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יגאל לוין

ביום שבת, ט"ו באדר א' תשע"א )19.2.2011(, 

לאחר מאבק קצר בסרטן הלבלב, הלך לעולמו 

פרופ' אנסון פרנק רייני, חוקר לשונות שמיות 

המקרא,  תקופת  של  היסטורית  וגאוגרפיה 

ואחת  גדול חוקרי מכתבי אל־עמרנה בדורנו 

הדמויות המרתקות שהכיר חקר עולם המקרא 

בדורות האחרונים.

אני עצמי הכרתי את פרופ' רייני לראשונה 

 ביום הלימודים הראשון שלי באוניברסיטת בר־

'מבוא לגאוגרפיה  אילן, כאשר הגעתי לקורס 

היסטורית של ארץ ישראל בתקופת המקרא'. 

הלימודים  שנת  פתיחת  נדחתה  שנה  באותה 

בשלושה שבועות בגלל שביתת סטודנטים במחאה על גובה שכר הלימוד. כאשר סוף סוף החלו 

את  לימד  הוא  שמבחינתו,  רייני  פרופ'  לנו  הודיע  הראשונה,  בפעם  לכיתה  והגענו  הלימודים 

שלושת השיעורים הראשונים, הוא לא אשם שאנחנו לא הגענו, הוא מתחיל עכשיו בשיעור מס' 

4, ואנחנו צריכים להשלים את החומר. וכך היה. ועם זאת, בבחינה בסוף הסמסטר היו לא מעט 

תלמידים שקבלו ציון 100. כזה היה האיש. עם הזמן, עם הסיורים, לימודי התואר השני והשלישי 

בהנחייתו, למדתי להכיר את האיש המרתק.

למד  צעיר,  בגיל  מאב  התייתם  הוא  שבט∆כסס.  בדאלאס  ב־11.1.1930  נולד  רייני  אנסון 

בפנימייה צבאית, ובתום לימודיו זכה גם ברישיון טייס ובהסמכה כמדריך טיסה. לאחר שעבד 

במשך שנתיים כעובד סוציאלי, החל אנסון ללמוד בסמינר תאולוגי בפטיסטי בקליפורניה וקיבל 

כמה תארים ממוסד זה.

שבלוס  קליפורניה  באוניברסיטת  עתיקה  בהיסטוריה  ראשון  תואר  רייני  סיים  ב־1956 

הדוקטור  עבודת  את  וסיים  ברנדייס  באוניברסיטת  מתקדמים  ללימודים  המשיך  אנג'לס, 

ישראל,  מממשלת  מלגה  בסיוע  לארץ  רייני  הגיע  השלישי  התואר  לימודי  במסגרת  ב־1962. 
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ולמד ארכאולוגיה, עברית, מצרית, קופטית ופניקית באוניברסיטה העברית. לאחר סיום עבודת 

הדוקטור בארה"ב הוא שב ארצה כדי ללמד גאוגרפיה היסטורית במכון האמריקאי ללימודי ארץ 

הצבי )היום Jerusalem University College, בהר ציון(. אנסון רייני עתיד היה ללמד במוסד זה 

עד סוף ימיו.

1963 החל אנסון רייני ללמד אוגריתית ואכדית באוניברסיטת תל־אביב, ועם הזמן  בשנת 

אותה  במשך  שמית.  ובלשנות  הקדום  המזרח  לתרבות  בחוגים  המניין  מן  לפרופסור  התמנה 

תקופה הוא שימש ממלא מקום לראשי החוגים האלה וכמרכז לימודים מסופוטמיים. הוא המשיך 

אמריטוס  כפרופ'  הוכתר   1998 ובשנת  לגמלאות,  לצאתו  עד  תל־אביב  באוניברסיטת  ללמד 

מטעם אוניברסיטה זו.

