חלה הפסקה קצרה .הערבים שספו את מתיהם ופגועיהם .גם סוקר
ההרוג הוכנס לבית ,אך לחדור לעליה ולראות את הנעשה שם אי אפשר
היה ,כי הערבים חידשו את היריות במשנהךתוקף .הבדוים התקרבו שוב אל
השער בצעקות. :מתחפיש ולה!*( ,אל פחד) ואח"כ שעליהום!" (עליהם).
נדמה היה כי מתחדשת הסתערות חזקה ,אך המתנפלים הסתפקו בצעקות.
אחר כך התחילו שוב בערמה ,וטענו כי לאיוסיפו לירות ובקשו כי מישהו
יצא אליהם .שניאורסון הוציא יד שלא במתכון ,ונפצע בבדור .כשנוכחו
המתנפלים לדעת שאין עצה ,נסו להבריח את המגינים בעשן ,וזרקו על הגג
מחצלת דולקת .יעקבסון עלה על סולם והטיל מבעד הגג שתי פצצות בהמון.
בתוך הבהלה נפל חלק מהנמלטים לבור שכיבו בוסיד .אחרי,זה קמה דומיה.
המגינים ניצלו רגע זה ,פרצו בקיר ונכנסו למחסן ,ושם פרצו את
התקרה ועלו למעלהו  -בעלותם מצאו את מונטר ,שרה ,דבורה ושרף הרוגים.
הם היו מכוסים בשמיכות ובכרים וגדורים בשולחנות ובספסלים .מתחת
לשמיכה אחת נשמעה אנחה .זה היה קניבסקי שנפגע בבטנו ברסיס פצצה.
חבשו אותו והורידוהו למטה.
היום רד .טרומפלדור צוה ,כי שלושה אנשים יחדרו  -ויהי מה -
לכפר-גלעדי ,כדי להביא משם את הרופא ואתו עוד כמה אנשים .שלושה
האנשים ,עם רובים ומאוזרים ,יצאו והגיעו בזחילה עד כפר גלעדי.
בבואם שמה ,מצאו כבר קבוצה של  15איש שהיתה מוכנה לצאת,
והרופא בתוכה .לאחר שחזרו לתל-חי הניחו את טרומפלדור וקניבסקי עלגבי
שמיכות ושבו לכפר גלעדי .בדרך יצאה נשמתו של טרומפלדור ,ודבריו
האחרונים היו" :טוב למות בעד ארצנו".
.ד).
(לפי ש.מ.וי

ת ר"פ-תש"ד

"צריפים אנו לסךסיב טת ?בולי שכיוסנו ,להזריעה מארבעת קירות
סטית על סגי ?ל העשה מלביב- - = .
"לא ?וא כבש ססי ?ל סךבו ךרוש לנו לשמירת ?טדוסינו עד חום
שסים סך?ים 3-י אם ממגה עוסךים ,שגדעו ,אסום ,לססזיק  04בשלח...
הוא הכלץ ,ךע ומר
?אנו ס91כים
?ל
"??ת וא twly
על לחות טחרים"...

ינ
ו !ין

יסר

"לטיב הקשה 1ס? 1?99ל ס*ליל
ס9ףומיד טת ס!שוב ב?16ן בעבוךהוישטיוה.

!ש רק משקה אסח:

-יסוך'ל

ומדברי א הרן שר בשנת תר"ף)
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