
 1 (2040שנת מ( וביני )2030שנת מדיאלוג ביני וביני )

 2 1הסיפור על החיים שלי: חלק 

 3 בוחר לדבר איתם.אני גברים מעניינים ו שני אני עומד אחרי

 4 .פעם אחדאני: שלום לכם, מי אתם? אני מרגיש, שראיתי אתכם 

 5 : מה זה? אתה לא מכיר אותנו? מעניין.2030אני מ

 6 לדבר איתנו?רוצה : אולי אתה 2040אני מ

 7 אני: כן, יופי!

 8 שם. יםאנחנו הולכים לשולחן גדול, ואנחנו יושב

 9 ם?תאני: מי א

 10 .2040: אני אתה משנת 2040אני מ

 11 !2030: ואני אתה משנת 2030אני מ

 12 כם?את!!! יש לי הרבה שאלות על העתיד שלי! האם אני יכול לשאול ה???אני: מ

 13 השאלות שלך.נשמח לענות על : כן, אנחנו כן 2030אני מ

 14 "?שלי היא "מה אצליח לעשות עם האבוב ראשונהשאלה אני: יופי! 

 15. ו: כן! אני מנגן באבוב בתזמורת בלקסינגטון, בקנטקי. תאהב את העיר הז2030אני מ

 16עיר גם ביהיו נשים תהיינה יפות, וכל האנשים בעיר יהיו יפים. העיר גברים יפים, ב יהיו



 17קרן אנגלית בכל אמריקה, מפני שאתה בבאבוב וגם  גם נגןתהרבה דברים כיפים. אתה 

 18 אמריקה.ב תנסה להתקבל בכל התזמורות

 19אודישן בניו ב תצליחנגן באבוב, אבל לא בקנטקי. תאתה כן  2040בשנת : 2040אני מ

 20ד עם האנשים בתזמורת. האופרה . אתה תאהב לעבוMET-היורק בתזמורת של 

 21ופרה "חליל הקסם" של וולפגנג הא תהיהן עם התזמורת אתה תנגבה ראשונה שה

 22 ...טמוצראמדאוס 

 23 !!ניגנתי עם תזמורת בכל החיים שאניהאופרה הראשונה  ואני: מצוין! ז

 24אני והוא )אני  : אני יודע! אתה צריך לזכור שאנחנו אתה מהעתיד שלך.2040אני מ

 25 בחיים שלך. י( זוכרים את כל הדברים שעשית2030מ

 26איזה עם עוד שאלות לשאול אתכם. ואני רוצה לדעת,  לייש אני: אההה, אני מבין עכשיו. 

 27יהיה לו הרבה  האם ? האם הוא יהיה יפה?נמוךהוא יהיה גבוה או האם איש אני אתחתן? 

 28 כל המידע עליו!את לי  תספרובבקשה ? או קצת כסף

 29תחתן לפני לא ת, אתה לא תמצא את האיש שאתה תאהב, לכן 2030: בשנת 2030אני מ

 30 2040אחרי השנה הזאת. אולי אתה מ תתחתןאני לא יודע אם אתה . אבל 2030שנת 

 31 יודע?

 32תפגוש אותו בניו , 2032תחתן בשנת ו תאית: אתה כן תמצא את האיש, ש2040אני מ

 33מורגן צ'ייס"  בבניין ליד רחוב  יפ יידירה שלך. הוא יעבוד ב "ג'היורק. הוא יגור ליד 

 34 .וולסטריט



 35וד ואתה תתאהב בו מהר, והוא יתאהב בך מהר. אתם תדברו קצת אהוא יהיה יפה מ

 36אתם תדברו כל היום. יהיה לו הרבה כסף, אבל אתה לא צריך לדאוג אז בהתחלה, אבל 

 37ומעניין. הוא יבוא אותו, כי הוא יהיה יפה, נחמד,  תאהביהיה לו. אתה  כסף על כמה

 38 ו הרבה זמן ביחד.בלאתה תנגן ואתם תבהן להרבה אופרות ש

 39. אבל אתה לא אומר את השם אתחתןאני: מצוין! אני מתרגש מהמידע על האיש שאני 

 40 שלו.

