
  דברי הספד לזכרו של פרופ' זאב שוס, מאת פרופ' פיליפ רוזנאו

 זאב, רעי וידידי היקר

ונחזור  אתה שאינך יכול עוד לשמוע את שאומר, כי לו שמעת היית וודאי חותך אותי שאפסיק לקשקש

לעניינים רציניים כמו מקורותיה הספרותיים של האפסיונטה, כינוס טור מתבדר או חדשות אחרונות 

 על מהלך חלקיק בתעלה יונית.

 להיות מוכנים כשהוא בא. ארק כדי ל אעצמנו לרגע הנורואף שמחלתך התארכה והתאכזרה והכנו 

ות לסיומה של טורנדוט שאותן השלים ק, חסרו כשלשו ד1924כשנפטר פוצ'יני על שלחן הניתוחים ב

העט הפסיק את , במקום שם פוצ'יני הניח 1926אחד מתלמידיו. בביצוע הבכורה שלה באפריל 

 MAESTRO MORTE. :ואמרהניצוח  לטוסקניני  את האופרה, הניח את המק

MAESTRO MORTE .סס. איזה אדם הופך אמן, כתב ניטשה, לא כשהוא אינו טועה אלא כשהוא אינו מה

 ובין אם לפעמים טעה. אמן היה זאב בין אם צדק

שאלתי אותו פעם מדוע על אף זכרונותיו הטובים ומספר הרב של חבריו הלא יהודים שהיו לו, הוא לא 

 אכןעל כך ענה לי קצרות: גם שופן משעזב את וארשה מעולם לא שב אליה. חזר מעולם לוארשה. 

היה מוכן ללכת דרך ארוכה מאד כדי להעניק חינוך הוא מוסיקה הייה חלק חשוב ביותר בחייו ול

 מוסיקלי לילדיו.

יישם שרו לו לפיכולתי להאריך בדברים על כשרונו ומקוריותו המתמטית, רוחב אופקיו המדעיים שאי

פיסיקה והנדסה, אבל זה לא המקום ולא הזמן לזה, -תחומים שונים של פיסיקה, ביותמטיקה לאת מ

הוא אבל זה המקום והזמן להזכיר את נדיבותו כלפי חבריו: מי שלא ראה אותה לא יודע נדיבות מהי. 

 ואכן הואשהשואל ידפוק בדלת.  היה מוכן להקדיש מזמנו לכל שאלה מתמטית כאילו חיכה כל חייו

    יתף פעולה עם עשרות אנשים כפי שרשימת פירסומיו יכולה להעיד.ש

הייתה אך החלק הגלוי של הקרחון  אזר מתמטיקה נראתה כאילו הייתה כל עולמו, הי ואף כי לעין

 .בכל פעם שהנושא "הפולני" הבליח צואו מדוייק יותר פרחלקים אחרים עלוהענק ששמו זאב. 

דתיים. מי ששמע את -ראשית, הוא כמו כל בני דורו ודורי שבאו משם היו, איך לומר בפשטות, אנטי

קצר ל פךהו –חריקת הצירים של דלתות התנורים בטרבלינקה, מיידנק, אושוויץ, סוביבור, בלזץ 

 סבלנות בענייני אמונה.

כות מאמציו הבלתי לאוניברסיטת ת"א, במידה רבה בז אחרי העדרות של כעשרים שניםכששבתי 

: עזוב את המתמטיקה. עם כל הכבוד לתרומתך או לי כעבור כמה שניםנלאים של זאב, הוא אמר 

אם לא מחר אז מחרתיים. כתוב את קורות  .תרומתי, מה שאנחנו לא נעשה, יעשה על ידי אחרים

ים הזכרתי לו כשלפני שנתיעניתי לו שהמשא כבד עלי. יהדות פולין כי אין מישהו אחר שיעשה זאת. 

