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1';i2i? לואיסשלהמפורסמתכמשלחתפעילכאופושהשתתפהאינדיאניתאישההיתה~יהו

רמותההפכההעשריםכמאה .צפון-אמריקהמערכלחקר 1806-1804כשניםוקלארק

אישה ,המערכמשחררתהאינדיאנית""הנסיכהייהוויסקגהייתהפיושעלפופולרי,למיתוס

מעלההמשלחתמפקרישלהמפורםיםהמסעיומניקריאתאךונחושה.אמיצהצעירה,יפה,

מסמךאלויומניםמתוויםשנימצרמיתוס.אותומתכססשעליהםליסודותכאשדספק

ותפיסות "הפראשל"תרכותומשמעותאתהשארכיןשחושףונרירמרתקגרפיואתנ

החוקדים.צמדשלמגדריות

האחרוניםהצעדיםאת 1805בסוףעשתהקלארקףויליאםלואיסמריוותירשלמשלחתם

נהרשביןהמיליןאלפיאתוחציכשנהבמשךשגמאהלאחרהשקט,האוקיינוסלעבר

אחרותרוהאוקיינוסצוקימעלהמשלחתאנשיעמדועתה .המערבילחוףהמיזורי

נותרהאךוהמפורסמת,הרבגוניתלחבורהנלוותהאחתאינדיאניתאישהלווייתנים.

סקגיוויההייתהזוהים.עםהמפגשבמעמדנוכחתלהיותשביקשהאףמאחורמעט

) Sacagawea (, חזרהבדרכהגםאליהוהתלוותה 1805באביבלמשלחתהצטרפהאשר

מזרחה.

עשויהלוחמתותמירה,שחומהאינדיאניתנסיכהתמונתעתהבדמיונכםעולהאם

אמנותיצירותעשרותבכך.פליאהאיןהחיות,שפתאתהדוברתפרווהועטויתחתללא

האינדיאנית"."הנסיכהלמיתוסבהתאםסקגיווייהשלדמותהאתעיצבו

ילירים-ביחסינבחרות"סוניותהסמינרבמסנרת 2000בספטמברשהונשהעבורהעלמבוססהמאמר

חיפה.באוניברסיטתכלליתלהיסטוריהמהחונהלוישרוןר"רבהנחיית "אמריקהןבצפומתיישבים
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בפרטהמיתוס.היווצרותשלהחמקמקהרגעאללחדורהיאזהבמאמרמטרתנו

כברמשתקפיםאינדיאנית"כ"נסיכהסקגיווייהשלהמיתוסיסודותאםלבדוקבכוונתנו

תהיהמסקנתנוכר.אאחררקנוצרהזושתפיסהאווקלארקלואיסשלהמסעביומני

היסודותאתבהםלמצואאפשרהיותרולכלכזאת,תפיסהלגלותקשהעצמםשביומנים

המיתוס.שלהראשונים

ארצותשלהשלישינשיאהשלביזמתולדרכהיצאהוקלארקלואיסשלמשלחתם

המשלחתחברייתרוכןוקלארקלואיסכתבולהוראותיובהתאם .גיפרסוןתומסהברית,

שלדעותיהםאתהמשקףמרתקאתנוגרפימקורהםאלהיומניםמפורטים.מסעיומני

המעמדיהמבנהעלהילידים,האינדיאניםשלהפרא""תרבותעלהמחקרמשלחתאנשי

גבריםשליחסםעלמלמדיםגםהיומניםבקרבם;הנשיםמעמדועלהאינדיאניתבחברה

אינדיאניותולנשיםבכלללנשיםעשרההתשעהמאהבראשיתבינוני-גבוהממעמדלבנים

 .מהןציפיותיהםועלבפרט

ווייה 1וסקגקלארקלואיס,כללי:רקעא.

הואבווירגייניה.-1774בנולדלואיסמריוותיר

מרדבזמןפנסילבניהבמערבבמיליציהשירת

-1794בהפדרליבממשלאיכריםשלמקומי

בשנתהפדרלי.לצבאכקציןהתגייסמכןולאחר

פרסון.יגהנשיאשלפרטילמזכירהתמנה 1801

בשנתלואיזיאנהאתרכשהשהממשלהלאחר

(סכוםדולרים 2,500הקונגרסהקציב 1803

 ) 1809-1747 (לואיסמריוות'רמשלחתשלמסעהלארגוןימים)באותםגדול

להרחיבכדינחקרו.שטרםאזוריםשתסרוק

לבקשתוכוכבים.פיעלוניווטזואולוגיהבוטניקה,לואיסלמדהמסעלקראתהשכלתואת

המשלחת.עלהפיקודאתעמויחלוקקלארקויליאםשסגןהנשיאאישר

מלחמתממצביאיאחדשלהצעיראחיווהיהבווירגייניה-1770בנולדקלארק

האינדיאנים,נגדקרבותבכמהוהשתתף 1789בשנתלצבאהתגייסהואהעצמאות.

האינדיאניתהבריתשלהאיוםאתהסיראשר 1794בשנתהנופלים"העצים"קרבלרבות

הודפסואשר 1904משנת ) Thwaites (תיוויטסשלבעריכתוהמקורייםהיומניםעלזהבמאמרנתבססא
שנישלהשוניםהנוסחיםביןשהבחינההיומניםשלהראשונההגרסהזו .-1969בכרכיםבשמונהמחדש

 ) Biddle (בידלבידישנערכה ,ומניםיהשלהראשונההגרסה . OJLCבקיצור:בהמשיןיסומזהמקור .המחברים

בחרנו .ןגיפרסוהנשיאשללידיושהגיעוהמקורייםהיומניםשניאתאיחדה , 1814בשנתכברלאורויצאה

החשוביםהיומניםשאלהמשוםבעיקרבמשלחתאחריםחבריםשלבאלהולאוקלארקלואיסשלביומניהם
ווייה.יסקגשלבדמותהשעסקוקריםוהחתימרבגםהתבססוועליהם ,ביותר
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-1838 (קלארקםיאויל 1770 ( 

הבריתלארצותוהעניקמערבית-הצפונית

למדינותשהפכובשטחיםהשלטוןאתסופית

 .ואילינויויסקונסין ,מישיגן

סילואשלבראשותםהמשלחתמסע

יותרוארך 1804באביבהחלוקלארק

הצלחתעלהוקרהלאותסיומו,עם .משנתיים

המפקדיםמשניאחדלכלהוענק ,המשלחת

נבחרלואיסדונמים. SOO,6כ-שלאדמהשטח

מכןלאחרשנהאךלואיזיאנה,למושל-1808ב

שלהמיליציהלמפקדהתמנהקלארק .נפטר

שלכלליכמפקח-1838בחייוסוףעדכיהןגםהוא .מיזורישלגםכןואחרילואיזיאנה

עללהגןכדיהפדרלילשלטוןפעמיםמספרפנהזהתפקידוובתוקףםיהאינדיאנענייני

 1 .האינדיאניםזכויות

השושונילשבטבת ,סקגיווייה

,(Shoshone) ונחטפה 1ד-86בנולדה

בכינויגםנודעההיא .ממשפחתהבילדותה

אשתייושבטה)בניבשפת( "סירותדוחפת"

היא .ה~נדן)שבטבני(בשפתהציפורים"

ששימשמישלכאשתולמסעהצטרפה

תפקידיגםכנראהומילאהלמשלחתמתרגם

במסעהשתתפותהבעקבותוהדרכה.סיור

נכנסהוקלארקלואיסשלהמשלחת

ההיסטורייםהגיבוריםלפנתאוןווייהיסקג

ב-נפטרהסקגיווייה .י"ניקהאמרה"c;כ;כרשל

 ,מנו~לבפורטבעלהעםשהתהעת 1812

בדקוטההיוםהנמצאבאזורסחרתחנת

הצפונית.א

עוצבווייהיסקגשלהפופולריהדימוי

וספרותפסליםתורבל ,אמצעיםבשלל

 ,נלוקרלשיוידמעשה , 190Sמ-טקג'ווייהשלפטלה-1905מפסלהמתוגד ,פופולרית-רומנטית
) Cruenelle ( הצפונית.וטהדקרתיב ,טמרקיבבהנמצא

הטעה ,"הרוחותנהר"אשת ,וניושהשמשבטאחרתישהאשלמהששל 1877שלבמפקדשגויוםשריא

וד.אמעדימיםהאריכההשסקגיווייחהנילםעשריהאההמרךלאוחוקרים
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הןיוספרהצפונית,דקוטהבירת ,בביסמרקהנמצא ) Cruenelle (קרונלשלידיומעשה

וקלארק"לואיסשלהאמתיהסיפור :הכיבוש"-1902מיידיאמראווהשלםייהרומנט

הי'וויגסקשלסטוריתיההדמותהזאתלמרות א."סקג'ווייה" , 19ד-9מו;לדוליאנהושל

יה:יוחבדמותההקשורפרטכלעלכמעטויכוחמתנהלהמחקרובספרותי,למדימהועמ

מעמדה ,בעלהועםלמסעחבריהעםקשריה ,במסעתפקידה ,ופטירתההולדתהתאריכי

 2 .תינקהאמריהירובהיסטחשיבותהוינוהשוששבטבתוךהחברתי

המסעותוואיהמשלחתהרכבב.

