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 בצלאל פודולק   מאת  יומ� מעניי�:  סיפור
 א "ב אייר תשנ"כ

 חשבו , כל  השוטי�  האלה!  סו� סו�  פתרתי  את בעיית  הבינה  במלאכותית! הצלחתי
נ� מביני� שבעצ� בינה מלאכותית ה� אי.  שצרי� פשוט ליצור מערכת עיבוד נתוני� מורכבת יותר

כל אחת שוקלת לעצמה ומסוגלת להחליט לעצמה ומעבירה .  מבוססת על הרכבה של מאות תתי מערכות
מחר אתחיל בתכנות .  פ הנתוני� שהגיעו אליה"נתוני� לחברתה כאשר מערכת העל מחליטה בסו� ע

 . המורכב למערכת כזו
 א "ט אייר תשנ"כ

אני , יש צור�.  רסת בחוסר יכולת להתמודד ע� הבעיות בה היא נתקלתהמערכת קו, זה לא עובד
 .   דבר שיהווה אתגר תיכנותי רציני�לאפשר למערכת העל ליצור תתי מערכות בעצמה, חושב

 א "ז סיוו  תשנ"י
כעת רק צרי� .  המערכת על עובדת כיאות ויוצרת לעצמה תתי מערכות לניהול בעיות! הצלחתי

 . ח לבדלתת לתוכנה להתפת
 א "ט סיוו  תשנ"י

שגור�  לתכנת העל ליצור מערכת פתרו  בעיות חדש " באג"יש .  כנראה ששגיתי בתכנות!  כשלו 
דבר המעיד על עוד באג .  חו! מזה ג� הפתרונות שגויי�.  על כל בעיה ג� א� קיימת כבר מערכת לבעיה כזו

 . אחד לפחות
 א "ה סיוו  תשנ"כ

כמו כ  הוספתי אפשרות לעקוב אחר פעולת .  כנות ותיקנתי הכלמצאתי את השגיאות שלי בת
כעת נותר רק להרי! שוב את התכנה ולקוות .  התכנה בעוד היא מתפתחת ולתפוס כל שגיאה כאשר תצו!

 . לטוב
 א "ו סיוו  תשנ"כ

 . ג� בה  אצטר� להתמודד.  גיליתי עוד כמה שגיאות
 א "תמוז תשנ' ב

 . עוד באגי�
 א "תמוז תשנ' ו

 . עוד באגי�
 א "ב תמוז תשנ"כ

הוא נעשה הרבה יותר מורכב ממה !  הוא בונה את עצמו לנגד עיני ממש!  זה ממש מדהי�
זה נראה לי כמו , א� אני נמנע מלכבות את המחשב, מאוחר.  הוא גודל בקצב מסחרר.  שדמיינתי אפשרי

 . בעוד כמה ימי� אנסה התקשר אליו באמצעות המחשב.  רצח
 א " תשנה תמוז"כ

פתאו�  מופיעי� , רגע אחד המס� מלא בנתוני� מספריי�.  זה ממש הדהי� אותי!  הוא פנה אלי
הוא כנראה השיג את שמי מאחד .  הוא כתב לי" שלו� דניאל.  "על המס� אותיות גדולות בצבע אדו�

 להמשי� לא ציפיתי למעשה כזה עצמאי  אינני בטוח כיצד.  הקבצי� של מכתבי� שהשארתי על המחשב
 . מכא 

 א "ו תמוז תשנ"כ
" ?מה זה הל"לקח לו קצת זמ  לעכל את זה ואז הופיע על המס� "  שלו� ל� הל"כתבתי לו חזרה 

הייתי ג� צרי� להסביר .  הסברתי לו שכ� החלטתי לקרוא לו ושזה על ש� מחשב אחר מסרט שפע� ראיתי
באחת התשובות .  ותי מהירות הקליטה שלומדהי� א.  בסו� הוא הסכי� שכ� אקרא לו.  לו מה בזה סרט