 41לא אומר את שם המשפחה שלו. אתה לא  אני : אהה. השם שלו יוחנן, אבל2040אני מ

 42לדאוג למה אתה צריך לעשות באבוב, כדי ך יעכשיו. עכשיו אתה צר צריך לדאוג לזה

 43 אבוב.עם השתצליח בקריירה 

 44 : השם שלו יוחנן?! ואפגוש אותו עוד שנתיים?! יופי! זה מידע מצוין ומיוחד!2030מאני 

 45שתבוא  לפני יםיוחדנים מעל המידע הזה. יהיו לך אודיש תחשוב לא: כן, אבל 2040אני מ

 46 לניו יורק ולפני שתפגוש את יוחנן.

 47 מה אחריכו 2030מעכשיו עד יהיו לי  נים, אבל אני צריך לדעת, כמה אודישאני: כן כן

 48 ?השנה הזו

 49אודישן בקנטקי. אתה בצליח לפני שאתה ת יםאודישנ 20-30בערך  יהיו לך: 2030אני מ

 50 אותךך להרגיש רע, כי כל הפעמים ילמדו י, אבל אתה לא צראודישנים הרבהב לא תצליח

 51 כל הזמן. השתפרדברים מיוחדים כדי ל



 52י אודישנים.  נרק ש לךיהיו  2040ל 2030: בין (ט)הוא אומר רק לי בשק 2040אני מ

 53וד אחרי אשהרגשתי רע מ זוכר יאנ. בובלוס אנג'לס, אבל לא תצליח  אחד אודישן

 54כר וואני ז בו, וכן תצליח MET-התזמורת של ההאודישן של  יהיה לךשבועיים. אז 

 55 .הכל יום בשבוע הז טוב שהרגשתי

 56 אני: האם אבוא לישראל ולירושלים בעתיד?

 57 תסיים את הלימודים שלךאחרי שאתה , 2022בשנת  שםתהיה : כן, אתה 2030אני מ

 58אליין דובס, עם באוניברסיטת אינדיאנה, אבל לפני שתלמד ב"ג'וליארד". אתה לא תלמד 

 59 נית'ן היוז ב"ג'וליארד". אלא עם

 60 ?!םדישן שאת האולעבור !! אצליח ??"ג'וליארד"ב אלמדאני: 

 61, כדי םמעכשיו עד יום האודישן ש: כן, אבל אתה צריך לעבוד קשה כל יום 2030אני מ

 62 אודישן.בשתצליח 

 63 אעשה את? איפה אני MMאתקבל ללימודים לשאני  יהיו לי עדאני: כמה אודישנים 

 64 האודישנים האלה?

 65כל ב. אתה לא תצליח תתקבלשאתה  עד אודישנים יהיו לך שישה :2030אני מ

 66 אודישנים.בהרבה האודישנים, אבל תצליח 

 67יורק ב"ג'וליארד" ודישנים בניו באתהיה  כל אמריקה.באודישנים אתה תיסע ל :2040אני מ

 68פורניה, באוניברסיטת דרום קליפורניה, וגם יבקלגם אודישנים יהיו לך וב"מנס". 



 69בקונסרבטוריון בקליבלנד וגם גם אודישנים  יהיו לךבקונסרבטוריון של סן פרנסיסקו. 

 70 בבוסטון. דנגליבקונסרבטוריון של ניו א

 71 ! יש לי רק עוד שאלה אחת. האם אתם רוצים לשמוע אותה?נהדרההמידע הזה  !אני: יופי

 72 : כן, אנחנו מקשיבים.2040ואני מ 2030אני מ

 73 נן, כן?חעם האיש, יו שאתחתןאני: אתם אמרתם 

 74 זה, מה השאלה שלך? את אמרתיכבר : כן, 2040אני מ

 75 שפחה? האם נאמץ ילדים מכל העולם?מאני: תהיה לנו ה

 76 הזאת. גם רוצה לדעת את התשבה של השאלהי : אנ2030אני מ

 77משפחה קטנה. יוחנן ירצה לאמץ שלושה ילדים, שתי  לך: כן, תהיה ליוחנן ו2040אני מ

 78עם יוחנן ותרצה  להסכים תחשוב על מה אתה רוצה בחיים ותבחראתה ילדות וילד אחד. 

 79כיון שהם ילדים , יגדלום יפים. אני לא יודע איך הם יילד השלוש צואמתילדים. ביחד, 

 80 , כי יש להם הורים מצוינים.יםקטנים עכשיו. אני מאמין שהם יגדלו בריא

 81אחשוב  לא לא ארצה להתחתן עם איש, אםאני: מצוין! אני חושב שאהיה הורה טוב ו

 82 הוא יהיה הורה טוב. תודה רבה לכם ולהתראות!ש

 83 : להתראות!2030אני מ

 84  !: להתראות2040מ אני


