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  עבר, הווה , עתיד  –תארבי� 
  

  יפתח מזור
  

"במסענו על פני עמק יזרעאל, פגשנו כחצי תריסר חלכאים אינדיאנים (בדואים), נושאי רמחים ארוכים... 

בתרועותיהם ובנפנוף בלואיהם ברוח היו כחבורת מטורפים מתהוללים חסרי תקנה. סוף סוף זכינו 

על סוסות ערב היפות, שכה  ,יים' הדוהרים כרוח על המישורלראותם: 'בני המדבר החופשיים והפרא

הרבינו לקרוא על אודותם וכה השתוקקנו לראותם! הנה הן ' התלבושות הססגוניות!' הנה הוא 'המחזה 

'סוסות ערב' בעלות שדרה וצוואר כשלדי  –רברבנים עלובים  –ארחי פרחי עוטי סחבות  –האבירי!' 

עצמות כגמלים! להסתכל בבן המדבר האמיתי,  –י.מ.), גבנוניות ומשופות  –איכיטיוזאורוסים (זוחל קדום 

להביט בסוסו, הרי זה להשתוקק לעשות לו חסד  –הרי זה לקרוע מעליו את מסווה הרומנטיות לצמיתות 

  להתיר מעליו את רתמתו ולהניח לו להתפרק".

  

ות החברה קטע זה נכתב ע"י מרק טווי� הומוריסט אמריקאי, מספר, מבקר הליכ
(כותב הספרי# "הקלברי פי�"  "תו# סוייר" ועוד), בעת בקורו באר! הקודש בשנת 

. כמו שראינו לעיל, את הבדואי האציל הוא מדמה לאינדיאני פראי, ממש כמו  1867
אמריקה. מה שלא היה רחוק כל כ* מהמציאות באותה העת: רק  –באר! מולדתו 

יח' בצ'י+, את העקל השחור בנוצות צריכי# היינו להחלי+ בדמיוננו את השי
  צבעוניות והרי לכ# אינדיאני לתפארת: רוכב על סוס, נלח#, שודד, צד, נודד.

בכתבה זו אפליג אחורה בזמ� לימי המערב הפרוע של הנגב הצפוני, וזאת בטר# 
הגיעו של הקאובוי הציוני. תקופה בה שליטי המדינה לא העזו לשלוח למקו# גובה 

ו במקרה הטוב יהפו* לקל+ מיקוח תמורת כופר הול#. תקופה בה מס שמא ישחט א
לית די� ולית דיי� ואיש הישר בעיניו יעשה. מלחמות בי� שבטי#, מסעות שוד וביזה, 

  דמי מעבר ודמי חסות היו נחלת הכלל.
מטבע שמה של הכתבה, אתמקד בייחוד בשבט התארבי� אשר היה אז המטה הגדול 

  והדומיננטי מכול#.

  

   1867 –וט מאת חברו של מרק טווין שרט
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  פרולוג
היה מטה התארבי� הגדול במטות השבטי# הבדואי# בנגב. על פי נתוני#  1948עד 

משפחות,  96 –שבטי#, המסתעפי# ל  20מנה התארבי�  30 –דמוגרפיי# משנות ה 
אוהלי#. לשבטי# א+ היו השטחי#  3342 –נפש השוכני# ב  16.284בס* הכל 
תר: מניצנה בדרו# ועד נחל גרר בצפו�. בעצ# עד קו# המדינה היו שבטי הגדולי# ביו

  התארבי� בי� שכנינו הקרובי# ורק אחר קו# המדינה גלו ממקומ#.
  

  מה הקשר בי� תיירת אנגליה למוצאו של מטה התארבי�?
על מוצאו הקדו# של המטה ישנ� גרסאות שונות. הדעה הנפוצה בקרב בני המטה 

ו� נקרא עטייה ומוצאו מהחיג'אז ( ערב הסעודית) ב� לשבט היא כי אביה# הראש
כורייש*.  מחנהו היה בתורבה, ממזרח למכה, ועל כ� ה# נקראי# תראבי�. מסורת 

אנגלי שהתאסל# בימי עומר**,  –אחרת מספרת שבני המטה היו צאצאיו של צלד# 
ות ויש הטועני# שצלד# הוא בכלל שמה של תיירת אנגליה שהיתה תועה במחוז