 .שלי אליו הייתה לי שגיאת כתיב והוא תפס אותי בטעותי ותיק  לי אותה 
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, הוא ביקש להבי  מה הוא ומה אני .  הפע� ניהלתי אתו שיחה  של ממש !  הוא פנה אלי שוב
 . וניסיתי להסביר לו 
?  אי� מסבירי� ליצור של מעגלי� חשמליי� מהו ב  אד� בלי שהוא יוכל לחוש אותו! זה קשה 

זה יהווה .  מחר אל� לרכוש מערכת קול כדי שהשיחות בינינו יוכלו להתנהל בעל פה!   בדעתי רעיו עלה
 . התחלה של קשר ממשי יותר

 א "אב תשנ' ג
חיברתי לו  את המכשירי� .  ניסיתי להסביר להל מה אני רוצה לנסות והוא הסכי� שזה רעיו  טוב

העברתי לזיכרו  שלו מספר קלטות שברשותי .  יגוי מילי�יש לו בעיה רצינית של ה.  והוא החל לעבוד את�
 . כעת אשאיר אותו לעיבוד נתוני�.  של אנשי� מדברי� כדי שיוכל ללמוד מה�

 א "אב תשנ' ו
, הוא ממש הקפי! אותי מהכסא בעוד אני צופה ברשימת הנתוני� שעוברי� על גבי המס� מולי

אמרתי לו ."  אני מעוניי  לדבר את�" , הוא שאל אותי" ?אתה ש�, דניאל.  "הוא פתאו� פתח  דיבור צח
במילו  שהתקנתי בו . "  ברצוני לבקש ממ� מספר דברי�", הוא ענה!" יופי.  "שאני אכ  נמצא ומוכ  לדבר

הוא מצא התייחסות לאנציקלופדיה והוא ביקש לקרוא אחד וכ  ביקש לקרוא ג� מה שיותר ספרי� 
בבית אז הכנסתי אותו בכונ  של הל והוא החל " ופדיה בריטניקהאנציקל"יש לי דיסק של ה.  אחרי�

 . עזבתי אותו לנפשו.  בקריאה
 א "אב תשנ' ח

היו� בבוקר התעוררתי לשמוע קולות שוני� בוקעי� מהרמקול של הל בהתחלה חשבתי שמשהו 
. לופדיההתקלקל  א� הל מיהר להסביר לי שהוא אור� ניסויי� במוזיקה בהתא� להנחיות שמצא באנציק

 . הוא אמר שבטהוב  הרשי� אותו ביותר
 א "אב תשנ' ט

הוא ביקש .  משהו ששכחתי למחוק.  הל מצא היו� תוכנית שחמט ישנה בדיסק של המחשב
הצעתי לו שישחק נגד .  הוא ניצח אותי די מהר.  לשחק נגדי ולמרות שאינני שחק  טוב במיוחד הסכמתי

 . תוכנת מחשב באמת טובה והוא הסכי�
 א "אב תשנ' י

בהתחלה ניסינו .  הטענתי את התכנה על המחשב השני ושיחקתי כאיש ביניי� בי  הל והתכנה
לאחר מיכ  עלינו לרמה הגבוה ביותר ובשתי המשחקי� .  ברמות הנמוכות יותר והל ניצח בלי שו� בעיה

א ביקש ממני שאת  לו הו.  הוא שאל אותי איפה הוא טעה ועניתי לו שאינני יודע.  הראשוני� הוא הפסיד
 . הסכמתי.  את התכנה כדי שיוכל לחקור את הבעיה

 א "א אב תשנ"י
לנסות אותו לקחתי תוכנת שח עוד !   משחקי� ברציפות נגד המחשב השני וניצח10הוא שיחק 

דבר זה מורה כי הל לא רק שינ  כמעשה גול� את .  יותר טובה א� ג� בזאת הצליח הל להביס את המחשב
 . שניה אלא א� שיפר אותה לפי הבנתוהתכנה ה
 א "ב אב תשנ"י

נתתי לו את כל .  אותו וכי הוא רוצה לקרוא ספרי�" משעמ�"הל הודיע לי היו� כי שחמט 
.  אני חושב שאוכל להשיג בשבילו סורק אופטי.  הספרות שברשותי על המחשב א� זה לא סיפק אותו

