blooded  با بی رحمی 

91 Envious حسود 

92 Purpose هدف 

93 Wiggle your ears گوش هایت را تکان بده 

94 Owe مقروض 

95 Brutal بی رحمی 

96 Triple سه گانه 

97 Gain weight )وزن اضافه کردن)چاق شدن 
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98 Decent آراسته 

99 Groundswell طغیان 

100 Run for mayor اقدام برای شهردار شدن 

101 Lost its way مسیر خود را گم کرد 

102 Clown mask ماسک دلقک 

103 Exist وجود داشتن 

104 negative thoughts افکار منفی 

105 long-term دراز مدت 

106 Reliable قابل اعتماد 

107 Never mind مشکلی نیست 

108 Handicapped معلول 

109 Sorrow غم 

110 Hero قهرمان 

111 what's the use of crying? فایده گریه کردن چیه؟ 

112 animal expert متخصص حیوانات 

113 That's life زندگی همینه 

114 heart attack سکته قلبی 

115 extraordinary فوق العاده 

116 Delusional متوهم 

117 make a fool of yourself خودت رو احمق جلوه بدی 
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118 Stroke  سکته 

119 not-so-bright ان باهوشدنه چن  

120 Resentment نفرت 

121 demonstration تظاهرات 

122 Elite نخبه 

123 Apology عذرخواهی 

124 Poverty فقر 

125 Down with مرگ بر 

126 What's wrong with you? مشکلت چیه؟ 

127 I don't mean to من قصد ندارم که 

128 Hug بغل کردن 

129 What is it with you people? شما مردم چه مرگتونه؟ 

130 Guest مهمان 

131 Diagnose تشخیص بیماری 

132 Patient بیمار 

133 personality disorder اختالل شخصیت 

134 Welfare سالمت 

135 get in trouble دچار مشکل شدن 

136 Adopt به سرپرستی گرفتن 

137 Bruise کبودی 
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138 Nervous عصبی، مظطرب 

139 Knock )صدای در زدن )تق تق 

140 
this fine old world keeps spinning 

around 
 این زمین پیر همچنان در حال چرخیدنه

141 Puppet عروسک 

142 Pirate دزد دریایی 

143 Poet شاعر 

144 Pauper گدا 

145 Pawn سرباز 

146 “my heart just ain't gonna buy it” قلبم این موضوع رو قبول نمی کنه 

147 What's with the makeup then? جریان آرایشت چیه پس؟ 

148 
I stopped 

taking my medication 
 دیگه داروهامو مصرف نمی کنم

149 Good for you خوش به حالت 

150 Jail زندان 

151 looking for دنبال چیزی/شخصی بودن 

152 Get your mask off ماسکت رو در بیار 

153 Take place اتفاق افتادن 

154 That's all bullshit همش چرنده 

155 Protest اعتراض 

156 I mean … ... منظورم اینه که 

157 political statement بیانیه سیاسی 
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158 Take your time عجله نکن 

159 sidewalk پیاده رو 

160 Yell and scream جیغ و فریاد 

161 civil متمدن 

162 making excuse بهانه تراشی 

163 society جامعه 

164 treats him like trash مثل آشغال باهاش رفتار کردن 

165 ignored by the system توسط سیستم نادیده گرفته شدن 

166 
You get 

what you deserve 
 آنچه که لیاقتشو داری دریافت می کنی


