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האפ הקורפוס בראש שבמצריים, עלמיץ
 ביד הקרובה הנקודה היתה זו שלו. ריקאי

 אם להגיע, הצליח אליה סיני, להר יתר
 ברשימת זה הר גם לכלול בכוונתו חיה

 קילו־ 550כ־ ■מרוחקת אל־עלמיין כיבושיו.
 שהוא קתרינה, סנטה מהר אוירי בקו ■מטר
סיני. הר העממית, האמונה לפי

 מזרחה. נקודה מאותה התקרב לא רומל
 מאל־עלמיץ נהדף הוא ימים עשרה נעבור

 של התבוסה תחילת שהיתה במיתקפה
 שנים 29 אבל שלו. האפריקאי הקורפוס
 עד מרחפת והיא רוחו, ריחפה אחר־כך

סיני. שבמידבר משה הר מעל הזה, היום
 תעתועים כחזיון כאגדה, נשמע הסיפור

 משה, הר בפיסגה מידבר. לתועי אופייני
 נשקף מהם צוקים בראש מוסה, דבל הוא

בהו־ מופיעה וחלחלה, הוד מעורר מראה
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הגבוה קתרינה, סנטה הר צוקי מתנשאים מאחוריו ממטוס. שצולם

 כנסיה, שהוא מוארך מיבנה :מיבנים שני נראים העיגול בתוך יותר.
 המיבנה לתפילה. לשבוע אחת קתרינה סנטה נזירי עולים אליה
מוריה. סיניה הד״ר עתה מתאכסנת בו המיסגד הוא יותר הקטן

 עטופת רפאים דמות חאחרונים דשים
 מוכנים בסביבה מהבדואים כמה לבן.

 למיש־ לו שבחר אמיתי ג׳ין שזהו להישבע
 טיילים במקום. הבנוי הקטן המיסגד את כן

והב ההר אל האחרונים בשבועות שטיפסו
 מהם, •המתחמקת המיסתורית בדמות חינו

 מתעופפת. אותה ראו כי להשבע מוכנים
 לנוכחותו אישור אפילו בה ראו מהם כמה
 שלח אלוהים ״אולי במקום. אלוהים של

 המשרתים החיילים אחד הציע אותה,״
לוחות־הברית.״ שברי את ״לחפש באיזור,
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 וחיילי קתרינה סנטה מנזר נזירי אבל
 אינם האיזור, בטחון על המופקדים צה״ל

 מורגאנה. בפאטא לא וגם ברוחות מאמינים
 האוורירית שהדמות בבידור יודעים הם

 אינה משה הר פיסגת על היושבת הלבנה
לעצ שבחרה תמהונית גרמניה, אשד. אלא
לאלו ביותר הקרוב במקום להתבודד מה

 לא עמה שיצרו החטופים במגעים הים.
 מה כל הרבה. אודותיה ללמוד הצליחו

גר ״היא הוא: עליה לספר יכולים שהם
 לכפר רוצה היא !חומל... של בתו מניה...

אביה...״ שעשה הפשעים על
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