1982 הוזמן רייני ללמד גאוגרפיה היסטורית של תקופת המקרא במחלקה ללימודי  בשנת 

ארץ־ישראל באוניברסיטת בר־אילן, והמשיך ללמד גם בה כמורה מן החוץ, כמעט ללא הפסקה, 

במשך  מחקר.  לתלמידי  וסדנאות  סמינרים  גם  לימד  הוא  המבוא  קורס  על  נוסף  ימיו.  סוף  עד 

השנים הוא הנחה וטיפח מספר גדול של תלמידי מוסמך ודוקטור, גם בתל־אביב, גם בבר־אילן 

וגם במכון האמריקאי בירושלים. בשנים האחרונות לחייו הוא לימד גם באוניברסיטת בן־גוריון 

בנגב וגם במכללה האקדמית לחינוך 'אורות ישראל' באלקנה.

ומענקים שונים כדי ללמד  וניצל שנות שבתון  רייני הרבה לנסוע בעקבות מחקריו  אנסון 

ולחקור במוסדות שונים ברחבי העולם. בין היתר, הוא שהה לצורך מחקר והוראה באוניברסיטת 

הרוורד, אוניברסיטת פנסילבניה, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, אוניברסיטת קונקוק 

יותר  הקצרים  ביקוריו  את  שבאוסטרליה.  מלבורן  ובאוניברסיטת  קוריאה,  דרום  בסאול, 

במצרים, ירדן, ברלין, לונדון, אוקספורד, שיקגו ומקומות רבים נוספים הוא ניצל כדי לקרוא 

את הכתובות הרבות מן המזרח הקדום השמורות במוזאונים ובאוספים שבמקומות אלה.

אולם גם בשהייתו בארץ היה אנסון רייני בראש ובראשונה איש שדה. הוא דגל בכל לבו 

בגישה בלתי־אמצעית לגאוגרפיה ההיסטורית, הרבה לסייר בארץ ובארצות השכנות והדגיש 

רבים  סיורים  ושילב  לתלמידיו  הנחיל  הוא  הזאת  המתודה  את  לשטח.  הטקסט  בין  הקשר  את 

נמרצות על שהוביל אותם  נהגי אוטובוס שקיללו אותו  זוכר כמה  אני  בכל הקורסים שלימד. 

למקומות הכי נידחים. אף שלא נחשב לארכאולוג מובהק, הוא צבר עם הזמן יותר ניסיון בשדה 

כמתנדב  לראשונה  הגיע  הוא  לארכאולוגיה.  קתדרות  על  היושבים  מן  רבים  מאשר  החפירה 

מזל  מצד  עין־גדי,  ערד,  לתל  אתו  והמשיך  ב־1961  רחל  ברמת  אהרוני  יוחנן  שערך  לחפירה 

וחרבת בורגתה. בחפירות 'מקדש השמש' בלכיש כבר היה אחראי שטח, וכן בתל גזר, שוב בערד 

ולבסוף בחפירות בתל חרסים  גריסה  ותל  ובחרבת רבוד. בחפירות בתל באר־שבע, תל מיכל 

היה אנסון רייני ממנהלי הפרויקט. יוחנן אהרוני הפך למורה ולחבר, כאשר הוא ואנסון מצאו 

הרבה במשותף: אהבת הארץ, עתיקותיה והטקסטים המתארים אותה, כולם מאבני היסוד של 

הגאוגרפיה ההיסטורית.

ניתן לסווג לשלשה תחומים: המזרח התיכון הקדום,  רייני  ומאמריו של  את מרבית ספריו 
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גאוגרפיה היסטורית ובלשנות עברית ושמית, אף שכתב גם על נושאים נוספים. דוגמה לתחום 

הראשון הוא ספרו הראשון, 'מבנה החברה באוגרית' )תשכ"ז(, שתורגם אחר כך גם לאנגלית. 

