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סרט  לאקרנים  יצא   1999 בשנת   
ששינה את פני האנושות. 'המטריקס' הוא 
סרט מדע בדיוני, המגולל את סיפורו של 
בתוך  הוא  חי  שהוא  שגילה  אדם  ניאו. 
אמיתית  מציאות  ושיש  שקר,  של  עולם 
בעזרת  לעין.  הנראה  לעולם  מעבר 
קבוצת מורדים הוא יוצא למאבק פנימי-
הקונספציות  מן  להשתחרר  בכדי  חיצוני, 

הבדיוניות בהם הוא חי. 
סרטים,  לסדרת  שהפך  הסרט,   
ברחבי  צופים  בקרב  עמוק  לזעזוע  גרם 
העולם, שהתחילו לחפש משמעות בעולם 
דמויות  חיים.  הם  בו  הפוסט-מודרני 
וסמלים מהסרט היו לאותם מחפשי אמת 
היהודים,  הצופים  עבור  אבל  דרך.  סימני 

משהו בסרט נראה מוכר, קרוב. 

לחוכמות  מומחה  איילון,  רוני   
עשה  יחד,  גם  הקבלה  ולחוכמת  המזרח 
עבודת תחקיר מקיפה על הסרט והקים את 
אתר 'אמתריקס' – המגלה צדדים יהודיים-
ים המשמעויות המסתתרות  רוחניים בתוך 

בעלילה. 
ויוצא  לשעבר  דוגמן   ,)44( רוני   
התשובה  דרך  את  התחיל  מטכ"ל,  סיירת 
ובתורות  משלימה  ברפואה  בעיסוק  שלו 
בבית  סינית  רפואה  למד  הוא  מזרחיות. 
ושימש  בבייג'ינג,  מנג'  אן  'גואן  החולים 
כמרצה במכללת 'מדיסין'. תוך כדי לימוד 
בעקרונות  הבחין  המזרח,  של  הפילוסופיה 
המזרחית  החשיבה  בין  רבים  משותפים 
הקים  הוא  ולקבלה.  היהודית  לחוכמה 
תורת  וחיבור  ללימוד  'שורשים'  מרכז  את 
עד  מנהל  הוא  אותו  הקבלה,  עם  המזרח 
ו'אשירה'  'שמיים'  גם את  ייסד  רוני  היום. 
– קבוצות לצמיחה רוחנית יהודית בדרכים 
בכיר  הוא מטפל  כיום  ויצירה.  אמנות  של 

בשיאצו, דיקור וצמחי מרפא.
 

נכנס  שהמטריקס  לפני  הרבה   
לעולמנו, אתה עצמך שהית תקופה ארוכה 
מה  הזרה?  מהסביבה  למדת  מה  בסין. 

אימצת אליך?
שלא  יומין  עתיקות  תרבויות  פגשתי 
בידיעה  חיות  תרבויות  אותן  התקלקלו. 
מעבר,  תחנת  קרחון,  קצה  הם  שהחיים 
למציאות  אותנו  שמכינה  גסה  מציאות 
חיים  שם  האנשים  יותר.  וגבוהה  עליונה 
אל  התייחסות  מתוך  יפה  קהילתית  בצורה 
מבינים  הם  קצרה.  ניסיון  כתקופת  החיים 
שבאנו לעולם כדי לעבוד, ושאפשר לשאת 
את כל התלאות והצרות שנלוות אל החיים, 
האנשים חיים מתוך מסירות לרעיון הרוחני 

הזה, ומוכנים להקריב את כל חייהם בשביל 
העולם הרוחני אליו הם שואפים להגיע.

עולם של שלמות?  
שלמות היא כל העניין ברפואה המשלימה. 
הרופא צריך לחפש לא את החלק הבעייתי, 
אל  ביחס  פגום  הזה  החלק  איפה  אלא 
והתפקיד  מושלמים,  לא  אנחנו  השלם. 
שלנו הוא ליצור שלמות על ידי חיבור בין 
ניגודים. זה בדיוק מה שניסיתי לעשות עם 
הסרט מטריקס - לחבר בינו לבין רעיונות 

רוחניים–יהודיים.

