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ִתי  ִתי, ִצּיֹון ֶחְמדָּ מָּ ִתי   ִצּיֹון תַּ מָּ ֵחְך תַּ ֵחְך ִצּיֹון לא ֶאְשכָּ  לא ֶאְשכָּ

ְת,  חֹוק הֹוִמּיָּה אַּ ְך נְַּפִשי ֵמרָּ ְלִתי ְוִשְבִריכֹ    לָּ  ל עֹוד ֵאִחי, תֹוחַּ

ח ְיִמיִני ִא  ִתיִתְשכַּ ֵחְך, יָּפָּ ִתי    ם ֶאְשכָּ ְת ְשֵאִרית ִנְשמָּ ה אַּ ֹכל ֶאְשְכחָּ  ְוֵעת הַּ

ד ֶתְא  י ִפיהָּ עַּ לַּ ר ּבֹור ִקְבִרי עָּ י ִקְבִרי   טַּ לַּ ְת ִצּיֹון, ְתִהי עָּ  ְוִצּיֹון, אַּ

 

משורר ציוני  (, , ארצות הברית6396 –, פולין 6581שירו הידוע ביותר של מנחם מנדל דוליצקי )
שזכה להערכה רבה בראשית ימיו בקרב משכילים ואנשי ספרות יהודיים באירופה, אך נשכח 

מלב כל באחרית ימיו בארצות הברית. שמו המקורי של השיר היה 'אם אשכחך', וברבות 

  .השנים הוא נודע יותר בשם 'ציון תמתי', על שם מילות הפתיחה שלו

מתאים לשיר יותר: המשורר רומז לפסוקיו המפורסמים של  ואכן, דומה כי השם 'אם אשכחך'
ק ְלשֹוִני ְלִחִכי -מזמור 'על נהרות בבל' )תהלים קלז, ה ח ְיִמיִני ִתְדּבַּ ם ִתְשכַּ לִָּ ֵחְך ְירּושָּ ו(: "ִאם ֶאְשכָּ

ִתי ל ֹראש ִשְמחָּ ם עַּ לִַּ החזרה על  אולם מלבד"; ִאם ֹלא ֶאְזְכֵרִכי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּושָּ

לזכור את  - ההתחייבות הגלומה בדברי משורר התהלים, מוסיף הוא התחייבות נוספת

ְת ִצּיֹון ִתי / ְוִצּיֹון, אַּ ה ֶאת ְשֵאִרית ִנְשמָּ ֹכל ֶאְשְכחָּ  ,ירושלים לא רק בחייו, אלא גם במותו: ְוֵעת הַּ

י ִקְבִרי לַּ  .ְתִהי עָּ

 פירוש קטעים קשים

ָיה י ֵמָרחוֹק הוֹמִׁ אני מתגעגע אלייך ממרחקים. הניסוח כאן מהדהד אל 'התקוה', שחובר באותה  - ָלְך ַנְפשִׁ

  .תקופה לערך

ם ֶאְשָכֵחְך י אִׁ ינִׁ ְשַכח ְימִׁ אם אשכח את ירושלים יינטל ממני כוחה של יד ימיני. המשורר נשען על פסוקיו  – תִׁ
ק ְלשֹוִני ְלִחִכי ִאם ֹלא ֶאְזְכֵרִכי ִאם " הידועים של מזמור 'על נהרות בבל': ח ְיִמיִני ִתְדּבַּ ם ִתְשכַּ לִָּ ֵחְך ְירּושָּ ִאם ֶאְשכָּ

ל  ם עַּ לִַּ ִתיֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּושָּ  ו(-)תהלים קלז, ה "ֹראש ִשְמחָּ

יהָ  י ָעַלי פִׁ ְברִׁ י, לא אשכחך. המשורר נשען על כל עוד אני ח –עד שקברי יסגור עלי, כלומר  – ַעד ֶתְאַטר ּבוֹר קִׁ

י ְּבֵאר ִפיהָּ  ,הפסוק בתהלים )סט לַּ ר עָּ ה ְוַאל ֶתְאטַּ ֵעִני ְמצּולָּ ִים ְוַאל ִתְבלָּ   .טז(: ַאל ִתְשְטֵפִני ִשֹּבֶלת מַּ

י ְברִׁ י ְושִׁ י, תוַֹחְלתִׁ נרדפות כל עוד אחיה, אני מקווה ומייחל לך. 'תוחלת' ו'שבר' הן מלים  – ַאְת, ֹכל עוֹד ֵאחִׁ
ְמֵכִני  ה, ותהלים )קיט, קטז(: סָּ דָּ ה ְותֹוֶחֶלת אֹוִנים ָאבָּ ד ִתְקוָּ ע ֹתאבַּ שָּ ם רָּ לתקווה, על פי משלי )יא, ז(: ְּבמֹות ָאדָּ

ְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְתִביֵשִני ִמִשְבִרי   .ְכִאְמרָּ

י ְברִׁ י ָעַלי קִׁ יוֹן, ְתהִׁ  .אדמתךאזכור אותך גם במותי, כאשר אטמן ב - ַאְת צִׁ