 .-1803בזיאנהילואיתיקנבעקבותהתעוררהבריתארצותמערבלחקרבמשלחתהצורך

םיאנינדיהאעלבלבדמועטידעהיההבריתארצותשלממשלתהעלתהזורכישה

לידיםיהםיהשבטעםתיברבכריתתראהפרסון'גהנשיאזאתמלבד .יפיסיסילמשממערב

 .והצרפתיםםיהאנגל ,הספרדיםכנגדאסטרטגיאינטרסהבריתארצותגבולעלהשוכנים

 ,לומביהוקנהרלחקרועדהיש ,) Michaux (שוימאנדרההצרפתיתובראשמשלחת

העבירפרסון'שגאחרי , 1803בינואר-18ברקבריגול.נחשדשמישולאחר 1ד-92בבוטלה

ורשאילהתקב ,השקטינוסילאוקהדרךוהמערבלחקרלחתשמעלנגרסוקליסודאישור

 3ו.להחהמעשיותוההכנותהתקציב

וקלארקלואיטשלמשלתתםמטעמפת

Tlle COI/{IUeslא : Tlle TI'lle 510lY o.f Lelvi.\' all{1 Clal'k מאתEv,\ Elnel'Y Dye • -וS'ac{lj{llve{l ו 3מאתI וA I 

Lee W,lldo , 
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לואיס ,הקציניםשניובראשה , 33עד 29בניחברים-40כהמשלחתמנתההכולבסך

לידבאימונים 1804-1803חורףאתשעשולאחר(קפטן).סרןבדרגתשניהםוקלארק,

עד .המיזורינהרעלסירותבשלושלמסעבמאי-14בהמשלחתחברייצאולואיס,סנט

דקוטהמדינתלימיםשנקראולשטחיםעדהנהר,לאורךצפונההתקדמונובמבר

באביבשעזבולפניהמנדן-סו.שבטבקרבבחורףחנוובוקטןמחנהובנשם .הצפונית

 ,) Charbonneau (ר:פונו W ,צרפתי-קנדימתרגםלמשלחתוקלארקלואיסצירפו 1805

נשיםשלושהיולמתרגם 4 .הבריתארצותמרכזצפוןבאזורפרוותבסחרשעסק

להתיידדהמשלחתלאנשיעזרההיא .שושוניהשבטבתווייה,יסקגגםובהןאינריאניות

הצליחההמשלחתלרשותהשבטאנשישהעמידוהרביםהסוסיםבזכות .שבטהבניעם

וחצתהמערבההמשלחתהמשיכהמכןלאחר .הקשיםהרוקימעבריאתלעבורהמשלחת

סירותהמשלחתחבריבנושם .) Clearwater (קלירווטרלנהרשהגיעהעדהרוקיהריאת

הם .השקטהאוקיינוסלכיווןהמשיכומשם .) Snake (סנייקלנהרעדןבהוהפליגוקנו

פורטשנקראב~צדבאזור,חנורףוהחובמשך 1805בנובמבר-25בהמיםלקוהגיעו

לנועהמשלחתהחל 1806במרסהקלטסופ.לשבטבשכנות ,) Port Clatsop (קלטסופ

נתקלהשהמשלחתאף . 1806בספטמבר-23בלואיסלסנטוהגיעהרחהזמבחזרה

אחדרקובהתייבשות,ברעבבדובים, ,בנחשיםבתאונות, ,במחלות ,עויניםבאינדיאנים

 5 .בדרךמתמאנשיה

כלליתיאורהיומנים:ג.

המשלחתמחברישבעהועודוקלארקלואיסניהלוהנשיא,להוראותבהתאם ,כאמור

לתוכןבאשרומפורטותמפורשותהוראותללואיסשלחרסוןיפג .המסעכללאורךיומנים

הנשיאשלפנייתו 6 .ביותרהנאמניםהאנשיםבידיאותםלהפקידלווהורההיומנים

ניכרתזוועובדהליומנים,ייחסשהואהרבההחשיבותאתמדגישהזהייןבענללואיס

היומניםשלכפוליםעותקיםהמסעבמהלךעודלהכיןהייתההמקוריתשהכוונהמכךגם

.דבכךהכרוךהטכניהקושיבשלהוגשמהלאזושכוונהאלא ;לב~הניירעל

היומניםמכלביותרוהמלאיםהמפורטיםהםוקלארקלואיסהמסעמפקדישליומניהם

כמעטתיעודכוללוהואלואיס,שלמזהשלםקלארקשליומנו .המסעבמהלךשנכתבו

כךלאיחדיו).םיימעשרהמתואריםאחדבמקרה(רקהמסעימות 441כלשלם-יומייו

שוניםבמקומותויום-יומי.מדויקברישוםהקפדתוחוסרבשלכנראהלואיס,שלביומנו

שהועתקוקטעיםהנראהככלהםואלה ,היומניםבשנימקביליםקטעיםלמצואאפשר

היומניםעלוהשמירההתיעודשלהמסובכתבמשימהלעמודכדילאחראחדמיומן

הקשים.השטחבתנאי

אחד,מצדתפוצתם.תהיהמהלדעתוקלארקלואיסיכלולאהיומניםכתיבתבעת
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היהתקופהשבאותהמשוםרקלאברביםיפורסמושהיומניםלשעריכלושהםסביר

אלאהברית,בארצותהןבאירופההןמקובלמסע)יומני(בפרטיומניםשלפרסומם

בעלמסמךכןלפניפרסםכבר ,היומניםשלהמרכזיהנמעןשגיפרסון,משוםבעיקר

כןועלחשאיות,היוהמשלחתשלהמלאותמטרותיהשני,מצד 8 ,אתנוגרפייםסממנים

 9 ,חסוייישמרשהחומרהניחושהכותביםייתכן

ושלוהצומחהחיהקרקע,שלהמסע,תוואישלתיאוריםבעיקרכללוהיומנים

עודהאזורכאשרלדרכהיצאהשהמשלחתכיוון ,בדרכהפגשהשהמשלחתהשבטים

וסקירתוהאזורהכרתהמוצהרתמטרתההייתה ,הבריתארצותשלבריבונותההיהלא

שלהאמיתיתהמטרהלמעשהאולם ,ודמוגרפיתזואולוגיתבוטנית,גאוגרפית,מבחינה

התיישבותלהתפשטותופתחהבריתארצותלסוחריסחרנתיבלפתוחהייתההמשלחת

הנחהלביסוסהמקורותאחדהןללואיסגיפרסוןהנשיאשלהנחיותיו ,מערבהאמריקנית

תועלתתהיה" :פרסון'גכותב ,השבטיםעםהסחראפשרויותבבירורנויענימלבדזו:

וכךהשבטים],[שלהשונותוהידיעותהדת ,המוסרמצבעלשתוכלומידעכלבהשגת

שלפרסומם 10 ,"אותםולהנחות ) to civilize (לתרבת[אחריכם]שיבואואלהיוכלו

יםיפוטנציאלמתיישביםשלדמיונםאתהציתאכןכךאחרשניםמספרברביםםיהיומנ

 ,האמריקניתהחלוציותשלהבאליעדהמערבאתוהפךרבים

נעשהנדירותלעתיםורקותמציתיתטכניתבלשוןכתובהיומניםשלהאריחלק

בתויבכתיותרפרגמטיקלארקכילטעוןאפשרבהכללהיותר,אישיתבנימהשימוש

הגישהדרמטית,!!בלשוןולשימושפילוסופיותמחשבותלתיאורותריטהונלואיסלויוא

כמעטביומניםמוזכריםהמשלחתיחברשרובבעובדהגםמתבטאתוהטכניתמיתשהר

לקבוצותחלוקהתיאורשלספוריםבמקריםלמעטבחורים","כמה ,כוללבשםורקאך

עקהרמוזכריותרעודנדירותלעתים ,בשמותיהםמוזכריםהםשבהם ,זpיטלכליאו

כמעטדופן,יוצאותתרומותעלשבחיםשלמעטיםלמקריםופרטהמשלחת,חברישל

נובעשהדבריתכןי ! 2 ,משלחתמחבריאיששללפועלופיתיספצהתייחסותביומניםאין

היררכייתמבחינתדברלכלצבאיככוחנוהלהשהמשלחתמהעובדהגםהשארןיב

והמשמעת,תוהפקוד

אתנוגרפיכמסמן.היומניםד

האזוריםשלהאינדיאניםלתושביםוקלארקלואיסשלהםיהתייחסויותבמכלולמעיון

על ,ראשית ,שתםיגאתםיהמאפיינמרכזייםסממניםשניעוליםהמשלחתברהעשבהם

הניכריםההבדליםאףועלהשוניםהשבטיםןיביםלהגדוהגאוגרפייםםיהמרחקאף

גורםכאלהיאםיאניהאינדאליחסותיההתםיהחיובאורחותבמסורותבטקסים,ביניהם

בעיניהםכיבבירורמראיםהתיאורים ,אחר""השלמשותףמכנהתחתהמאוחדגדול
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האינדיאנייםהשבטים ,"כ"אחריםשנית, .מהשוניגדולהילידיםביןהדמיוןהכותביםשל

האינדיאניםשלהמובהקהתרבותיהשיפוטכלומר .) savages ( ""פראיםבכינוימוכללים

הכוללתהתפיסהאתתואםזהשיפוטשונה.תרבותבעליולאתרבותחסרישהםהוא

נררבףתהאזור;כנררבףתמשימתםאתשראותקופהבאותההאמריקניםישביםיהמתשל

הילידים.בקרבמיסיונריתפעילותהןהקרקעשלחקלאיעיבודהןשמשמעותו

לואיסשלזותפיסתםאתהממחישותלהתבטאויותרבותדוגמאותלמצואאפשר

לואיסשלבתיאורמצויה "כ"אחריםלאינדיאניםלהתייחסותםאחתדוגמה .וקלארק

 :בבשרחמףרמחסורשלארוכהתקופהלאחרמוצלחצביצידבעקבותהאירועיםאת

שלקבוצהכמורעהועלאישםידורככשהםהאוכל][אלורצומסוסיהםירדו"לידיםיה

כזההיההמראה ... ]הצבישל[החלקאתותולשתופסאחדכל ,רעבמזיכלבים

כמה ...כלללטעוםיכולהייתישלאבטוחנינאה,תיאבוןליהיהאלמלאשכשהגעתי,

זהבמקרהרואהאינואיסול 13 ."פיהםתומזווינזלוהדם,הכבד ,הכליותאתאכלומהם

ברורהחלוקהמחלקאלאולגיטימייםשוניםאכילהלמנהגיטוייבאודופןיוצאמקרה

לקרואאף(משעשע .השנייהבוצהקליותרקרוביםהשושוניםויובעינ ,ילחייתאנושיבין

בתירוץהברבריםהאוכליםמכללעצמואתלהוציאכדיבכתיבתומתפתלסילואכיצד

 ).דימהצלאכולאותוגם "לץיא"רעבונושרק

האינדיאניותהנשיםשבההקלותאללואיסשלבהתייחסותומצויהנוספתדוגמה

דותוליהצפוניתקהיאמרשלהילידותהנשיםשבהוהקלותשהמיומנותלינראה"יולדות:

זוהבחנתו 14 ."דהיבלבקשייםשחשהאחתבהןשתהייהותריברינדו ...טבעמתתהן

אך ,ותיהאינדיאנהנשיםשלסגולתןלנוכחפליאהכהבעתלכאורהנראיתלואיסשל

תולבניםשנןיובבינןיםלההבדתפיסתופילשכךעלמרמז "טבעמתת"יהביטולמעשה

תיונדיאניהאהנשיםאתםימעמידוגיתוליובבהןםיעוטבאלא ,תותרבהבדליקראינם

 .האנושיתתרבותלמבטבעהחייםלבעלייותררבהבקרבה

 ,קלארקשללהגעתםהשושונימשבטםיאינדיאנבחברתסילואהמתיןמסויםבמקום

יפנלרוהאזאתובזיעםישהאינדיאנחששלואיס .שעמםהמסחרחפציוווייהיסקג

ותיארהדרךהמשךלהםלהקקנזשהמשלחתהסוסיםאתמהםלרכושלושיתאפשר

ן S ."הרוחוכמתעדקליפראיםהמכשלחמה"גיידעלתנייאפתכמםידיליהותגהתנהאת

אניםידינהאיראויבתתריובםיחיכשהארתוהתששמילטבויסרוהמוטפיהשתרמב

םהלתחסמיוהנהווהתכ ,) savages, uncivilized ( "תרבותחסרי"ו "םיפרא"הםםיביומנ

םותנשדחאתהיטבהממחישהטאותבתה.אלגנובתםטייניאהתרביווההבגהותחשכיב

קרבבכייותרועישנן ,ןכאו '.הבניגםמשוםבמעשיהוראמםעצםיאנינראיהאםאיהיינתענמהשאלא

 ."פרטיושרכ"לשהמושגםאצלרונעדכולבוקחלשהתלוכאוהישופגרקאלקוסיאשלוםיטבהש
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כמעטבנוסחהמופיעהבפסקהמצויההאינדיאניםהשבטיםכלפיוקלארקלואיסשל

הקציניםשניכתבוקלטסופבמצדהמשלחתשלהחורףשהייתבזמןהיומנים,בשניזהה

אתונועליםהמצדבתחומיבלילהלשהותאינדיאניםלמבקריםמתיריםהםאיןמדוע

 ,הפראיםלרחמיפעםאףעצמנולהעמידולא ..המשמר,עללעמוד"עלינומפניהם:שעריו

ר pהt;כתושבישלהמוגזםוהביטחוןאמריקהילידישלשהבוגדנותהיטביודעיםאנחנו

 16 ,"מאתנומאותלהשמדתגרמוובידידותםבכנותם

תרבותשלהאווירהמתויגםצמחהאיהעבר,מניסיונותאמנםנבנתהזועולםתפיסת

הואלילידיםחלבניםביןההבדללדעתםכיכאןלראותאפשרכיעלנוסףתקופתם,

 ,לשינויניתןואינוקבוע

שמדגימהכפייותר,מתונותהקדומותשדעותיוכאדםקלארקמצטיירביומניםמעיון

הלאהאינדיאניםכלשלאלוכמו ,"חוקיהם :הקלטסופשבטעלשכתבהערהלמשל

עלמצראףהוא 17מקומיים",מצביםמתוישנוצרומנהגיםמערכתמכיליםמתורבתים

 ,השפהאי-ידיעתעקבמנהגיהםלעומקלרדתיכולההמשלחתשאיןכי

המגדריתהפרספקטיבהה.