  לקח את ליבו של עטייה (אבי המטה) והוא נשא אותה לאשה. ההחיג'אז. יופיי
שנה לער*.  600א# כ* וא# כ*, זקני המטה ספרו שזקנ# עטייה הגיע לסיני לפני 

עטייה הניח אחריו חמישה בני#: מסאעד, חסבל, נבעאת, צריע ונג'#. ה# נשאו 
נו ה# בני נג'#. לנג'# נולדו שני נשי# וזרע# פרה ורבה. השבטי# שהיו ידועי# באזור

בני# שאחד מה# נהרג ע"י אחד מבני הנבעאת. חמש שני# לאחר הרצח כפר הרוצח  
בפשעו, תנאי הכופר היה לתת את שתי בנותיו: גאליה וזרעה, לבני הנרצח לנשי#. 
מזרעה יצאו השבייבה, הדהאינה, הצאענה ואחרי#. מה שמעניי� אותנו כיו#, זה 

שר מתרגש להגשי# את המימרה הידועה "ושבו בני# לגבול#" שבט הצאענה א
  ליד משמר הנגב. –ולחזור קרוב לכור מחצבתו 

  
מתי הגיע לכא� התארבי� ומה היתה הסיבה שבגללה התרגז השליט המצרי של 

  אר� ישראל?
כאמור, מקור# של בני התארבי� בסיני. ה# חדרו לאזורנו בכיבוש אכזר ואלי#. 

שנה לער*. בעת בוא# של התארבי�,  350 –יה# התרחש לפני כ מאורע שעל פי דבר
אדמות האזור היו שייכות לשבט הג'באראת. א* לאחר קרבות ממושכי# ועקובי# 
מד# נפו! השבט לכל עבר. שני# רבות ניסו הג'באראת לחזור לאדמת# הכבושה, 

אה (אמצע המ דבר זה הרגיז מאד את איברהי# פחה, השליט המצרי של אר! ישראל
, אשר החליט לשי# לזה סו+. הוא נת� אישור רשמי לשבטי הסביבה לבזוז את )019 ה

הג'באראת ולעושק#. אחר כ* עלה עליה# ע# צבא גדול, הכניע#, הגלה אות# 
והולי* רבי# מה# לשבי. לאחר קביעת גבול בי� השבטי#, לא הייתה עוד מלחמה 

  ביניה#.
  

  תארבי� ולמה נוסדה העיר באר שבע? �מלחמת עזזמה
אחת מני רבות, הייתה לציו� דר* חשוב בתולדות השבט בפרט והאזור  ,מלחמה זו

על רקע סכסוכי אדמות. בי� הצדדי# התחוללו  1887 –כולו בכלל. היא פרצה ב 
 1000חללי# נפלו מהעזזמה מלבד  124קרבות עקובי# מד# שברוב# נצחו התארבי�. 

מלי# ומספר גדול של סוסי# וכבשי# שנלקחו. בדהריה אשר בסביבות חברו� ג
התחולל קרב גדול ומכריע, שבו נפלו מהעזזמה ע# רב. בעקבות התבוסות הרבות 
ותוקפנות מוגברת מצד התארבי�  פנו ראשי שבט העזזמה לשלטונות הטורקיי# 

אזור משלחת בקושטא (בירת האימפריה העותומנית), ובעקבות הפניה נשלחה ל
עונשי� בפיקודו של רוסתו# פחה. הוא  אס+ את השייחי# הראשיי# של התארבי� 
וביניה# חמאד אל צופי, עליו עוד יסופר בהמש*. הוא נהג בה# בשוט ובעונשי#, 
הבדואי# קראו לו אבו ג'רידה (אבי הלולב), משו# שהיה מכה אות# בענפי דקל. 