משהו  אותו,  הטמיע  כבר  שהציבור  משהו 
שזורם לו בדם, וכל מה שנותר זה להפעיל 

את 'התוכנות הרדומות'. 
אותו  לפרק  הסרט,  על  לחקור  התחלתי 
את  שכתב  שמי  גיליתי  אותו.  ולנתח 
זוג יהודים אמריקאים מסאן- התסריט הם 
קבלה.  למדו  הם  שאתו  רב  עם  יחד  דייגו 
הכלי הזה הוא בעל עוצמה גדולה. עד היום 
אני מרצה שלוש פעמים בשבוע בפני מאות 
סטודנטים, שראו את הסרט עשרות פעמים, 
אני  אותו.  הבינו  באמת  לא  היום  עד  אבל 
ו'לפצח'  למקור,  הדברים  את  לחבר  מנסה 
את הקוד של המטריקס על פי המיסטיקה 

היהודית והקבלה.

איך אתה מסביר את הפופולאריות   
הגדולה של הסרט?

הדור  עומד  איפה  לאנשים  מסביר  הסרט 
ומהו  האנושית  ההכרה  מבחינת  שלנו 
הפוסט- מאחורי  אותנו  שכולא  המסך 
בצורה  קולנועית  עשוי  הסרט  מודרניזם. 
הוא  לתקופתו(.  )יחסית  מאוד  מתקדמת 
כל  הקולנועי  המימד  דרך  להעביר  הצליח 
מיני מושגים של מציאות שהיא מעבר לזמן 
ולמקום. הסרט הצליח להמחיש אלמנטים 
רוחניים רבים בצורה קלה לתפיסה והבנה,  
מכיוון  אנשים,  להרבה  זעזוע  שגרם  מה 
שהם לא ידעו איך להתמודד אתו. אדם מן 
הרחוב התחיל פתאום לחשוב: "וואלה, גם 
אני חי באיזשהו מטריקס. איך אני מפרק את 
האמיתי  העולם  את  ורואה  הזה  המטריקס 
להשתמש  זה  שלנו  התפקיד  שמעבר?". 
ולחבר את האנשים לאמת  הזאת  במקפצה 
זה  נכון,  כשזה  אותה.  יודעים  שאנו  כפי 

פשוט עובד, האמת מדברת לאנשים. 

אור י. גולדשטיין

"וואלה, גם אני חי 
באיזשהו מטריקס. 

איך אני מפרק 
את המטריקס הזה

ורואה את 
העולם האמיתי 

שמעבר?"
מאיפה צץ הרעיון להקים את אתר   

'אמתריקס'?
באותה  שנה.  עשרה  חמש  לפני  קרה  זה 
'מדיסין',  במכללת  רפואה  לימדתי  תקופה 
לקירוב  'שמיים'  מרכז  את  הקמנו  ובדיוק 
שלנו  במרכז  שלמדו  אנשים  אביב.  בתל 
מדבר  ושהוא  חדש,  סרט  שיש  לי  אמרו 
מאוד  שדומים  גדולים,  רעיונות  על 
בסרט  לצפות  הלכתי  חסידיים.  לרעיונות 
אמנות  יצירת  גיליתי  בקסמיו.  ונשביתי 
ממש מופלאה, שאפשר להשתמש בה כדי 
להעביר את התכנים הפנימיים בצורה הרבה 
יותר קלה. הבנתי שיש פה הזדמנות לקחת 



סיפורי  את  מזכיר  ממש  זה   
המעשיות של ר' נחמן.

נכון מאוד. קל לשמוע סיפור מעניין ומלא 
מבין  לא  אדם  אחר.  מישהו  על  אקשן 
בהתחלה שזה קשור לחייו, שבעצם הוא זה 
שחי בתוך בית כלא, בגבולות המוח שלו. 
המונעות  ההגנה,  חומות  הזדמנות שבה  זו 
לתוך  להיכנס  רוחני-מטאפיזי  רעיון  מכל 
נופלות.  הפוסט-מודרני,  האדם  של  נפשו 
מן  לצאת  משתוקק  עצמו  את  מוצא  הוא 
המציאות העגומה והחונקת של המטריקס.

המקבילה  מה  'התוכנה'?  זאת  מה   
שלה בהגות היהודית?