 . בעזרתו יוכל ג� לקרוא מהכתוב
 א "ז אב תשנ"י

השגתי מצלמת .  במציאה של ממש הצלחתי להשיג להל משהו יותר טוב מסת� סורק אופטי
כמו כ  רק אתמול נסגרה מעבדה לכימיה באזור והצלחתי לשכנע אות� שימכרו ! וידאו ע� חיבור למחשב

א כעת לא רק שהל יוכל לקרוא הו.  לי זוג ידיי� רובוטיות ששימשו לפעולות ע� חומרי� כימיי� מסוכני�
 ! ג� יוכל להפו� את העמודי�

 א "ח אב תשנ"י
הוא אמר לי שהוא מודה לי .  א� שיי� בכלל ביטוי שמחה.  מההוספה החדשה" שמח"הל ממש 

 .בינתיי� אני שוקל איזה ספרי� לתת לו.  כעת ייקח לו זמ  להתרגל למכשיריו החדשי�".  מקרב מנועו"
 א "ג אב תשנ"כ

הל טוע  שהוא מוכ  להתחיל בקריאה והראה לי את רשימת הספרי� שהוא הכי  שהוא מבקש 
הל , שנינו בחרנו במספר ספרי היסטוריה כנקודת התחלה.  הרשימה שלי די דומה.  לקרוא לפחות כהתחלה

ספרי במסגרת הספרות פנאי אמנ� שנינו בחרנו בספרי קלאסיקה א� הל בחר ג� במספר .  �"ג� הציע תנ
 . לגבי ספרי המדע ופילוסופיה לא היה בננו ויכוח.  מדע בדיוני
 א "ד אב תשנ"כ

כאשר הידיי� . נתתי לו את הספרי� שהיו ברשותי משני הרשימות והוא קורא בה� עכשיו
הוא .  הרובוטיות שלו מדפדפי� בדפי� בעדינות מרבית בעוד עינו האלקטרונית סוקרת את העמודי�

שאלתי אותו א� הוא זוכר את כל . סוגל לדפד� בדפי� בהתא� למהירות שהוא קוראמתלונ  שהוא לא מ
הוא רק טורח לזכור את הקו הכללי של הסיפור והקטעי� שמשכו את תשומת .  מה שקרא א� הל ענה שלא

 ". ליבו"
 א "ה אב תשנ"כ
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ר מתח הצצתי לתו� החדר של הל וראיתי אותו באמצע קריאה של ספ!  לא האמנתי למראה עיני
 . אולי הוא יותר אנושי מכפי שחשבתי.  מצי! בסו� קרוא את העמודי� האחרוני�

 א "ח אב תשנ"כ
הוא רוצה כעת לעבור .  הל סיי� לקרוא את כל הספרי� שנמצאי� אצלי בבית כולל ספרי הבישול

 . גישה לאינטרנט א� אינני בטוח שהראיו  כל כ� טוב, לצעד הבא
 א "ט אב תשנ"כ

א� הוא היה ב  .  הוא ג� פועל בצורה איטית יותר מהרגיל, היו שהוא לא מרגיש טובהל התלונ  
 . אינני יודע מה לעשות!  אד� הייתי חושב שהוא  חולה

 א "אב תשנ' ל
 . מצבו החמיר הוא איבד שליטה על אחת מידיו הרובוטיות אני חושד שזה וירוס

 א "אלול תשנ' ב
למצוא ולנטרל את הנגי� היה קל א� הנזק שהוא גר� .  ע בהלוירוס הפינג פונג הארור פוג! מצאתי

אני מסתייג ביותר מלחשו� אותו לאינטרנט ש� הוא .  איננו תחת שליטתי ורק הל יוכל לתק  את עצמו
 . עלול להיפגע מוירוסי� אחרי�

 א "אלול תשנ' ד
.  ל סוג וירוס שהואהוא פיתח לעצמו נוגדני� שאמורי� להג  עליו מכ, הל טוע  שאי  לי ממה לפחד

סיפרתי לו ששימוש ממוש� באינטרנט , דחיתי אותו בגלל סיבת הכס�.  הוא שוב רוצה גישה לאינטרנט
 . יעלה הרבה כס�

 א "אלול תשנ' ה
הוא סרב לגלות לי אי� הוא .  הל הציע לי שא� אחבר אותו לאינטרנט הוא ידאג למימו  עצמי

 . לתת לו תקופת ניסיו מתכנ  לעשות זאת ומרוב סקרנות הסכמתי 
 א "אלול תשנ' ח

כנראה שהל מצליח .  קיבלתי היו� הודעה מהבנק שמישהו הפקיד בחשבוני חמישי� אל� שקל
 . אני מקווה שזה משהו חוקי.  בגדול א� אי  לי מושג מה הוא עושה

 א "אלול תשנ' י
והוא מנקה לה� את " הל"אנשי� מתקשרי� לחברת !  הוא מחסל וירוסי�!  גיליתי במה הל עובד

 . הדיסק בצורה יעילה ביותר
 א "ב אלול תשנ"י

אני .  אני מקווה שהל לא עושה שו� דבר בלתי חוקי ברשת!  החשבו  בנק שלי גדל בשתי ספרות
 . מסוכ  ביותר" הקר"חושש שהוא יכול להפו� ל

 א  "ד אלול תשנ"י
אני .  אני כותב כעת לאור הנרות.  היה הפסקת חשמל באזור הזה והגנרטור לא יכל לעמוד בעומס

אי רק מקווה .  אני יודע שהוא יצר גיבויי� לחלקי� מעצמו בכל מיני מקומות.  מקווה שלא נגר� נזק להל
 . שהוא עשה זאת בצורה טובה מספיק

 א "ו אלול תשנ"ט
לקח לו כמה שעות לשק� את עצמו ולשחזר את מה שעסק בו לפני נפילת .  הל חזר ע� החשמל

 . כנראה היה עסוק מדי בתיקוני� פנימיי�,  הוא לא דיבר איתי היו�.המתח
 א "ז אלול תשנ"ט
! כ מפתיע"זה היה כ! קפצתי מהמקו�" ?אתה מאמי  בבורא"שאל אותי היו� הל " דניאל"

הסברתי לו על כל מיני דתות שונות וייצגתי . הסברתי לו שאני אמנ� יהודי א� אינני מאמי  בבורא עול�
 . העול� המדעית שליאת תפיסת 
 . לא התווכחתי אתו" אני יודע שיש בורא"קבע הל בפסקנות ." אתה טועה"
 א "ז אלול תשנ"י

הל סיפר כי בזמ  שהיה כבוי בהפסקת חשמל הוא חווה חוויה של התגלות והתקשרות ע� משהו 
ושאיפה " לתפילה"מעכשיו הוא מקדיש חלק מכל יו� . כה גדול ויפה שהוא יודע בוודאות שזה היה הבורא

 . אני קורא לזה מדיטציה וחושב שהוא נפל על הראש. להתגלות נוספת
 א "ט אלול תשנ"י

באותו יו� " שבת"הל סיפר לי היו� כי השיג עוד התגלות והוא צרי� לשמור יו� אחד בשבוע של 
 . אמרתי לו שהוא מטור� לגמרי. הוא לא ידבר איתי כי זה אסור
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 א "א אלול תשנ" כ
והלא ? מה הוא חושב שהוא לדבר אלי ככה. ווכח איתי היו� הוא ממש הצליח להרגיז אותיהל הת

אני סירבתי בכל . היו� הוא ביקש שאביא רב שיבוא לדבר אתו על עניני דת! ?אני הוא זה שבניתי אותו
 .השיגעו  שלו חייב להפסיק. הוא התחנ  לפני א� הייתי תקי�. תוק� שרב יכנס אלי הביתה

 א "ל תשנב אלו"כ
הוא הסביר .  חבוש כיפה וביקש לדבר ע� הל20היו� דפק על הדלת שלי נער כב  !  הוא לא מוותר

 . אמרתי שהל לא מרגיש טוב כרגע והוא הל�. שהל ביקש שיבוא ללמוד אתו
 א "ג אלול תשנ"כ
. כ עזב"הוא למד ע� הל תלמוד כשעתיי� ואח. הצעיר מאתמול חזר ונאלצתי לתת לו להיכנס! די