 בתנועת ייאוש: זה אבוד. אין למען מי לעשות זאת.לי את שיחתנו ההיא, אמר 

דשתי אותו לך, רעי וידידי שכאן ולא כאן, לפני בחודש כתבתי שיר המתאר את מסע ילדי טהרן והק

. כמוךחבר לא יהיה לי עוד רע יקר.  ך,שבמהרה הוא יהיה לזכר ימה ידעתבתקווה להקריא לך אותו 

 הי השיר מצבה לך ולבני דורך. איפה שיש אנשים כמוך יש עוד תקווה לאנושות.י

 

 

 

 



 

ן.1942ַקִיץ  רָּ הֶּ ת ְלטֶּ בֶּ ַרכֶּ  , בָּ

 , לזכרו וסש  לזאב                                   

ַרְדיֹו  ְוחובָּ ם ְבסוְריָּה. דִּ י ֵאי שָּ נִּ ירָּ יס אִּ סִּ ְקפו בָּ ְמטֹוֵסינו תָּ ר שֶׁ קֹור זָּ מָּ  מִּ

ה, ֹמק ַבכְֻּרסָּ קוַע עָּ ְרטֹון, שָּ ה ַעל שִּ ְלתָּ עָּ יָּה שֶׁ ְמנָּם הוא, ְכמֹו ֳאנִּ  אָּ

שוב ם ֲעצומֹות ַעל ַהַתֲחנֹות ְולָּ יַע לֹו ְלַדֵלג ְבֵעיַניִּ ה ֵאינֹו ַמְפרִּ ל זֶׁ  ֲאבָּ

ַסַמְרַקנד,ְלמֹו בוַע מִּ ְפֵני שָּ ה לִּ ְצאָּ יָּ ים שֶׁ דִּ ה ְילָּ ת ֲעמוסָּ בֶׁ בֹו ְבַרכֶׁ  שָּ

דֹות, ְפֵרי ַאגָּ סִּ ְתְלשו מִּ ְכמֹו נִּ ים וַמְראֹות שֶׁ אִּ ים ַעל ְפֵני ְפלָּ  חֹוְלפִּ

ם ַבתַאר "ַיְלֵדי יר אֹותָּ ַתְכתִּ יר שֶׁ עִּ ל הָּ ם אֶׁ ן". ְנַחש ְבַדְרכָּ רָּ הֶׁ  טֶׁ

ה דָּ ה ַהְפלָּ כָּ שֹון ֲארֻּ יא לָּ י ומֹוצִּ ישֹור ֵאיְנסֹופִּ  ְמַפֵלס ַדְרכֹו ַעל ְפֵני מִּ

ים ים ְמַצְירִּ נִּ ים פֹולָּ רֹון, ַנֲערִּ רֹות? ַבקָּ ְתחָּ ה ְלהִּ י: רֹוצָּ שִּ ְך ַהמֶׁ רֶׁ  ְלדֶׁ

ֹדם בוֵעי אָּ ים ְברִּ רִּ טָּ ב ְמעֻּ י,-ְמטֹוֵסי ְקרָּ נִּ יר ַהפֹולָּ ֲאוִּ ל ֵחיל הָּ ן, שֶׁ בָּ  לָּ

ם:ְתרומָּ  ת ַעְצמֹו פֹונֶׁה ֲאֵליהֶׁ ת. הוא שֹוֵמַע אֶׁ דֶׁ ק ַעל ַהמֹולֶׁ ם ַלַמֲאבָּ  תָּ

ים ֵאין ְזכות יהודִּ רֹות חֹוְתכֹות: "לִּ ְגעָּ ה", ְוַנֲענֶׁה בִּ י רֹוצֶׁ  "ַגם ֲאנִּ

ה ֹמק יֹוֵתר ַבכְֻּרסָּ ְתַכֵנס ְושֹוֵקַע עָּ יָּש הוא מִּ ים". ְמבֻּ יק ְמטֹוסִּ  ְלַהֲחזִּ

קֹום ה מָּ ַרְדיֹו )ַכמָּ ים?( בָּ ן ְשמֹונִּ ל בֶׁ ֵמש ְבגופֹו שֶׁ ן חָּ ד בֶׁ ר תֹוֵפס יֶׁלֶׁ  ְכבָּ

ַקע תָּ ְצלֹול ְלתֹוכָּּה רֹאשֹו יִּ י יִּ ש. ֲחלֹום כִּ דָּ ל חָּ ת יַָּרד ְלֵשפֶׁ נֶׁרֶׁ ְפַלס ַהכִּ  מִּ

ת ַהסודֹוקו" ם וְנַסֵים אֶׁ ֵעיַניִּ ת הָּ א, ְפַקח אֶׁ יאות: "ַסבָּ ית ַהְמצִּ עִּ  .ְבַקְרקָּ

  

   