התורה כמובן. לפרק החמישי באתר קראתי 
'אשר בחר בנו ונתן לנו את שפת התוכנה'. 
הרעיון העיקרי של הסרט הוא שיש שפה, 
אנו  המטריקס.  עולם  מורכב  ממנה  תוכנה 
שממנה  התוכנה  היא  שהתורה  מאמינים 
מורכבת המציאות שלנו. העולם והמציאות 
כולה נבראה על ידי מילים ואותיות. הזוהר 
בתורה  הסתכל  הוא  ברוך  שהקדוש  אומר 

וברא את העולם. 
פעמית,  חד  בצורה  נבראה  לא  המציאות 
אלא "לעולם ה' דברך ניצב בשמיים". עד 
היום, המילים והאותיות של התורה יוצרות 
את המציאות בכל רגע ורגע. כשאדם לומד 
תורה בכל הרבדים – גם אם זה רק קריאה 

או לימוד בעמקות התורה, הוא לומד איך 
התורה  נכונה.  בצורה  בעולם  להשתמש 
של  המציאות  את  לשנות  לאדם  עוזרת 
מה  אל  המטריקס  מעולם  ולעבור  עצמו 

שמעבר לו.

לקחת  אפשר  רעיונות  עוד  אילו   
מהסרט לטובת עבודת השם?

בין  המעבר  שאמרנו,  כפי  ספור!  אין 
בשפה,  שימוש  ידי  על  הוא  העולמות 
ידי  על  מיוצג  הרעיון  בסרט  בדיבור, 
טלפונים. עצם הרעיון של יצירת קשר עם 
מה  לקבל  כדי  למטריקס  מעבר  מציאות 
התפילה  זאת   – המטריקס  בתוך  שרוצים 
בעצמה. יש בתפילה גם כוח של חיבור בין 
העולם הדמיוני למציאות האמיתית שמעבר 
בשימוש  קורה  המטאפיזי  המעבר  לו, 

בצירופי מילים ואותיות. 

לאיזו סצנה מהסרט אתה מחובר?  
יש סצנה שניאו נכנס לתוך תוכנת הדמיה 
עמוס  ברחוב  עובר  הוא  המטריקס.  של 
שלא  משפט  לו  אומר  ומורפיוס  באנשים, 
מורגלים  כך  כל  האנשים  "רוב  אשכח: 
עדיין  מוכנים  לא  שהם  כך  במערכת, 
היא  שמטרתך  למרות  ממנה.  להתנתק 
להציל ולשחרר אותם, הם חושבים שאתה 

האויב שלהם". זה קטע חזק ביותר.

אמרו לי שיש 
סרט חדש, 

ושהוא מדבר על 
רעיונות שדומים 

מאוד לרעיונות 
חסידיים

בסדרה.  השני  מהסרט  לי  זכור  נוסף  קטע 
את  עדיין  לו  יש  בחוץ  שגם  מגלה  ניאו 
זה  המטריקס.  בתוך  לו  שהיו  הכוחות 
שנראית  הבאה,  הדרגה  שגם  לנו  מראה 
סוג  כן  גם  היא  לחלוטין,  אמיתית  לעיננו 
מטריקס  בתוך  מטריקס  יש  מטריקס.  של 
בתוך מטריקס, וגם העולם שלנו הוא עולם 

מדומיין בתוך עולמות מדומיינים נוספים.

מה המשמעות של זה?  
בסרט ניאו עובר מחלום למציאות, ובספרי 
הקבלה והחסידות מובא כי ישנן דרגות של 
הוויה התלויות בעוצמת ההכרה, כאשר כל 
דרגה היא חלום ביחס לדרגה שמעליה. על 
ה'  "בשוב  בתהילים:  כתוב  הימים  אחרית 
את שיבת ציון היינו כחולמים". אז תתגלה 
כולנו  הבנה.  של  חדשה  עוצמה  בעולם 
חלום  היו  חיינו  שכל  ונגלה  מדרגה  נעלה 

אחד גדול. במהרה בימינו.

הנקודה  על  הרחבה  ביתר  לקרוא  ניתן 
רוני  של  באתר  המטריקס  של  היהודית 
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עלולים  המטריקס  שסרטי  לציין  ביקש  המרואיין 
להכיל תוכן בלתי הולם, באתר יש הפנייה לקטעים 

מתוך גרסה מותאמת לציבור הדתי.