בתחום השני ראוי להזכיר את תרגומיו לאנגלית של 'ארץ ישראל בתקופת המקרא – גאוגרפיה 

היסטורית' של יוחנן אהרוני )בשתי מהדורות( ושל 'גאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל למן 

'אטלס  של  המעודכנות  המהדורות  את  אבי־יונה,  מיכאל  של  הערבי'  הכבוש  ועד  ציון  שיבת 

 The Macmillan Bible Atlas ,כרטא לתקופת המקרא' וגם את המהדורות האנגליות המעודכנות

ו־The Carta Bible Atlas )שניהם בשיתוף עם זאב ספראי(, ולבסוף את גולות הכותרת בתחום זה, 

 The Sacred Bridge: The Carta Atlas of the Biblical World )בשיתוף עם ר' סטפן נוטלי, 2006( 

אפשר  השלישי  בתחום   .)2007(  Cartaʼs New Century Handbook and Atlas of the Bibleו־

 A Grammar of the )תשנ"ג(:  אוגרית'  'דקדוק לשון  סיון  דניאל  להזכיר את תרגום ספרו של 

 Canaanite in the Amarna הכרכים,  ארבעת  בן  שלו  ספרו  ואת   ,)1997(  Ugaritic Language

בעברית  הפועל  של  חדש  ניתוח  על  רייני  שקד  האחרונות  שנותיו  במשך   .)1996(  Tablets

המקראית והגיע למסקנה כי יש לסווג את העברית המקראית עם השפות העבר־ירדניות, ולא 

עם השפות ה'כנעניות' כגון אוגריתית ופניקית. בכך ביקש גם להפריך את התאוריות שמקורם 

של בני ישראל הוא בתוך אוכלוסיית ארץ כנען עצמה.

 Israel Oriental Studies במשך השנים, שימש אנסון רייני כחבר במערכת של כתבי העת 

וזיכרון,  יובל  לספרי  מאמרים  לכתוב  הרבה  הוא  המחקריים,  ומאמריו  ספריו  בצד   .Tel Avivו־

 Biblical כגון  ומדעיים־למחצה  פופולריים  עת  בכתבי  מאמרים  וגם  באנציקלופדיות  ערכים 

 Archaeology Review, Bible Review, Biblical Archaeologist ו־Near Eastern Archaeology. כמו 

כן, פרסם רייני כ־50 מאמרי ביקורת בכתבי עת מדעיים, שכל אחד מהם הוא מאמר מדעי בפני 

גם הרבה להרצות בכנסים  הוא  ומאמרים.  כ־250 ספרים  רייני  אנסון  הכול פרסם  עצמו. בסך 

בארץ ובעולם, והרצאותיו בכנסים השנתיים של ארגונים כגון ASOR ו־SBL תמיד משכו קהל 

רב. בהרצאות אלה אהב להתנגח עם מי שראה בהם יריבים, כגון בעלי הגישה ה'מינימליסטית' 

בכל הקשור בחקר תולדות ישראל בתקופת המקרא.

היה  ועליו שקד בעשרות השנים האחרונות לחייו,  הפרויקט המחקרי הגדול האחרון שלו, 

רייני  החל  זה  חשוב  באוסף  עיסוקו  את  אל־עמרנה.  מכתבי  כל  של  מחודשים  ופירוש  קריאה 

לצורך  מורן.  וויליאם  של  בהנחייתו   1976/7 בשנת  הרווארד  באוניברסיטת  שניהל  בסמינר 

יתר  ולכל  שיקגו  ניו־יורק,  לונדון,  ברלין,  לקהיר,  נסע  הוא  אלה  בתעודות  החדש  המחקר 

המקומות שבהם נמצאות התעודות, וקרא בעצמו כל אחת ואחת מהן. הוא השתמש בצילומים 

דיגיטליים ברזולוציה גבוהה כדי לעמוד על פרטים שחוקרים קודמים לא שמו לב אליהם והחל 

בבית  חוליו  במיטת  אפילו  זה  פרויקט  על  עמל  הוא  כולו.  האוסף  של  חדשה  מהדורה  לחבר 

החולים, ובכך הבטיח כי הפרויקט יימשך גם לאחר מותו.

