Hèvènou chalom aléh'ème.

Fiche de lecture..
_______________________________________________________________
_

·˘„A l'aéroport (2ème partie). ‰ÙeÚ˙‰ ‰

ֶהֶלָנה:

ִמיָכֵאלֵ ,איֹפה ִריס ָר*?

ִמיָכֵאל:

ֶרַגעֶ ,רַגעְַ .פָנהְ ,סִליָחהֵ ,איֹפה ַה ֶֶלפ ?

ְַפָנה:
ִמיָכֵאל:

ִהֵ%ה* ָ!ַ ְ ....*$בָ" ָ!ה*.
) ָדהָ .הל ? ִמי ֶזה*? בוריס?ָ ....אַנה?
ִריס ...בוריס!ָ ,ל ְ !$מַד ֵ ר* ִמיָכֵאלִ .מיָכֵאל
ג-רביִ ,מ ִֶ+ניְנ ְָרד.
ֲאִני ְ ִי ְָ/רֵאלֲ ,אִני ִ ְֵ/דה ַה ְ)עָ-פה ֵ .ג-רי .
בוריסֵ ,איֹפה ַא ָ)ה ָר?ַ ְ ...א ְ! ד? ֵאיֹפה ַא ְ! ד?
ָאה ,ט בַ .א ָ)ה ע ֵבד* ְ ַ ְנק* ? ) ָדה!

ְלִהְתָרא ת*!
מיכאל:
דפנה:
הלנה:
דפנה:

ְָפָנְ ,4סִליָחהֵ ,איֹפה ַא ְ! ד?
ַא ְ! ד? ַא ְ! דַ ,על ָיד* ֵ)לָ.אִביב.
ֵ י* ֵ)לָ.אִביב ְלַא ְ!ְקל .
ט ב ְ ַא ְ! ד?
ט ב ְמא ד*ִ .מיָכֵאלַ ,א ָ)ה מִ-סיַקאי*ִ ,א ָ)ְ 4מַהְנֵס*?

ִמיָכֵאל:

ֲֵ ,5אִני ְמַהְנֵס ִ ְנָי*.

ְַפָנה:

ְוַא ְ)?

ֶהֶלָנה:

ֲאִני ר ְפָאה*.

ְָפָנ:4
י-רי:
ע ֵבד.

ָאהַ .א ְ) ר ְפָאהֲ .אִני ע ֶבֶדת ִ ְֵ/דה ַה ְ)עָ-פה.
ַא ְ) ע ֶבֶדת ִ ְֵ/דה ַה ְ)עָ-פהַ .א ְ) ְִ6קיָדֲ .4אִני לֹא
ֲאִני ַ)ְלִמידֲ ,אָבל ה-א ְ6ר ֶפס רַ)...ה ֵ!ֶ $8ל ַה ֶֶ5לב(.

ְָפָנ:4

ַא ָ)ה ְמַד ֵ ר ִעְבִרית יִֹפי*

יורי:

ֲֵ ,5אִני ְמַד ֵ ר ִעְבִריתֲ .אִני ְמַד ֵ ר ַ $רִ-סית.
ַ6ְ $ר ֶפס ר ְמַד ֵ ר ִעְבִרית ְוַג $רִ-סיתָ ,נכ *?

ְָפָנ:4

ְ ַבָ" ָ!ה...

ֶהֶלָנה:

ַחִ ְ *$י ְָ/רֵאל! ֵאיֹפה ַה ְִ:זָוד ת*? ֵאיֹפה ָהא ט -ס?

ְָפָנ:4

ְ ַבָ" ָ!הֵ ....הָ%ה ַה ְִ:זָוד תַ ַ .הְצָלָחה*! ַ ַהְצָלָחה!

ֶהֶלָנה:

י-רי....

הלנה:

מיכאל ,איפה ִריס גר*?

מיכאל:

רגע ,רגע .דפנה ,סליחה ,איפה הטלפ ?

דפנה:
מיכאל:

הנה* ש ....*$בבקשה*.
תודהַ .הל ? מי זה*? בוריס?ָ ....אַנה?
בוריס ...בוריס ,שלו !$מדבר* מיכאל .מיכאל
גורבי ,מלנינגרד.
אני בישראל ,אני בשדה התע-פה ב=גוריו.
בוריס ,איפה אתה גר? ...באשדוד? איפה אשד ד?
אה ,טוב .אתה עובד* בבנק* ? תודה!

להתראות*!
מיכאל:
דפנה:
הלנה:

דפנה ,סליחה ,איפה אשדוד?
אשדוד? אשדוד ,על יד* תל=אביב.
בי* תל=אביב לאשקלו.
טוב באשדוד?
וב מאוד* .מיכאל ,אתה מ-סיקאי* ,אתה

דפנה:
מהנדס*?
מיכאל:

כ ,אני מהנדס בניי*.

דפנה:

ואת?

הלנה:

אני רופאה*.

דפנה:

אה .את רופאה .אני עובדת בשדה התע-פה.

י-רי:
עובד.

את עובדת בשדה התעופה .את פקידה .אני לא
אני תלמיד ,אבל הוא פרופסור)...הש $של הכלב(.

דפנה:

אתה מדבר עברית יופי*

יורי:

כ ,אני מדבר עברית .אני מדבר ג $ר-סית.
ג $פרופסור מדבר עברית וג $ר-סית ,נכו*?

דפנה:

בבקשה...

הלנה:

ח *$בישראל! איפה המזווד ת*? איפה האוטוב-ס?

דפנה:

בבקשה ....הנה המזוודות .בהצלחה*! בהצלחה!

הלנה:

י-רי....

:Vocabulaire ÌÈÏÓ ¯ˆÂ‡

‰¯‚ ,¯‚
voilà ‰‰
là-bas Ì˘
qui est-ce ? ‰Ê ÈÓ
˙¯·„Ó
,¯·„Ó
parler
˙„·ÂÚ
,„·ÂÚ
travailler
banque ˜·
au revoir ˙Â‡¯˙‰Ï
à côté „ÈŒÏÚ
entre ÔÈ·
trés „Â‡Ó ·ÂË
bien
musicien È‡˜ÈÒÂÓ
ingénieur Ò„‰Ó
bâtiment ÔÈÈ·
‰‡ÙÂ¯
,‡ÙÂ¯
médecin
super, extra ÈÙÂÈ
c'est vrai, ÔÂÎ
exact
chaud ÌÁ
valise ‰„ÂÂÊÓ
bonne !‰ÁÏˆ‰·
chance
habiter

