
שומעים:

עידית: בתור אמא לילדה בת 6, אני כבר יודעת להציב 
גבולות.

ילדים צריכים לדעת מגיל צעיר שלא, זה לא.
חכו שתכירו את עמליה שלי, אפרוח קטן שגדל כל כך 

מהר, היא כבר ממש מחנכת אותי (צחוק מתפרץ 
שעידית מנסה למנוע, מניחה יד על שפתייה).

רואים:

עידית יושבת על כיסא בר, מדברת אל המצלמה בסגנון 
של ראיון טלוויזיה, רגל על רגל, מכופתרת לבנה, 

משקפיי ראיה עגולות.

עמליה: אמא, אני רוצה שוקולד.
עידית: (מבינה שרגע האמת הגיע והיא במבחן)

עמליה, כבר דיברנו על זה. שוקולד מזיק לשיניים. חוץ 
מזה, ממרח חרובים על פרוסת חיטה מלאה עושה את 

העבודה בדיוק כמו שוקולד רגיל. נכון? נכון.

עידית ועמליה מגיעות לסופר, במסגרת הריאיון 
מצלמים אותן במטרה ולראות את חווית הקנייה של 

אמא ובת מחונכת שיודעת שלא זה לא. 
עידית נראית דרוכה ומוכנה להראות את החינוך 

שהעניקה לעמליה, נראה כאילו עמליה עברה חזרות 
בבית. הן מטיילות עם העגלה, על פנייה של עידית חיוך 

מאולץ. הן מגיעות לאגף הממתקים.

עידית: אני מאמינה שאנחנו בתור הורים צריכים לעבוד 
עם ילדינו על בחירת המזון שלהם.

עמליוש שלי כבר אוכלת לחם חיטה מלאה, לחם 
כוסמין, לחם שיאור, ממרח חרובים, חלב סויה, חלב 

שקדים, אורז מלא וגבינת עיזים אורגנית, 5%, אני עוד 
לא מפלצת. (פורצת בצחוק מאולץ ומסתירה את הפה 

עם אחת מידיה).

התמונה חוזרת לעידית על כסא הבר, רגל על רגל. 
ממשיכים בריאיון.

עמליה: אמא, זה בסדר, אני כבר ילדה גדולה וכבר לא 
אוכלת גמדים.

עידית: (נבוכה מהמעמד, מרגישה כאילו כולם עלו 
עלייה, כמעט ומגמגמת) עמליוש, זה בסדר. מדי פעם 

מותר, גמדים זה טוב, נכון? נכון.
עמליה: לא, זה בסדר. אני אוותר על הגמדים. 

חוזרים לעידית ועמליה בסופר, עמליה כבר נראית 
מיואשת מחווית הקניות עם אמה. 

הן מגיעות למקרר מוצרי החלב. עיניה של עידית על 
הגמדים. עמליה שכבר מכירה את הרגל אכילת הגמדים 

בסתר של אמה, מחליטה לחשוף אותה ולעשות לה 
תרגיל. 

עידית באלגנטיות מכניסה מארז שישיית גמדים לעגלה. 

עידית: עמליה! תראי! זו לא עדי מהכתה שלך שאת כל 
כך אוהבת?

עמליה: (מסתובבת בהתרגשות ומחפשת בעיניה את 
עדי, ידייה עדיין על הגמדים) איפה?

עמליה מוציאה את הגמדים מן העגלה במטרה 
להחזירם למקרר. עידית מושכת אותם מידייה הקטנות. 
בין השתיים מתנהל קרב עיקש על מקומם של הגמדים. 

עידית מבחינה בעדי, חברה לכתה של עמליה. היא 
מבינה שמצאה את קלף הניצחון.

עמליה: עדי, עם מי את כאן?
עדי: (נראית כבר מיואשת, עונה בקול עייף) עם אמא 

שלי.
עמליה: ( נראה שכבר מבינה מה מתרחש ) ואיפה היא?

עדי: את יודעת איך זה.

עמליה מבחינה בעדי, משחררת את הגמדים ורצה אל 
עדי. עידית נושמת לרווחה, הגמדים בידייה. היא 
מחבקת אותם ומחזירה מיד לעגלה. מותחת את 

החולצה ומסדרת את המשקפיים. מחייכת למצלמה.
המצלמה עוברת לעמליה ועדי. שתי הקטנטנות עומדות 

אחת מול השנייה ומנהלות שיחה. 



קריין: גמדים, לא רק לילדים. המצלמה עוברת לאמא של עדי, מסתתרת מאחוריי 
מקרר מוצרי החלב ואוכלת גמדים בתאווה.