שאפשרמהכלבפירוטלתארלמשלחתגיפרסוןאיהנששלהמפורשתהוראתובעקבות

הקציניםבנושא,הפרטיתהתעניינותםמתויגםואולי ,השוניםהשבטיםאודותעל

 ,החיצוניתלהופעתןבמסע,פוגשיםשהםלנשיםרבותפעמיםביומניהםמתייחסים

וקלארקלואיסשלהמרכזייםההתייחסותנושאישני ,בשבטלוזוכותשהןוליחסללבושן

שלוהנכונותוהקלותלבצעעליהןשמוטלהקשותהעבודותהןהאינדיאניותלנשים

השושוניםנשותלתיאורנדרששלואיסהראשונהבפעם ,לזנותאותןלשלוחבעליהן

לנשותיהןהגבריםהאינדיאניםשלהכבודהיעדראתמדגישהואאליהןהגבריםחסיו

ומטפלותעציםמקוששות"הןכפיים:עבודתשלסוגכללבצעהנשיםאילוץואת

 ;לסוסיםהציודאתקושרותהן ,במסע ][השבטוכאשר ,מגוריהןאתמארגנות ,במדורה

 18ודיג",ציד ,בסוסיםטיפולמלבדמאודמעטעושההגבר ,לסיכום

והאנשים" :הכללמןהיוצאאתקלארקמצייןסנייק,נהרדריבמעבר ,המסעבהמשי

בקרבשנפוץממההנשיםלעבודתיותרדואגיםמקום]באותורגשהשבטבני[האלה

תןלשיכונראהלא 19 ,"]לגבר[אחתבאישהםימסתפקשהםליונודע ,םיהפראשבטי

אוריתרבה,הערכהאותוהשתאמעורריםותינדיאניהאהנשיםשלםיהרבוכישוריהן

םליכעצםתגצהםלשוםיגברהשלהיכולותטומיעהמחשתםשלמובאםיהרבהןידיתפק

תוסיתפאתןכמובהמבליטזוביקורת ,שיםבננהוגלשייצדכםידעיוםניאשיוכמ

ישלחהלשכןלכאלכפיים,בעבודתוקסלעותכצרינןיאםשישהנארקקלשלתיסיהבס

בתקופתוםשינהלשומעמדןתפקידןתאבריםגהתספיתתאםהולהירושפ ,ותזבל
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בדברהבנתוחוסראתדווקאמשקפתזושביקורתאפשראולםקלארק.שלובמעמדו

נוספתנקודה .סנייקנהרלאורךהאינדיאניתהשבטיתבחברההנשיםתפקידיחשיבות

וכלפי ,שבשבטהגבריםפירושו"שבט"וקלארק,לואיסשלשמבחינתםהיאומשמעותית

נפרדת.התייחסותישנההנשים

וקלארקלואיס .הנשיםמיניותהיאיותרעודמודגשתזאתבעייתיותשבוהתחום

אתהשולחתהאינדיאניתבחברההנשיםמזילותאלא ,זנותקיוםמעצםמזועזעיםאינם

מוסריותעלמקפידיםאינם"הםבנשותיהם.הבעליםסרסרותכדיתוךלזנותנשותיה

לואיסכותבמחרוזת",אודיגוועבורובנותיהםבנשותיהםמסרסריםואפילונשותיהם

 Clatsops, Chinnooks, Killamucks).2° (והקילמוקנוקיהצהקלטסופ,שבטיעל

אתמאודמכבדיםאלושבטיםשדווקאמכןלאחרמצייןשלואיסלראותמעניין

לדברמורשות"נשותיהם :כןעלויתרהאחרים;השבטיםמרוביותרהנשים,שלדעותיהן

זותיאוריםסמיכות 21 ."סמכותיבטון ][עליהםמפקדותולעתים ,לפניהםבחופשיות

התנהגותאתתופסהואכיצדקובעתלואיסשלהמוקדמתהעולםראייתאיךממחישה

המקיימיםונשיםמגבריםכמורכבלשבטלהתייחסעליוומקשההאינדיאניותהנשים

חייבותשלנו"הנשיםבעולמו.מכירשהואמזוהשונה ,מורכבתיחסיםמערכתביניהם

בתרבותהנשיםמצבאתלואיסמסכםחייהן",שלוהנוחותהקלותאתשלנו][לתרבות

ולכבודלחריצותםכלומרבחברתו,הגבריםלתפקודהערכתואתמדגישוכךבא,שממנה

מהןומונעשלהןהמעשחוסראתדווקאהמקדשבאופןלנשותיהםרוחשיםשהם

 22 .האינדיאניותהנשיםשללמצבן ""להידרדר

ביומניםסקג'ווייהו.

צבאית,למשמעתונתונים ""הגבריםרביםבלשוןהמכוניםבמשלחת,הגבריםלעומת

אתומתארותפרטניותביומניםאליהוההתייחסויותזובכותרתנכללתאינהסקגיווייה

לאישיותה.בנוגעהבחנותמועלותאףיחידיםובמקריםתרומתה,אתמצבה,אתמעשיה,

מקריאת ,לחיובהםסקגיווייהשלתיאוריהשכלואףאלו,פרטניותהתייחסויותלמרות

שלדמותהכללמצטיירתלאהיומנים,שלתוכנםשלבהקשרבלבד,הללוהתיאורים

במשלחת,חלקהשליותרמאוחריםבתיאוריםהמצטיירתהמיתיתלדמותבניגודגיבורה.

 .מינורירובפיעלהואמעשיהלתיאורנוקטיםהמשלחתשמנהיגיהטון

במרביתבשמהמוזכרתווייהיסקגאיןלה,זוכהשהיאהאישיתההתייחסותאףעל

האינדיאנית"האישה"הםביותרהשכיחיםהכינויים .אליהמתייחסיםשהיומניםהמקרים

אפשריהסבר ."שלנוהמתרגםשלאשתו"ו ) the squaw, the Indian woman(במונחים:

אולם .ובכתיבתושבהגייתווהקושיאורכוהואהפרטיבשמההשימושלמיעוטשהועלה
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עלבהקפדהוקלארקלואיסחוזריםשבהןהפעמיםריבויעםמתיישבאינוזהטיעון

