מתי פרד מסבו ער ■לדוחו ביוושדם ,בציעת! במילהמודהעצמאוח ,התקוית בממשלה
בימ■ ההמתנה למילחמת ששת־הימים ,יחס■! עם אנש■ אעדו ,יחסיו עם ■ובל נאמו ונעמי שמו.
ואשותיו נל ■3נוב■ הגדה המערבית ומילחמתו בדמות הסטריאוטיפ של קצין צה״ל
.תובא אמו לי :את
העין של הארי נבו
לא נובל להציל ,אבל
אחה שלו לאבר את
שתי העינ״ס׳י

.,הווי׳ עלו ארצה
מאוקראינה ,אמי
בתלמה צידת ואבי
ללמוד נגרש״ '

״במושל ע?ה דברתי
בעורת מתרגם ,אבל
הבנתי מספיק ערבית
נדי לדעת מתי הוא
עושה ר קונצים״

״חנו שלי ואני החלטו
להתפרפר מהבית.
שענו בוננ ת לצמח,
וחברינו סיפרו להורים
שנסענו לספור״

״ערב פחץ מילחמת
ששת־הימים היש □לנו
אנשים אחויס ממה
שהיינו נשהסת״מה
המילתמה״

״ער חיש אני ושמו
את טבע־הפווח
שהדל אשי .יש ם
חווים ,שרובם חדרו
הרסיס*□ מתחת לשו״

 ,גאוופים ■דד■ ס ע ר
ד ■!
ך ■ א היו לי כל תוכניות לראיץ את מתי
✓ פלד ,למרות סקרנותי הטיבעית .הדבר
היה עשוי להתפרש בתעמולת״בחירות
מובהקת .אחרי הכל ,אני עובדת בעיתון
שהעורך שלו הוא יושב״ראש הרשימה
המתקדמת לשלום.
אך למרות שאינני חברה ברשימה,
ולמדות שלא היו לי אפילו תוכניות להצביע
עבורה ,העדפתי לדלג על האנשים הקשורים
בה ,במיטגרת עבודתי .אלא שוועדת־
הבחירות המרכזית ,שהחליטה לפסול את
הרשימה ,אילצה אותי לבטל את החלטתי
ולשנות את דעתי באשר לראיון עם ד״ר
מתיתיהו פלד.

באתי לביתו שבמוצא ,בית יפהפה ,על
צלע הר ,טובל בירק ,כמו שאמר ציון הצלם:
״מרוב עצים לא רואים את הבית ".בפנים
ריהוט פשוט ,רהיטי־עץ ,שטיחים על
הריצפה ,תמונות על הקירות ,שולחן שעליו
מפה לבנה ,שני פמוטי־כסר .עוד מעט תרד
ותצטרף אלינו זיקה ,רעייתו של מתי פלד,
תדליק את הנרות.
שוחחנו במשך כמה שעות .לא הספקתי
לשאול את כל מה שרציתי לשאול .הזמן
דחק .ניסיתי להבין מה הביא אדם כמוהו -
שהתחנך במחנות־העולים ,בפלמ׳יח ובצה״ל,
שהיה מאלופי מילחמת ששת־הימים ,אשר
ביום שבו נפרד מהמדים כתב עליו הכתב

הצבאי של ״הארץ" ,זאב שיף ,כי הוא יכול
לפרוש מתפקידו בכבוד  -מה הביא איש
כזה ,שהיה איש מקובל ,מכובד ,ללכת אל
הקצה של השמאל הישראלי ולהיות כמעט
מוצא אל מחוץ לחוק על־ידי שר״הביטחון.
זוהי השאלה שהטרידה לא רק אותי,
שלא הכרתי את מתי פלד קודם לכן ,אלא
גם רבים אחרים ,לאו״דווקא ידידיו
הקרובים .ס ת ם אנשים ,העוקבים בדריכות
אחר פרשת פסילתה של הרשימה המת 
קדמת לשלום.
מתי פלד ניגוח ,חייכן ,פתוח  -בניגוד
לתדמיתו ,בניגוד לאינפורמציה שקיבלתי
מאנשים שדיברו איתו לפניי .ענה על כל

השאלות ,אחת לאחת ,בלי כל נסיון
להתחמק.
כרבים אחרים ,נהנה גם הוא לספר על
ילדותו בירושלים ,על בית הוריו ועל פציעתו
במילחמת העצמאות ,פציעה שעלתה לו
כמעט בשתי עיניו.
בעת שיחתנו נכחו בבית זיקה ,רעייתו
המקסימה ,בת למישפחת כצגלסון הנודעת.
אביה היה ראשון שגרירי ישראל בארצות
סקנדינביה ,דודתה היתה רחל שז״ר
ובן־דודה הוא שמואל תמיר.
בבית היו עוד הבת ,אוסי ,שעליה סופר
כאילו רצתה להינשא לערבי ואביה אסר
עליה .פלד מבטל את העניין מכל וכל,
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