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חלק מחסמי הקריאה כבר קראו את הטקסט, ערכו "דיאלוג" וענו על המשימות. 

  ים. מסומנ

  איצי מרום / שומרים על הגחלת*

  (מתוך "עיניים")

התרבות העשירה של האינדיאנים הלכה ונעלמה במהירות, עד שנאספו זקני 

  באמריקה.ביותר השבטים וטיכסו עצה. כך נולדה תחרות הריקודים הצבעונית 

  

 יו בשלווהחשמש גדולה, מים צלולים ודוב יושב היו שמות של ילדים אינדיאנים ש

גרו עם הוריהם בכפר קטן, וכמו שכניהם  הםבאמריקה לפני כחמש מאות שנה. 

יתה קשורה קשר הדוק יגם הם עסקו בציד, בדיג ובחקלאות. תרבותם העשירה ה

לטבע שסביבם ולאמונתם באלים רבים. לעתים קרובות היו בני השבט מתאספים 

אלות מהאלים במרכז הכפר כדי לחגוג, להתפלל לאבותיהם הקדומים, לבקש מש

והכפרים נזקקו למים, היו זקני  בצורתיתה שנת יולערוך טקסים. למשל, כשה

השבט מארגנים טקס שבו רקדו בני הכפר את ריקוד הגשם ושרו לאל הגשם. 

ים טקס שונה ויוצאים כוכשהיו הלוחמים מתארגנים לקראת קרב, היו עור

 ,ריקוד אחרים. והיו לריקוד המלחמה, שהיה לו לבוש אחר ושירים אחרים וצעדי

  התבגרות, טקסי נישואין, טקסי הודיה לאלים ועוד ועוד. יטקס ,כמובן

  

  קץ השלווה

אבל יום אחד השתנו חייהם של האינדיאנים לבלי הכר: האירופאים גילו את 

אמריקה. מיום גורלי זה, שבו עגנו אניות זרות לחופי היבשת, זרמו לאמריקה 

שבו את עצמם לאנשי העולם החדש, וראו בהמוניהם אנשים לבני עור, שח

שלא  –באינדיאנים שבטים מיושנים וגסים, חסרי תרבות וחסרי ערך. האירופאים 

לחמו  –השכילו לראות את גורל העוול האנושי והתרבותי שהם גורמים 

באינדיאנים, כבשו את אדמותיהם ודחקו את רגליהם. שבטים שלמים נעלמו מעל 

  .ונכחדהוארת בת אלפי השנים הלכה פני האדמה, ותרבותם המפ

גם כשהשלום שב לשרוד על אדמות אמריקה, הוסיפה תרבותם של האינדיאנים 

ללכת ולהיעלם, והפעם מסיבות אחרות: התרבות של שכניהם המערביים (שהם 

אל שבטי האינדיאנים, והטקסים והמנהגים  חלחלהבעצם צאצאי האירופאים) 

ושנים גם בעיני עצמם. אפילו לילדים כבר לא של אבותיהם התחילו להיראות מי

קראו שמש גדולה ודוב יושב, אלא ג'ון, מייק וסוזן. התרבות האינדיאנית עמדה 

  בסכנת קיום של ממש.
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  הפתרון: לרקוד

אבל כאן רק מתחיל הסיפור האמיץ. לפני שנים אחדות ישבו כמה מזקני השבטים 

ם. מחשש שתרבותם תיעלם עד האינדיאניים לשיחה רצינית על עתיד בני עמ

מהרה מעל פני האדמה, הם החליטו ליצור מסגרת שתמשוך את הדור הצעיר 

או: תחרות ובחזרה אל התרבות העשירה של אבותיהם. וכך נולד פסטיבל פאו ו

ילדים בצד  –ריקוד ססגונית במיוחד שבה מתחרים בני השבטים מכל הגילים 

  הלבוש ולפי כל כללי הטקס.בריקוד מסורתי מושלם עם כל  –ישישים 

כשיצאו זקני השבט עם בשורת הפסטיבל, לא ידעו איך יקבלו אותו הצעירים, 

אבל למרבה השמחה, הרעיון המאתגר התקבל בזרועות פתוחות, ילדים ובני נוער 

התחילו ללמוד על מורשתם התרבותית, על הטקסים ועל האמונות העתיקות, על 

חד. הם החלו להשקיע בחוגי ריקוד, שירה ותיפוף, הריקודים ועל הלבוש המיו

תה נהוגה בימי קדם. זאטוטים יויכולתם הלכה והשתפרה, כמעט עד לרמה שהי

רכים בני ארבע התלהבו גם הם וניסו לחקות את הגדולים. לראשונה בחייהם 

ניתנה לילדי האינדיאנים הזדמנות להתגאות בתרבות שלהם ובשוני שלהם 

  . משכניהם המערביים

  

  חוזרים הביתה, למקורות

פסטיבל פאו וואו נערך בכל פעם במקום אחר בארצות הברית ובקנדה: השבט 

המארח מודיע על התאריך ומזמין כל נציג שרוצה להשתתף מכל השבטים. ואכן, 

גיעים מכל רחבי אמריקה, גם אם נדרשת להם לשם כך טיסה של נציגים רבים מַ 

  אלפי קילומטרים.

גיעה לשיאה. כל הקהל מתאסף ברחבה ל הפסטיבל ההתרגשות מַ ביום הפתיחה ש

גדולה, והילדים מתכוננים בדאגה לתורם: התלבושת מוכנה? היא לא קטנה מדי? 

  חסרות נוצות? ומה יקרה אם אתבלבל בריקוד מול כולם?

שתפקידו לנהל את האירוע כראש  –עולה המנחה של הטקס  ,בסופו של דבר

ים אל הזירה. ראשונים עולים הקשישים והמכובדים, ומזמין את הרוקד –השבט 

אחריהם הגברים, ובעקבותיהם הנשים. אחרונים חביבים עולים הילדים והנערים 

ריקודים הקצביים. בכל פעם בולו, שייכים שהם בגדים המאפיינים את השבט ב

הצעירים מפתיעים מחדש ברמת הביצועים הגבוהה, מלהיבים את הקהל 

בוד לעצמם, להוריהם ולבני השבט שלהם. רואים שגם הם ביאים המון כוְמ 

  . הם חזרו הביתה. בעברשמחים יותר ושלמים יותר ממה שהיו 
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