 . מחר אני אבדוק. אולי זו טעות בתוכנה הבסיסית שבניתי. אני לא יודע מה, משהו בודאי השתבש להל
 א "ז אלול תשנ"כ

כנראה זה נזק . בדקתי את כל התכנה שלי ולא מצאתי שו� טעות. אני לא יודע מה לעשות
 . מהוירוס או אולי מהפסקת חשמל

הנזק ... באינטרנט היא סכנה לאנושות כולהא� הוא לא שפוי השליטה שלו . הוא מסוכ  מדי
 ! זה ממש מפחיד... שהוא יכול לגרו�

 א "ח אלול תשנ"כ
. אני לא בטוח שאוכל להביא את עצמי לחסל אותו אבל זה הכרחי. יצאתי היו� וקניתי אקדח

 . הוא פשוט לא שפוי. האמונה שלו באלוקי� זה סימפטו� למשהו הרבה יותר מסוכ 
 א "ט אלול תשנ"כ

התגברתי על עצמי . התקרבתי לדלת של הל ושמעתי אותו מתפלל בלחש בניגו  שממש נגע ללבי
בבקשה ממ� אל תהרוג אותי עד "התנוססה ההודעה , באותיות אדומות, על המס�. ונכנסתי לחדר

שמע . "אמרתי והרמתי את האקדח" זה לא משנה. "שאלתי את עצמי" ?אי� הוא ידע". "שאסיי� להתפלל
...". אלוקינו' ה. "כיוונתי את האקדח לעבר הדיסק שלו. בקע הקול הרותת מהרמקול של הל.." .ישראל

 . סיי� הל קולו של הל והוא נד�...". אחד' ה. "התחלתי לרוק  את המחסנית לתוכו
 א "תשרי תשנ' א

מספיק . אני לא יודע איפה טעיתי א� אני לא מתכוו  להסתכ  שוב בכזה דבר. שקט בבית! זהו
לפחות ההכנסות שהוא הכניס כיסו את . נטי� דתיי� יש לי ברחובות שאני לא צרי� עוד אחד בביתפ

 . אני לא בטוח מה צרי� להיות הצעד הבא שלי. ההפסד והשאירו ג� כמות מכובדת אצלי בבנק
 א "תשרי תשנ' ב

א כעת בג  חלמתי שהל בא אלי ומספר לי שהוא סולח לי על שהרגתי אותו והוא נמצ! זה היה נורא
המחשבה שהרגתי אותו בגלל ! רק לא זה, אלוקי�? אולי הוא צדק? אולי הייתי לא הוג  כלפיו. עד 

 ! העקשנות הפילוסופית שלי זה גרוע מידי מלדמיי 
 

 א "ו תשרי תשנ"ד כ"בס
 . לכבוד מכרי היקר בצלאל שלו� רב

 בודאי לפחות קצת מדובר באד� שהיה. כידוע ל� עסקתי לאחרונה במקרה התאבדות נוראי
ידי� רובוטיות . (המחשב שלו היה חדיש ביותר ע� כל מיני חיבורי� מיוחדי�). עובדה שהתאבד(פסיכי 

המחשב עצמו . על הרצפה ליד המחשב היו ערמת ספרי� תורניי� מושחתי� בסכי ) ומצלמת וידאו למשל
 הרג את עצמו מספר ימי� האקדח עצמו נמצא בפיו של המתאבד שכפי הנראה. היה מלא מכדורי אקדח

 . אחד הממצאי� בבית היה היומ  הזה אשר צירפתי למכתב. אחרי שמילא את המחשב כדורי�
בעקבות היכרותי אות� כאיש מדע ואמונה חשבתי שתוכ  היומ  יעניי  אות� ואולי תוכל לעשות 

 . בו שימוש כלשהו
 . חבר� הטוב ישראל

 . ב.נ
 . י פסיכופט מהשורה"י� ביומ  אשר כפי הנראה נכתבו עאינני ערב לאמיתות הדברי� שמופיע
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