
 מיסגז ליד לו שהמתין לקהל חייך אשר סאדאת,בתפילה דבקות
 התפי תחילת עם סייד אחר איש הפך אל־אקצח,

וכשהאימאם בירושלים, ביקורו משיאי אחד במסגד התפילה היחה הדתי סאדאת לגבי לה.

 הועברו שצילומיו באל־אקצה, לביקור רבה. בדבקות התפלל הוא לידו, ניצב המסגד של
 ראשונה ממדרגה הסברתית חשיבות גם היתה העולם, רחבי לכל המצרית הטלוויזיה על־ידי

המוסלמי. העולם בכל המאמינים אצל לביקור והצדקה בירושלים, הביקור לגבי

 מיסגד בתוך התפילה שטיח על יושב סאדאתבמסגד התמכרות
 התפילה אחרי האימאם. כשמשמאלו אל־אקצה,

אל־אקצה. מיסגד שריפת את ומלוויו סאדאת לנשיא הוכיר שבה דרשה האימאם נשא
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ר ק כו ה ת־ ח  הנשיא של הראשונה רו
 היתה ארץ־הקודש אדמת על סאדאת

 חמצמץ מיוגורם הקפה, לבום נוסף מורכבת,
 הנשיא פמליית כשהגיעה מתוק. ודבש

 מוקדמת בשעת־בוקר הבית, הר אל האורח
 של פניו היו האחרון, הראשון יום של

כלשהו. חמורים ורציניים, מתוחים סאדאת
 צעירים עשרות בכמה נתקל כשהוא רק

ש ובנשים הראיס!״ ״יחי לעברו שקראו
 התרככו מסורתיות, בקריאות אותו בירכו
פניו.

 היתה מקורביו, אומרים כד סאדאת, לגבי
 מריגעי אחד אל־אקצה במיסגד התפילה

 שלא היה קשה בארץ. ביקורו של השיא
 של תפילתו שבאורח בדביקות להבחין
 היה קשה הרבה. בדתיותו הידוע הנשיא,

התע מהבחינה חשובה, מה להבין שלא גם
הטל על־ידי שהועברה תפילתו מולתית,

המוסלמי. העולם רחבי לכל המצרית וויזיה
שישה
מיליון

 ומיליון קופטים מיליון שישה מען 6
 אחר־כך ערך אחרות עדות בני נוצרים /

בכנסיית־הקבר. ביקורו את סאדאת
 המנהיג ביקור את ניצלו העדות ראשי
 את בפניו שטח מהם אחד וכל המצרי,

 ראש כאשר האחרת, העדה כלפי טענותיו
 ומנכ״ל קולק, תדי ירושלים, עיריית
 — מנסים ריפל ישראל הדתות מישרד
 ולהסביר הטענות מערך להמעיט — לשווא

כל־כך. נורא אינו השד כי לסאדאת
 הדאיג הכנסייה בתוך סאדאת על הלחץ

וה המצרים שומרי-ראשו ואת מלוויו את
 במיסגד הביקור מאשר יותר ישראלים
מנהי ויותר יותר יותר. הפרוץ אל־אקצה

 אליו ונדחקו נדחפו מקומיים נוצרים גים
 עמדת את ולהסביר ידו את ללחוץ כדי

 לא שלעניין היה שנדמה עד עדותיהם,
 לישראל הגיע מאז לראשונה סוף. יהיה
 רמז האישי ורופאו תשוש, סאדאת נראה

הביקור. את לסיים לו
 סאדאת היה כבר בבוקר תשע בשעה

 עיניים בארבע הפגישה דויד. המלך במלון
 בגין, מנחם ראש־הממשלה עם לו שנועדה
 הדחופה הממשלה ישיבת בגלל נדחתה
 10ב־ להיפגש קבעו השניים בגין. שכינס
 סאדאת של בחדרו לאחת־עשרה דקות

 בגין ליד־ושס. יחדיו לנסוע כדי במלון,
כש אולם דקות, בעשר לפגישה איחר

 הוא סאדאת, של לחדרו לעלות התכווץ
 הנשיא כי לו נמסר להמתין, התבקש
 המתין דקות חמש משך אליו. יירד המצרי

 בשעתיים אשר לסאדאת, המעלית ליד בגין
 להתרחץ, לנוח, הספיק זו לפגישה שקדמו
 שומרים עת אותה כשכל חולצה, להחליף

רופאו. הוראות על־פי יופרע, לבל חדרו על