 .להגייהיותרקליםאויותרקצריםשאינםהשבטים,מנהיגישמותאיות

שלהכלליתהטכניתהלשוןהואכונתהשבהםבכינוייםלשימושנוסףאפשריהסבר

בעודאבל ."הגברים"בכלליותמכוניםהמשלחתחברישארגםלהשבהתאםהיומנים,

הדברכךלאהפרטי,בשמושימושנעשהמסויםמשלחתלחברספציפיתשבהתייחסות

החבריםמכוניםשבוהאופןבדיקתידיעלנמצאלכךאפשריהסברסקגיווייה.שלבמקרה

מכניםוקלארקלואיסכינראה .ווייהיסקגשלבעלהשרבונו,כדוגמת ,למשלחתהנספחים

במקרהגםכךהצרפתי"."או "המתורגמן"כורשמיכלליבאופןגםרובפיעלהלהאת

משר.r:יי" ,"קלארקקפטןשלהשחורהאיש"המכונה ,קלארקשלהשחורהעבד ,יורקשל

לאלהבדומהווייהיסקגשלותפקידהמצבהאתראווקלארקשלואיסייתכן 23 ."יורק

חברתכאללאאליההתייחסושהםאפואמתבררהכינוייםפיעל 24 .וךקיהעבדשל

 ,יותרמאוחרמוצגתשהיאכפימרכזיתדמותכאלשלאובוודאיערך,שוותמשלחת

 ."האינדיאניתהאישה"שלהפונקציהאתהממלאתטריוויאליתדמותכאליותראלא

שארבעיניגםוכךהכותביםבעיניביותרנמוךערךהיהשתואר,כפי ,זולפונקציה

 .המשלחתחברי

הנוגעביומניםהמידעביןלברורהואימינובניחוקריםשלביותרהגדולהקושי

המאהבתחילתבעיקרעליהשבכתבובמחקריםשמופיעהמידעוביןווייהיסקגשללחייה

להפיכתהמסייעכגורםבמשלחתהמעשיתפקידהעלבעיקרנסבהוויכוח .העשרים

במשלחתסקגיווייהשלתפקידהכיטוען ) Chuinard : 1976 (ש~ינאר ,לדוגמה .למיתוס

 ) Dawson : 1992 (דוסון .השושונישבטבניעםהמפגשבנקודתלמעט ,ביותרשוליהיה

 .הכיבוש""-1902מדיישלבספרהווייהיסקגעלהמיתוסלהיווצרותהאחריותאתתולה

ניתיקהאמרלאישהכמודלווייהיסקגאתומציגתרוביהרואיבאופךהמסעאתמתארהספר

 .קלארקובידבינהרומנטילקשררומזואףהמערבאתוהמשחררתהמשוחררת

Kidwe : 1992 (קידוול ll ( כלומר ,"מגשרת"כווייהיסקגשלתפקידהאתישהגמד

נתקלה,היאשבהםהאינדיאנייםםיהשבטוביןהמשלחתבידשלוםשלכאותתפקידה

נוכחותהמעצםנבעווייהיסקגלשבותהיחשעיקר ,זותפיסהלפיבהמשך.שיבוארכפי

להדגשתמעבררבמשקלאיןביומניםווייהיסקגעלשלתאוריהעולהומכאךבמשלחת,

בשפתואיסלוקלארקעםדיברהסקגיווייהכינצייך .ומתורגמניתאינדיאניתהיותה

 ,המיניטריבשפתשרבונועםדיברהסקגיווייה :כךהתהליךהתנהלוכשתרגמה ,סימנים

 25לאנגלית.הנאמראתשתרגם ,המשלחתחבר ,דרויאריגיורגעםבצרפתיתדיברוהוא

האינדיאניותנשותיומשלושכאחתביומניםווייהיסקגאתהמזכירהראשוןהואלואיס

פירוטביתרמוזכרתהיא .כמתורגמןלמשלחתשירותיואתמציעשזהבשעהשרבונושל

בערבחמשבשעהבערך" :מנדןבפורט ,בטיסטגיאן ,בנהידתלבתיאורכךאחרמעט
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שהאישההראשוןהילדזהשהיהלצייןראויבריא.תינוקשרבונושלמנשותיואחתילדה

אתמתארלואיס 26רב".והכאבמעייפתהייתההלידהכאלה,במקריםוכרגילילדה,

הילידיםתרופתיעילותשאלתעלבעיקרמתעכבאךיחסיתבאריכותהלידהקשיי

.אהלידהחבליעללהקלשנועדהנחשמעורהעשויה

לראותשנוכלכפיאלא,בעלה,שללוויהכבתרקלאלמשלחתצורפהסקג'ווייה

במפגשםלתרומתהובציפייהבשירותיהתלושהקציניםהגדולותהתקוותבשל ,בהמשך

היאהאלההציפיותאתהצדיקהשסקג'ווייהלפניעודאךהשושונים.שבטעםהקריטי

המשלחתעברה 1805במאי 14ב"המשלחת.להצלחתצפויהולאגדולהתרומהתרמה

עםסקג'ווייהשרבונו,היושעליוהשיטכלי :באסוןלהסתייםעלולשהיהדרמטיאירוע

למקרהמתייחסיםקלארקהןלואיסהן .התהפךכמעטמשלחתחברימספרועודתינוקה

אתמזכיראינואךהיום,באותוביומנובפירוטהאירועאתמתארלואיסביומניהם.

לואיסשכתבוממהקלארקשלמתיאורולמדיםאנועליהאשרסקג'ווייהשלתרומתה

 .כןאחרייומיים

והחלהחזקרוחמשבעקבצדהעלנטתההסירהכאשרכילואיסמצייןהמקרהביום

ובמקוםרוחושלוותאת ,זמןבאותוההגהעלאחראישהיהשרבונו,איבדמיםלהתמלא

 ) Cruzat (קרוזטאתמצייןהוא .האל"לרחמי"לזעוקהחלהסירהבהצלתלעזורלנסות

ומצייןמוסיףלואיס .מהתהפכותהסירהאתלהצילוהצליחרבהבתושייהשפעלכמי

אנשיםשניעודהסירהעלנכחו ,רובהאיומיתחתרקלעשתונותיושחזרשרבונו,שמלבד

לואיסושוקעת.מתהפכתהייתההסירהאילוטובעיםהיוובוודאילשחותידעושלא

שורדיםהיולאשבוודאי ,ולתינוקהלסקג'ווייהשנשקפההסכנהאתכללמצייןאינו

 .הגועשיםהנהרבמי

שצפוהחפציםכלאת"ווייה:'סקגשלתרומתהאתבתיאורומצייןקלארקזאתלעומת

החשיבותאתומדגישמפרטאףהוא 27 .מאחור"שהייתההאינדיאניתהאישהתפסהבמים

במשימתה.לעמודכדיבותלויההייתהשהמשלחתהסירהעלשהיההציודשלהרבה

שרבונו:שלהתנהגותואתהמזלזלתיאורולצדבולטתלסקג'ווייהקלארקשלהערכתו

אחריומיים 28 ."בעולםביותרהפחדןהמלחשהואואפשרלשחותיכולאינושרבונו"

בסופושנגרמההנזקושמידתברובוהתייבשכךכלהחשובהציודיכלואיסמצייןכך

הוא ,"האינדיאניתהאישה" 29 .בתחילההכולשסברומכפימועטההייתהלציודדברשל

ותפסההאירועבזמןהסיפוןעלאחראדםלכלשוויםונחישותאומץהפגינה" ,שםכותב

מהסיפון".שנשטףהקלהציודרובאת

המאוחרתההת"חסותוביןרההליבזמןוו"היסקגברהשעוהכאבהסבלתיאורביןהסתירהתלטבוכאןה
אתתופסלואיסכימכךיקהסלניתןשייתכן .לעיל)ראה(השושוניךתשיםהנשלללידותיהןלואיסשלותרי

 .האינדיאניותהנשיםיתראתמאשרשונהבאופןיוו"הסקג
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מאוחר)(ציור .גיומןהמתועדיםגגורתהמטיפוריאחדעודי.פתאוממשיטפוןנמלטיםלהעוגוייה'וטקג

בחודשמחלתהבימיביותרהגבוההבשכיחותהקציניםביומנימוזכרתסקגיווייה

ימיםבאותםבעקיבות.סקגיווייהשלמצבההידרדרבו 17עדביוני-10מ . 1805יוני

מחלתה.ימיברובווייהיבסקגשטיפלהואוקלארקהראשית,מהקבוצהלואיסנפרד

מצבהאתמתארלואיסואילויום,כלקורותתיאוריבתחילתהענייןעלכותבקלארק

המשךאתעצמועללוקחהואהראשיהמחנהאללואיסשלחזרתועםפעמיים.רק

האישהאתומצאתילמחנה"הגעתיביוני:-16בביומנוכךעלמדווחובסקגיווייההטיפול

עקבוכן ,שבידיהולתינוקלהבאשרחששמעטליגרםזה ...מאודחולההאינדיאנית

היינושבהםהסנייקשבטעםידידותיומתןלמשאהיחידיה[אדם] ]הייתה[שהיאהשיקול

 30 '.יקולומביהלנהרמיסורימנהרבמעברועזרהסוסים ]להשגת[תלויים

אלאבמצבה,ושולטתאחראיתשאינהכמיכפסיבית,נתפסתסקגיווייהקלארקבעיני

ולאאשתואמנםהיאלמעשה.שייכתהיאשלובעלה,שלולאחריותולמרותוכנתונה

מעמדהאינדיאניתהיותהובשל "המקום"כמנהגנישואיםהםהנישואיםאך ,משרתת

קלארקשללמעמדויותרקרובבמובןבעלההואושרבונושפחהשללזהיותרקרוב

בהמשךגםרבותפעמיםעצמועללחזורעתידכזהדפוסיורק.השחורעבדושלכבעליו

כאשרקלארקכותב 31 ,"בעלהאשמתזאתשתהיהסבוראניתמות,היאאם"היומן.