את  לכנות  נהג  הוא  לתלמידיו.  היתה  רייני  אנסון  של  הגדולה  אהבתו  מכול,  יותר  אולם, 

עצמו 'מכור לכיתה' – Classroom Junkie. הוא לימד קורסים ממש עד שאושפז – ואכן אשפוזו 
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ופטירתו הותירו שיעורים בשלושה מוסדות ללא מרצה. אף שעומק ידיעותיו בתחומים כה רבים 

וזמין ומוכן לענות לשאלות  'גדול מהחיים', הוא תמיד היה נגיש לתלמידיו  גרמו לו להיראות 

ולשוחח כמעט על כל נושא. עם הופעת הדואר האלקטרוני, הוא היה זמין 'און־ליין'. הוא היה 

שהיה  תלמיד  כל  עבור  ולהילחם  למענקים  בבקשות  לעיין  המלצה,  מכתבי  לחבר  תמיד  מוכן 

זקוק לעזרה. בימי מלחמת יום הכיפורים, כאשר היה בין חברי הסגל הבודדים שלא גויסו )כיוון 

החולים  בבתי  לידם  ישב  שנפצעו,  תלמידיו  אצל  ביקר  הוא  ישראלי(,  אזרח  היה  לא  שעדיין 

ואף עזר להם להשלים את החומר שהפסידו בגלל פציעתם. מאידך גיסא, הוא דרש מתלמידיו 

להשקיע מאמצים גדולים בלימוד המקורות, השפות הרלוונטיות והמתודה המחקרית שדגל בה. 

היו  אחרים  ובמוסדות  האמריקאי  במכון  בבר־אילן,  באוניברסיטת תל־אביב,  רבים מתלמידיו 

עם השנים לחוקרים בעלי מעמד משלהם – והם כמעט היחידים הממשיכים בחקר הגאוגרפיה 

ההיסטורית כפי שלמדו מאנסון רייני.

כמי שהגיע מרקע אמריקאי־אוונגליסטי וכמי שלמד תאולוגיה נוצרית, היה לו קשר רגשי 

עמוק לכתבי הקודש ולארץ הקודש. לאחר שהגיע לארץ, התרחב הקשר ויצר חיבור אמתי גם 

של  אזרחות  לקבל  גאה  היה  וב־1980  רייני,  אנסון  התגייר  הזמן  עם  בציון.  היושב  העם  כלפי 

מדינת ישראל. בחייו 'הקודמים' היה נשוי פעמיים, אך שני ניסיונות אלה להקים משפחה לא 

צלחו. אולם ב־1982 נשא לאשה את ציפי כוכבי, תלמידת מחקר לשעבר באוניברסיטת תל־

אביב, ולאחר זמן התיישבו השניים עם בנם יוני ביישוב שערי תקוה. מקום מנוחתו האחרונה של 

אריה בן אברהם, כפי שנקרא לאחר גיורו, בבית העלמין בברקן שבשומרון מסמל יותר מכול את 

המסע הארוך שערך, מערבות ט∆כסס ועד להרי אפרים.

בחודש מאי 2010 ערכו המחלקה ללימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר־אילן 

משותף  עיון  יום  תל־אביב  באוניברסיטת  הקדום  המזרח  תרבויות  ולחקר  והחוג לארכאולוגיה 

לכבוד יום הולדתו ה־80 של אנסון רייני. הדברים שנישאו אז נראו כסיכום זמני של מפעלו, 

והמשתתפים איחלו לו עוד שנים רבות של מחקר והוראה. מחלתו הפתאומית ומותו זמן קצר 

לאחר מכן תפסו את כולנו בלתי מוכנים, מתקשים להיפרד ממורנו וחברנו.

אנסון רייני ייזכר כאחד מאחרוני דור הנפילים בחקר ארץ־ישראל, דוגמה מובהקת לאיש 

מחקר ואיש עקרונות, הניחן ביושר אישי, יושרה אינטלקטואלית ורעות אמתית.


