
שידוך לעכבר לבן 
 

אתיופיה 

 
למשפחת עכברים נולד עכברון לבן. גדל 

העכברון, נעשה לעכבר צעיר גדול, והגיע 
זמן למצוא לו בת זוג. והעכבר הצעיר היה 

יפה, בעל פרווה לבנה מבריקה, ונבון ובעל 

נימוסים טובים. לכזה צריך בת זוג מיוחדת. 
כנהוג אצל העכברים קראו הורי העכבר 
הלבן לשלושה זקני העדה וביקשו שילכו 

לחפש לבנם בת זוג מתאימה.  
חשבו הזקנים למי לפנות והחליטו שרק 

האל, הרואה הכל והחזק מהכל והיודע הכל 
ימצא בת זוג מתאימה לעכבר הלבן, היפה, 

הנבון והנימוסי. 
באו שלושת העכברים הזקנים לביתו של 

האל ועמדו לפני הדלת. 
"למה תעמדו לפני הדלת?" שאל האל "בוא, 

כנסו, תגידו מה רצונכם." 

נכנסו העכברים הזקנים והסבירו שמחפשים 
בת זוג מיוחדת לעכבר צעיר מיוחד, לבן, 

יפה, נימוסי ונבון. ואמרו שבאו לאל כי ידעו 
כי הוא רואה הכל ובוודאי יראה גם בת זוג 



מתאימה. 
אמר האל "צדקתם שלעכבר לבן, כזה כפי 

שסיפרתם, נחוצה בת זוג מיוחדת. אבל 
באתם למקום לא נכון. כי יש מי שחזק ממני 
ומפריע לי לראות הכל, וזו הרוח. היא חזקה 

ונושבת בכוח, ומרימה ענני אבק מהארץ. 
והאבק ניכנס לעיני ולעתים לא אוכל לראות 
בכלל. לכו אתם לרוח, היא חזקה ועצומה, 

מטיילת בכל העולם והיא בוודאי תדע איפה 
בת זוג מתאימה לעכבר הלבן שלכם." 

ביקשו העכברים הזקנים לדעת איפה 
למצוא את הרוח והאל הראה להם דרך. 

באו שלושת העכברים הזקנים לבית הרוח 
ועמדו לפני הדלת. 

שאלה הרוח "מדוע תעמדו לפני הדלת? 
כנסו לבית וספרו מה רצונכם." 

נכנסו שלושת העכברים הזקנים לביתה של 
הרוח והסבירו כי הם מחפשים בת זוג 

מיוחדת לעכבר מיוחד, לבן, יפה, נימוסי 
ונבון. וסיפרו שפנו כבר לאל הרואה הכל, 

אבל הוא הפנה אותם אליה, אל הרוח. 
אמרה הרוח "נכון שאני חזקה ומסתובבת 
בעולם, אבל לא אוכל להגיע לכל מקום כי 
יש מי שחזק ממני, ומפריע לי, וזה ההר. 

כמה שלא אתאמץ, כמה שלא אשוב, ההר 
עומד במקומו ולא זז. לכו אל ההר. הוא 

חזק וגם גבוה ויכול לראות למרחקים. אולי 
הוא ידע איך למצוא בת זוג מתאימה לעכבר 

הלבן המיוחד שלכם. 
שאלו העכברים הזקנים איפה למצוא את 

ביתו של ההר והרוח הראתה להם. 
באו העכברים הזקנים לבית ההר ועמדו 



לפני הדלת. אמר ההר "למה תעמדו בחוץ? 
כנסו פנימה ואמרו מה רצונכם." 

נכנסו העכברים הזקנים והסבירו כי הם 
מחפשים בת זוג מיוחדת לעכבר מיוחד, 

עכבר לבן, יפה, נימוסי ונבון. הם גם סיפרו 
שביקרו כבר את האל ואת הרוח ושאלה 

שלחו אותם לבקש את עזרת ההר. כי הוא 
הר גבוה וחזק ובוודאי יודע מי תהיה בת זוג 

מתאימה לעכבר לבן מיוחד. 
אמר ההר "נכון שאני גבוה, אבל אינני 
החזק ביותר. כי כאן, תחתי יש כאלה 

שחופרים בי ומחבלים ביסודות שלי ועוד 
מעט ימוטטו אותי כליל." 

השתוממו העכברים הזקנים מי הוא החזק 
כל כך שיכול למוטט הר, וההר הצביע להם 

על בית קטן למרגלותיו. "אלה שם, אלה הם 
שמחבלים בי, שחזקים ממני!" אמר. 
הלכו שלושת העכברים הזקנים לבית 

שההר הראה להם. באו ודפקו בדלת. ואת 
הדלת פתח… עכבר! 

"בואו, כנסו לביתי" אמר, וכשהסבירו לו מה 
הם מחפשים אמר "כן, יש לנו כאן עכברה 

יפה, נימוסית, נבונה. אומנם לא לבנה אבל 
בעלת פרווה אפורה ויפה, בדיוק מתאימה 

לעכבר הלבן שלכם." 
וכך העכבר הלבן המיוחד מצא לו בת זוג, 

עכברה.  
  

 


