
גברת לא 

 
בעצם גברת לא היא אישה רגילה לגמרי. 

הייתה לה רק מגרעת קטנה אחת - היא לא 
ידעה לומר "לא". ולכן קראו לה דברים משונים 
כמו זה: היא בדיוק נכנסת לכלבו כדי לקנות זוג 
גרביים ובכניסה עומד מוכר שקורא "רבותיי, 
שימו לב! התפתחות טכנית חדשה במחיר 

מציאה. קנו כאן, במקום, מנגב אף אוטומטי!" 
גברת לא רוצה לעבור מהר כדי להגיע לדוכן 

גרביים. אך בדיוק מקבלת קצת נוזלת ומנגבת 
את אפה. המוכר רואה זאת ונעמד מיד לפניה. 
"אני רואה. את זקוקה למכשיר המיוחד הזה. 

ראי רק כמה פשוט הוא פועל. את קושרת אותו 
עם רצועה לפני האף ועם הנשיפה הקטנה 
ביותר שתי מברשות קטנות נכנסות לנחירי 

אפך ומנקות אותם. אין צורך יותר במטפחות 

אף, לא מתעטשים יותר! וכל זה במחיר מבצע 
235 יורו!" 

וגברת לא עונה "טוב, כן!" וכבר היא מקבלת 
את הקופסה עם מכשיר ומשלמת 235 יורו. 

תארו לעצמכם מה עוד יכולה לקנות גברת לא, 
עד שהיא מגיעה לדוכן הגרביים. 

היא יוצאת מכלבו עמוסה בחבילות עם דברים 
מיותרים ולא יכולה ללכת אתם הביתה. צריך 
שמישהו יסיע אותה. והנה מונית. הנהג אוסף 

את כל החבילות ואחר כך שואל "את אולי 
חדשה כאן בעירנו. אולי נעשה סיבוב ואראה 
לך את עירנו היפה. רק שעתיים." "טוב, כן" 

אומרת הגברת לא. היא חיה כבר ארבעים שנה 
בעיר זאת. היא נולדה כאן ומכירה כל פינה, 
אבל לא יכולה לומר "לא" ונוסעת שעתיים 

ומשלמת בהתאם. 
וכך זה הולך כל הזמן. 



בסוף הולכת גברת לא לרופא ושואלת האם 
הוא יכול לנתח ולהוציא את ה"טוב, כן!" 
"זה אוכל לעשות" אומר הרופא "אבל מה 

להכניס לך במקום זה?" 
"משהו מוחלט וחזק, אתה כבר יודע איך 

קוראים לי ומה שאינני יכולה לומר." 
והרופא מנתח ומוציא את ה"טוב, כן!" ושם לה 

במקום זאת "לא! לא!" מוחלט וברור. 
אחרי הניתוח רוצה גברת לא לחזור הביתה, 

אבל אחרי ההרדמה הליכתה לא לגמרי יציבה. 
בדרך היא עוברת ליד אתר בניה, ושם בור גדול 

נפער באדמה. אבל כבר חושך והיא לא 
מרגישה במחסום. הפועלים כבר לא במקום 

והיא ונופלת פנימה. בתחתית הבור יש גם מים. 
גברת לא מתחילה לצעוק שיעזרו לה לצאת 

מהבור. ובאמת באים אנשים אחדים ואומרים 
"תכף נוציא אותך מכאן". 

אבל הגברת לא יכולה לענות להם רק ב"לא! 
לא!" חזק ומוחלט. האנשים נעים בראשם 

והלכים משם. והיא נשארת בבור, אבל מישהו 
מזעיק כבאים. באים הכבאים ואומרים גם כן 

"נעמיד סולם וניתן לך לצאת." 
ומה אומרת הגברת לא? "לא! לא!" ברור 

ומוחלט. 
למזלה אחד הכבאים שואל "אז את רוצה 

להישאר כאן כל הלילה וללון בבור?" 
ואז שומעים כולם את ה"לא! לא!" חזק ומוחלט 

ומוציאים את גברת לא מהבור. 
כך הרי לא יכול להמשך. לכן גברת לא חוזרת 

לרופא ואומרת "אנא, נתח אותי שוב ותוציא את 
ה"לא! לא!" המוחלט והחזק. 

"טוב" אומר הרופא "ומה להכניס לך עכשיו 
במקום?" 

"שום דבר יותר" אומרת גברת לא. 



"על אחריותך" אומר הרופא ומסלק את ה"לא! 
לא!" 

אבל מה עכשיו. מה יקרה כשגברת לא לא 
יכולה לומר "טוב, כן!" וגם לא "לא! לא!" 

פשוט מאוד. אם שואלים אותה היא לא עונה 
יותר "כן" או "לא". היא אומרת למשל "אינני 

יודעת" או "אולי" או "נראה". ואם היא מסכימה 
היא אומרת "למה לא" או "בוודאי". ואם אין לה 
רצון לכך היא עונה "אינני חושבת על כך" או 

"לא בא בחשבון".   