עבריהיוויסקגחשהשובהחלמתהלאחראבתרופות.להשתמשמסרבתהיווייסקג

השהרש"עלבשרבונוקשותנזףקלארקרבים.ודגיםשורשיםשלואכילהאיסוףבעקבות

באשרוקלארקלואיסשלממעמדםהתקופהיבנשלהפטרנליסטיתהתפיסהאתמשקףזהשענייןייתכןא
אישתו.עלהבעלשלאחריותולמידת
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 32לאכול",להמותרמהלכןקודם[לו]שנאמרלאחר ..שכאלה,במאכליםלהתפנקלה

שגרםשריפה,אבקלהכנתשיועדגבישיחומרמלחת,מנותמספרלהנתןעצמוקלארק

 ,להרגעהאופיוםמעפכךואחר ,הזעהלה

המשלחתהגעתעלבדיווחוניכרתלואיסאצלרגילהשאינהרגשיתביקורתשלנימה

שהרגוולאחרילדהבהיותההמינפריםשבפבידיבזמנונחפפהסקגיווייהשבולמקום

התרחששבולמקוםהגיעושהםללואיססקגיווייהסיפרהביולי 2Sב-בנוכחותה,אמהאת

אחתהייתהשלנוהאינדיאניתהאישה"סקגיווייה,כותב:לואיסמחריד,אירועאותו

אוצערשלרגשכל[בה]לגלותיכולשאיננילמרותההוא;בזמושנלקחומהאסירות

ומעפאוכלדילהישאםהולדתה,לארץשובהעלשמחהשלאוהאירועשלזיכרון

סקגיווייהלואיס,בעיני 33 ,מקום"בכלמרוצהשתהיהמאמיןאני ,לענודזוליםתכשיפים

הרגשותאתמפגינההיאאיןשהריתרבות,בתמשהיאיותר"ילידה-פראית"אפואהיא

 34זה,מסוגלנסיבותהמתאימים

הכוונתידיעלהשבפבאיתורסקגיווייהמסייעתהשושונישבפעםהמפגשלקראת

יותרמאוחרתהפוךהיאלמיומנותההודותלדור,נוהגהשבפשבולאזורהמשלחת

 ,מאודושולייםתמציתייםביומניםאלוהנחיותיהשלהאזכוריםלמשלחת,דרךלמורת

אשתו,אתשהכהעללשרבונומעיראוהנוזףקלארקשלתיאורמופיעלערךהזמןבאותו

הואשלנו"האינדיאנית"האישהסקגיווייהאתמכנהקלארקשכאשראפשר 35סקגיווייה,

"האישהקלארקשלוהערתוזהאירוע ,המובניםבכללשלומהאחראיעצמורואה

כתפוחופעמולפגנושאפשרבשורשהשתמשתישלאמכךמרוצההייתהלאהאינדיאנית

 36 ,רומןשלסוגביניהםשהיההפרשנותאתעורראדמה"

בילדותה,חפיפתהלמקוםשהגיעובעתווייהיסקגשהפגינההרוחלקורבדומהשלא

אחריקצרזמןהשושוניםשבפהבניעםסקגיווייהשלהמפגשלואיס,שלתיאורופיעל

השבפ,שראשהתבררכאשרגברהעודההתרגשותרבה,אהתרגשותבהעוררכן

 3,דאחיההוא ,) Cameahwait (קמאהווייפ

סקגיווייהשרבונו,שלהתנהגותועלהמשלחתראשימתלונניםשובכךאחרמעפ

שהקציניםובליהסוסיםכלרכישתשהסתיימהלפנילעזובעומדיםשהשושוניםלוסיפרה

האחרוןברגעורקשלםיוםכמעפלעצמוהמידעאתשומרשרבונו ,מקרבםמדריךהשיגו

הדגששוב, 38המידע,בזכותהמצבאתלהצילמצליחלואיסללואיס,הענייןעלמדווח

החשובהמידעמסירתעללסקגיווייהפובההכרתעלולאשרבונושלהדעתקלותעלהוא

מאליה,מובנתלהםשנראתה

 , Duncan : 1997ראה(מלואיסנעלמהשעצמתוווייהיסקגשלכחייהחשוברגעמבטארועישהאמצייןדנקןא

(ראהשלהההגנהלחומותמבעדהאמיתייםכרגשותיהלהבחיןמסוגלהיהלאשלואיסאפשראך ,) 179עמי
1998 : Bart.h , 67יעמ (. 
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להמשיךסקגיווייהשללבחירתההערכהביומניהםמביעיםאינםגםוקלארקלואיס

היאהדרךבהמשךלהסתיים,אמורהיהבמשלחתשתפקידהאףהמשלחתעםבדרכה

וילדלידהיאישהעםצועדתהמשלחתשלום,שללבן""דגלמעיןלמשלחתשימשה

מצדידידותייחסמעוררתונוכחותהמלחמה,משלחתהיאשאיןבההצופהלכלומראה

מאיים,באופןלמשלחתהתקרבוהאינדיאניםכאשרסנייק,נהרלידשבדרך,השבטים

כולםהאינדיאניתהאישהלמראה"שמצייןוקלארקווייה;יסקגאתבראותםנרגעוהם

ליוותהלאמעולםשאישהמשום ",לחלוטיןכוונותיהםאתשינוכאילוונראוהתקרבו

בחרולאהיומניםמחבריכינראהזאתאףעל 39 ,הזהבאזוראינדיאניםשלמלחמהמסע

המשימה,להמשךתרומתהחיוניותאתלהדגיש

חשיבותושלסקגיווייהשלהנדיבותתכונותיהשלנוספיםגילוייםמזכיריםהיומנים

אינדיאניוקלארקלואיסראוקלטסופבמצדהשהייהבעתהמשלחת,להצלחתתרומתה

לאהמזללרועפרסון,יגלנשיאכמתנההגלימהאתלרכושוביקשולוטרהבעורלבוש

כחולים,חרוזיםכלומרמעוניין,האינדיאניהיהשבהמהסוגרבהסחורהבידיהםנשארה

כחולמעילקיבלהובתמורהשלההכחוליםהחרוזיםחגורתעלסקגיווייהויתרהאז

חבריכלבקרבהצבעהנערכה 1806-1805חורףלקראת 40למשלחת,שייךשהיה

ברשימתמצוינתאינהאמנםסקגיווייההחורף,חנייתעריכתלמקוםבאשרהמשלחת

 ,אדמהתפוחיבושישמקוםבעדהצביעהשהיאהעובדהשםמוזכרתאךהמצביעים,

לקלארקנותנתווייהיסקגבאוקטובר-25ב 4t ,במחנהלהישארהוחלטהרובבהכרעת

מפורשביטויללאמצוינתמתנתהבנה,בשבילרבזמןאתהשמורשהיהלחםכמתנה

היחידהמאכלזה"היהכותב,הוא ,"רבבסיפוקהלחםאת"אכלתיתודה:הכרתשל

התבססהימיםמספרשבמשךלאחרהאחרונים",החודשיםבמהלךבמלואו][שאכלתי

 42מומלחים,דגיםעלהמשלחתתזונת

המלאיעלבשמירהווייהיסקגשלחלקהאתמצייניםוקלארקלואיסרבותפעמים

מאכלשורשיאספהאו 43עצםמשאריותמרקהכינהכשהיא(לדוגמה,המזוןובגיוףן

מאליו,כמובנתעזרתהתפיסתאתכמציגלפרשושאפשרבטוןכללבדרךאך 44ותבלין),

חגמתנתמקבלהואכאשר , 1805שלהמולדבחגגםדומהבאופןמתבטאקלארק

4סמור,שערשלזנבות :מסקגיווייה S קלארקרקואםהזנבותאתהשיגהמהיכןברורלא

 ,זהליחסזכה

היווייסקגשלהתבטאותלראשונהמתוארתהשקטלאוקיינוסהמשלחתלהגעתקרוב

לראותלואיסאללהצטרףדרישתהאתמתאריםקלארקהןלואיסהן :מפורשתבדרישה

האישה" 46הים:אתלראותכדיארוכהדרךשצעדהלאחרהחוףעלשנחתלווייתן

עברהשהיאהדגישההיאהתפנקה;ולכןלהגיע,להשירשומאודהפצירההאינדיאנית

בדגלצפותהיהאפשרכאשרועתה,י,הגדוליםיהמיםאתלראותבכדיעמנודרךכברת
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מהםאחדאףלראותלהלהתירלא ]מצדנו[נוקשהמאודשזהסברההיא,המפלצתי