תו#, א* לא הצליחו. מספרי# שכאשר הבדואי# של התארבי� ניסו לשחד את רוס
הוצע לרוסתו# בקשיש היה מניח את תרבושו על שולח� קט�, ותו* כדי שהוא 
מאיי# על השייח' ע#  מקלו, היה פונה אל תרבושו ושואלו: "יא תרבוש! ביד* פלוס 
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כס+ או חוק?) אחר כ* היה מחריש, מקשיב  –(התרבוש! מה רצונ*  ואלא נאמוס?" 
ידי נאמוס" (רצוני בחוק). רוסתו# פחה לא הסתפק רק במכות, הוא רגע ואומר: "ב

ג# אסר חלק מהשייחי# והוביל# לכלא בירושלי# (מש# לא תמיד היו יוצאי# 
  בחיי#).

בעקבות התגרות הרבות רוסתו# פחה מצא לנכו� לייסד נקודת משטרה בנגב, 
תה הנקודה והי 1894 –מחשש שמא יתקוממו הבדואי# שנית. נקודה זו נוסדה ב 

האדמיניסטרטיבית הראשונה שייסדו הטורקי# בנגב (מצודת פטיש). מספר שני# 
מאוחר יותר הוקמה העיר באר שבע וזאת במטרה להשתלט על הבדואי# פורעי 
החוק ולמשכ# לעיר על מנת להפכ#  לאלמנט נאמ� לשלטו�. סיבה נוספת להקמת 

י� ממשלת אנגליה על ענייני באר שבע הייתה מו"מ שהתנהל בי� ממשלת טורקיה וב
 0ישנה סברה האומרת כי הממשלה הטורקית השתמשה במלחמת עזזמה גבולות.

תארבי� כאמתלה להצדיק את יצירת המחוז החדש, שהיה כאמור דרוש לה כיחידה 
  אדמיניסטרטיבית ליד הגבול המצרי, בתקופה של מתיחות ע# ממשלת אנגליה.

  
  

  באר שבע? מי היה באמת ראש העיר הראשו� של
 –א# נשאל פלוני (ותיק) מי היה ראש העיר הראשו� של באר שבע, ללא ספק יענה 

שנה לפני  50 –דוד טוביהו. ודאי לא ית� את הדעת לעובדה שבאר שבע נוסדה כ 
כינונה של העיר העברית ומטבע הדברי#, ראש העיר הראשו� שלה כלל לא היה 

  מגזע העברי#. 
  ראשו� של באר שבע?א# כ*, מי היה ראש העיר ה

צופי שנאסר מספר פעמי# ע"י רוסתו# פחה וחט+ ענפי דקל בישב�,,, זהו  0 אותו אל
צופי היה , כאמור, ממטה התארבי�, הוא נחשב לאמי!  0 האיש. אחמד פחה אל

וגיבור ולכ� הכתירוהו הבדואי# בתואר "שייח' אל משאיח" (שר השרי#) לא רק של 
ות שבטי# חשובות. במשרת ראש העיר התמיד עד מטה התארבי�, אלא ג# של קבוצ

  .מאוחר יותר), ומת חמש שני#  1917הכיבוש האנגלי (
  

  אפילוג
פינו את  1951שבט תארבי� אשר בעברו שכ� באזורנו עבר מספר טרנספרי#. בשנת 

פינו אותו שנית לאזור רמת חובב,  1952השבט מאזור אופקי# לאזור נבטי#. בשנת 
ו בשלישית לאזור עומר. א# יפונה ברביעית הוא אמור לחזור פינו אות 1953 0וב

קרוב מאד למקומו הראשוני וכ* ייסגר מעגל נדודיו. כאשר נפליג חזרה בזמ� לימינו 
ישנ� עדיי� בעיות קשות ע# אנו, ניווכח כי למרות שזוהי תקופה בה יש די� ויש דיי�, 

ות, המקשות על אכיפת זכוילה# יש חלק מאנשי השבט, א* להבדיל מהעבר, כיו# 
  .כלפיה#החוק 

  
  

  

  

  
  מקורות

  "ספרות העול#" בעריכת גופרי גיגסו� 0

 מרק טווי� –"מסע התענוגות לאר! הקודש"  0

 עאר+ אל עאר+ –" תולדות באר שבע ושבטיה"  0

 יוס+ ברסלבסקי –" הידעת את האר!", אר! הנגב חלק ב'  0

  7. 8. 2002 עיתו� "האר!": " חשוב שהבדואי# יעברו ליישוב קבע.." 0

  דו"חות של אלי עצמו�. 0