להמשיךווייהיסקגשלבחירתה ,כןאם ,אולי 74האוקיינוס)".אתראתהלאמעולם(היא

 .היםאתתולראמרצונהנבעההמשלחתעםבמסעה

ערךקלארקואילומיזורי,הנהראלקיצורדרךלואיסחיפשמזרחהבחזרהבדרך

בנפרדנעוהקבוצותשתי .ובעלהסקגיווייהגםזהובכללהקבוצהמרביתעםעצמאימסע

שלהחיוניתבתרומתהלראשונהקלארקמודהאז . 1806באוגוסט 12עדביולי-3מ

בניווטרבלעזרלישהייתה ,האינדיאניתהאישה" :ולמשלחתלמסעהאינדיאניתהאישה

משפטעל 48 .לחצותו"נוכלשבומקוםדרומה,מעטבהרמעברעלהמליצההארץ,דרך

מורתהייתהסקגיווייהשלפיההמודרנייםהחוקריםמרביתטענתהתבססהזהיחיד

העובר ,ווייהיסקגהמליצהשעליוהנתיבשבבחירתהתבונהעל( .הקבוצהשלהדרך

 ,הרוקיבהרילמזרחממערבמעברדרך ) Ye]]owstone (ילוסטוןלנהרההתחברותלפני

 ).הצפון-פסיפיתהרכבתמסילתאתלשמשלעתידבחירתומעידה

תיאורו ,המיזורינהרעלהמנדןמכפריבאחדמשרבונונפרדתהמשלחתכאשראולם

מאשתו ,רבונומשנפרדנו"כותב:הוא 1806באוגוסט 1ב-ד .ויבשרשמישובקלארקשל

התיאוראך 49 ."ומתורגמניתכמתורגמןהשקטלאוקיינוסבמסענואותנושליוו ,ומילדם

לשרבונומשלםהואיוםבאותו .היומןבהמשךקלארקשלנוסףבתיאורמלווההזהבשיה

ארצותשלממשלתבציינוביניהםהרשמיתההתקשרותלסיוםדולר-500מיותרקצת

שרבונואך ,יולאילינאתולבואלומציעהואבבדבד .מיוובתרגצורךעודאיןהברית

מסרב.

 50 ."ומבטיחתואריפהילד" ,בנואתלחסותולקחתלשרבונוקלארקמציעהפרדהבעת

אויבי ,אמואתלעזוביכדקימספדולגהייהכשהילד ,שנהשתוךמסכמיםאכןוהם

שותגהמרודותקהנאחתזוהי ,לדעתנו .כראוילחנכותחייביהואאם ,קלארקאלשרבונו

אלכלשהיבצורהנקשרשהואברורקלארקשלהיבשתיאורולמרות .ביומניםביותר

 .)הגדרתו(לפיהולםחינוךלילדלתתביקשושהוא,הילדואלסקגיווייהאל ,המשפחה

 .שלהםמסיבותיהם ,לכךםיהסכהזוגשאוהןיהמעני

T . לשרבונוקלארקשלמכתבו

ובעיניגיווייהקסשלדמותהעלמהםדומללרשאפשרתיובםיבשוהחםיהמסמכדחא

םיימ , 1806גוסטובא-20בולשרבונארקלקכתבשבתמכהוא ,יומניולטפר ,ארקקלשל

והואמניםוהיתימרבלששביההדפוסעלרוזחוינאהמכתב .םתדירפראחליםרספו

לכלםשנייאודאחםמאדרליותבכתהמתאהיראאשלרקאקלשלותקשבבמסתיים

ובתתיבכהשהתגלמהלדוגיבנליאו ,כתבבמקארקלהגלמשהרבהתכנולותעד ,ריותה

דיכהבשישורברךאו,נורבשאתךלרכהועדנרהיהישייהנשהפאפשר 51מנים.יוב



 I 101ייהוקגיו oלשדמותה

תיאורימרביתוביןהצוותלחבריהאישייחסוביןבהתאמהספקלהטיללהביאנו

שונהבאורכאןמופיעהווייהיסקגשלדמותהגםכך,אוכך .ביומניםשלוהדמויות

 :קלארקשלנדירהבהשתפכותומסתיים ,מאליהכמובנתאוכ"מפונקת"מהצגתה

אותךשליוותהשל,ךהאישה .ידידותיאתשרכשתכזהבאופןעמי,רבזמןהיית

הלבתשומתעללגמולראויה ,ובחזרההשקטלאוקיינוסוהמתישההמסוכנתבדרך

באשרהמנדן.שבטבקרבלהלהעניקשאפשרממהיותרבמסלולשירותהועלשלה

לקחתירצונאתו ,אותואניאוהבכמההיטביודעאתה ,)פופ(חביבי,הקטןלבנך

אחנךאלייבטיסטבנךאתתביאשאםכך,עלאחזורשוב .בעצמיולגדלואותו

אנייגאשתךבנ,ךאתלהביאתואילואם ...מצאצאייכאחדאליויחסיואתאותו

דרוכהבציפייהבו,שאפגושעד .לילדלדאוגכדיהיאגםשתבואמוטב[סקגיווייה]

 52 .ידידךאשאר ,מפזהקטןהילד ,בטיסטאתלראות

לידיםילקבלסיללואבמכתבפרסוןיגהורה ,המשלחתהקמתבעת , 1803ביוני-20ב

צעיריםילידיםשנוכחותמשוםוכןלהםולדאוגלחנכםשיוכלוכדי ,יוכלאםצעירים

כאןקלארקשלםיהחמהתיאורים .שלההשלוםלמשימתאותגםתשמשבמשלחת

לספקלרצותהייתהכוונתוכלכאילוהחשדאתממנומסיריםמכתבולחשאיותובקשתו

לאחרםיחודששמונהשי.יאבסיסעלןיהעניאתדיםימעמומהותעדאיהנשהוראתאת

א.לואיסבסנטאותםוגידלילדיהשניאתקלארקאימץאכןסקגיווייהשלמותה

האינדיאנית""הנסיכהמיתוסופוקהונטס:סקג'ווייהז.

הואובזכתההיישסקגיווהמיתיהמעמד ,) Doty (דוטיויליאםהתרבותחוקרפיעל

שכלתניתעצמהראותלאוהבתתיהאמריקנשהחברהאףהחברה;צורכישלתוצר

חשוביםהיוהאינדיאניתהאישהשלהמיתוסוןגכבולטיםמיתוסיםב,דלבלאמתוקנאית

והדרהודשלממדףימוס "האינדיאניתכהיהנס"מיתוס .כיוםאףחשוביםונשארובעבר

נכחדגזעאותושלהבולטיםמהנציגיםכמההיותעובדתלחלוטין.כמעטשהוכחדלגזע

בותןשיחאתמהימעצרק ,ייהווגיוסק ) Pocahontas (נטסוקהופכדוגמת ,אוקדונשים

היכל"לנכנסומסוימותנשיםכיטוענת ) MooI'e : 1994 (מףר 53 .האמריקנייםםיבמיתוס

ותירפוסותיאמנקסוילעואיהבשןהשלחודייהוותיהמסתורלשביקניהאמר "הלהתהי

שיתנתדמוהייתההייוויגקסשמראה ) Weisbl'od : 1998 (וייסברוד .בהןפוסקתיבל

והשילובהאינדיאניות,םהנשיממרביתיצוניותהחבנהושותוריתסמםגךאודאמממשית

אינםהאלםירבסה ."תניאידינאהה"הנסיכשליתתמיהרתגבמסבהלעיצואיהבהזה

ששהלדושנליזטהבתלרגובהעלמהעדויאלי;רמנגךיסנםערופהיאל 18גילבנשלח ,ןהבט,סטיבזיאןא

 .חתשלמהעמסםתויחראשנים
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-האינדיאנית""הנסיכהבמיתוססקג'ווייהלהכללתהיסטוריותסיבותשתימדגישים

המציאותי.בסיפורהבהכרחקשורותשאינןסיבות

שהשפיעהואפשרסקג'ווייה,שלזמנהלפנישניםכמאתייםמקורההראשונההסיבה

פוקהונטסשלדמותהעלמבוססהאינדיאנית""הנסיכהמיתוסוקלארק.לואיסעלגם

שנמצאמאזור ,) Powhatan (פווהטןהחזקהצ'יףבת ,) Algonquian (האלגונקויאןמשבט

והמתיישבהסייראתפוקהונטסשלאחיהתפס 1607בשנת .וירג'יניהמזרחבצפוןכיום

 .בגופהממוותעליוהגנההנראהככלהיאאךלחסלו,ציווהאביהסמית.ג'וןהאנגלי

 .לאנגליהשב , 1609ב"שנפצעלאחר .סמיתשוחררלילידיםרוביםלספקשהבטיחלאחר

דתהאתהמירה ,האנגליםהמתיישביםבשביפוקהונטסנפלהכןאחרישניםכמה

לאחר , 1616ב"ונישאו.התאהבווהשנייםרולףג'וןהחשובבמתיישבפגשהלנצרות,

החברההתעניינותבמוקדעמדהושםלאנגליההגיעהבאמריקה,שנשאראחדבןשילדה

שירים.עליהוחיברהאותהשציירההגבוהההאנגלית

התשעהמאהבסוףדווקאסקג'ווייהסביבהמיתוסשלהגלויהלצמיחתונוסףהסבר

הבריתבארצותהילידיםהשבטיםהכנסתתהליךהסתייםעתשבאותההואעשרה

אתהאמריקניתבתודעהסייםהאינדיאנימסוימתמבחינהכאשרסגורות;לשמורות

 .המיתוסהחליףמקומוואתההיסטוריתפקידו

לסמל.הבריתבארצותהפכהווייה'סקגשלדמותה

גבה.עלכשתינוקהדמותה,עםזהובבצבעדולרשלמטבעהונפק 2000ב'

סיכוםח.

וקלארק.לואיסשלביומניהםסקג'ווייהמיתוסשללעיגונונגעהלעצמנושהצבנוהשאלה

שעוצבהמיתוסאתמצדיקההיומניםמתוךעולהשהיאכפיסקג'ווייהשלדמותההאם

נאמנהמתאריםהיומניםהאםשנייה:שאלהגםמשתמעתהזאתהשאלהמתוךסביבה?

הנוגעבכלומסויגיםמדיימאופקיםשהתיאוריםאפשראולמסעותרומתהאישיותהאת

לתפקידה?

חרגוובזכותןויכולות,תושייהבעלתהייתהשסקג'ווייהספקאיןהיומניםפיעל

התקבלותובעקבותאשרבעלהשלפסיביתלוויהבתשלמאלהבמסעתפקידיה

מצוקהבשעותהתנהגותהתיאורימעידיםכךעל .למשלחתהיאגםהצטרפהכמתורגמן
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יחסיםביצירתשמילאההתפקיד ,שרבונו)שלהמגושמתהתנהגותולנוכח(בייחוד

שממנוהשבטעם(בפרטבמגעהמשלחתבאהשעמםהאינדיאנייםהשבטיםעםחיוביים

דרכם,עברהשהמשלחתבאזוריםלהתמצאותותרומתההשושונים)עצמה,היאבאה

ואםאליה,ביחסמינוריטוןביומניםנוקטיםוקלארקשלואיסבעינהעומדתהעובדה

גיבורהשלבאורראייתהאתמצדיקיםאינםביומניםשתיאףריהניווכחלטקסטיםניצמד

לסקגיווייהוקלארקלואיסשלהתייחסויותיהםבמכלולהבולטהיסודשראינו,כפימיתית,

התרבות""בניבידהיחסיםבדברעולמםמתפיסתיוצאכפועלדמותהאתתפיסתםהוא

מוצגתאמנםווייהיסקגזו,עולםלתפיסתבהתאםהפראיים",ה"אינדיאניםובידהלבנים

כאמצעיאוככלירקאךהמשלחת,להצלחתהמשמעותיותתרומותיהמגווןעלרובפיעל

 ,יותרולאשלוהפונקציהאתהממלא

בולטסקגיווייהשלולגבורהלמיתוסהמתייחסיםזמננובניחוקריםשמציגיםבתמונה

הרואיותשלהימצאהלעומתבעיקרביומנים,מעשיהבתיאורהרואיותשלהיעדרה

הצדאתלהדגישזאתבכלמבקשיםאחדיםחוקריםזאתעםהמאוחר,במיתוסשכזו

הסירההתהפכותשלהמוקדםבמקרהנעזרלמשל ) Howard (הווארד ,בדמותהההרואי

אתלתמרןומנסהתינוקנושאתהיאבעודשיכלהמהכלאתהצילהסקגיווייהכיומציין

תרומתהאתשהוכיחואירועיםמשורתאחדרקהיהזהלטענתו 54הספינה,בירכתיעצמה

רקאוהרואיבמעשהכאןמדובראכןהאם ,המשלחתלהצלחתסקגיווייהשלהעליונה

אתגםקריטי?ברגעלביטויהבאיםבמינםמיוחדיםוזריזותתושייהשלנאהבביטוי

אבללמשלחת,נאמנותשלהרואיכמעשהלתארלנסותאפשרבמסעלהמשיךבחירתה

רקלאבהשהיובדרךלהמשיךענייןלהגםהיהאוליאחרים:היוששיקוליהייתכן

 ,סיפוקיםגםאלאתלאות

עקבופוגעיםווייהיסקגשלהאמיתיתמדמותהממעיטיםשהיומניםכאמור, ,ייתכן

הלבניםלגבריםשהייתהשהתפיסהלמשלסביר ,עמהההיסטוריבצדקשונותסיבות

וקלארקמלואיסמנעהבפרטהאינדיאניותולנשיםבכלללנשיםביחסהבינוניהמעמדבני

הןהנשיםוהןהואילבמשלחתסקגיווייהשלהמרכזילתפקידהנכוןביטוילתת

מאליהמובנתרבהבמידהלהםנראתהלמשלחתותרומתםכנחותים,נתפסוהאינדיאנים

אובעתידיפורסמושהיומניםשהאפשרותגםייתכןדופן,יוצאתלהערכהכראויהולא

רצושהשנייםלכךגרמוהמסעבעקבותלקבלעתידיםהיושהםכלשהולגמףלהתקווה

שלתרומתםממידתולהפחיתבמשלחתשלהםתפקידםאתשניתןככללהאדיר

 ,למסעשותפיהם

בולטתלקלארק,לואיסביןהפיצוללאחרובייחוד ,המסעסיוםלקראתמקום,מכל

מתחושתאךרומנטי,לקשרר~יהבכךאין ,לסקגיווייהקלארקביןשחלהההתקרבות

רבההייתהלמסעסקגיווייהשלשתרומתהללמודאוליאפשרקלארקשלהטובההכרת



 jםיישילאכ Jכיתאיל 1104

עלרמזלדעתנומספקאכןהמסעבתוםקלארקשלמכתבו .מניםובישניכרממהותרי

כילהסיקגםאפשרמהמכתבאך .המסעבמהלךווייהיסקגשלהמרכזיתפקידה

מידע ,למשלחתתרומתהמידתעלותרישלםמידעעצמםמהיומניםלדלותהאפשרות

הנסיכהאודותעליותרמאוחרשהתפתחלמיתוססיבסלשמשכדיבוהיהילשאו

 .גדולהכהאינה ,אניתיהאינד

היסטוריבהקשרלהביןאפשרווייהיסקגשלילדהאתלגדלקלארקשלהצעתואתגם

מגשיםקלארק .לסקגיווייהתודתוהבעתשלדופןיוצאכביטוידווקאולאותריורחב

אחריםגזעיםבניבאפשרותומכיר "הפרא:;גיות"בדברפרסוןיגשהנחילהאתוסאתבזה

רובפיעלנעדרזהנושא .לחברהםוולתר "תרבותלבני"להפוךוכךולהתפתחללמוד

והצעת .ייהוויסקגשלהמיתיתדמותהבעיצובהעוסקיגרפוריווההיסטהפופולרימהדיון

נתפסההיאמידהבאיזוגםמראותיאולווייהילסקגיותרשיתיהאחסותוייוהתקארלקלש

 ."::כ.ףית Wפרא"כלפחותאוהפראיםתרימכשונהבעיניו

הרמזיםאףעל ,עצמםמניםובינויאווייהיסקגמיתוסשלומקור ,כןאםו,תנעלד

ולאחרפוקהונטס,שלסיפורהבהשראתרקהרבה.תרומתהלבהםהמצויים

הםיביומנהקריאההובילה ,עשרהעשהתהמאהףובסאיוםלהיותוחדלםיאנינדיהאש

 ,אינדיאניתנסיכה"שלתוסילמהאמיתיתווייהיסקגלשהפיכתהלוקלארקלואיסשל

 ."למערבהדרךפותחת
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