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AET1 
Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IB 

Thursday 31 May 2018  9 to 12.00 pm 

Paper MES18 

Topics in Hebrew studies 

Answer two questions from Section A and two questions from Section 
B. All questions carry equal marks.

Write your number not your name on the cover sheet of each answer 
booklet.  

STATIONERY REQUIREMENTS 
20 page answer booklet 
Rough Work Pad 

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION 
None 

You may not start to read the questions printed on the subsequent 
pages of this question paper until instructed to do so. 
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Section A: Pre-Modern Jewish Literature  
 
1. Translate the following passage into English [13 marks], then parse and 
comment on the words indicated [12 marks]. 

 
י  3:12 יןִאיַת֞ ל ֻּגְבִר֣ יָת ָיְתהֹו֙ן ַעל־ֲעִביַד֙ת ְמִדיַנ֣ת ָּבֶב֔ י־ַמִּנ֤ ן ִּדֽ �  ְיהּוָדאִי֗ � ֵמיַׁש֖ ַׁשְדַר֥

ֽמּו � ָלא־ָׂש֨ ד ְנ֑גֹו ֻּגְבַרָּי֣א ִאֵּל֗ ם ֲעָל֤� ]עליך[ ַוֲעֵב֣ אָלָה�֙  ]לאלהיך[ ַמְלָּכ֙א ְטֵע֔ א  ֵלֽ ָל֣
ימְ  י ֲהֵק֖ א ִּד֥ ֶלם ַּדֲהָב֛ ין ּוְלֶצ֧ ין׃ָפְלִח֔ א ָסְגִדֽ ִין3:13  ס ָּת ָל֥ ה  ֵּבאַד֤ ְנבּוַכְדֶנַּצ֙ר ִּבְרַג֣ז ַוֲחָמ֔

� ה ְלַׁשְדַר֥ יּו ֲאַמ֙ר ְלַהְיָתָי֔ � ֵהיָת֖ ִי֙ן ֻּגְבַרָּי֣א ִאֵּל֔ ד ְנ֑גֹו ֵּבאַד֙ � ַוֲעֵב֣ א׃ ֵמיַׁש֖ ם ַמְלָּכֽ  ֳקָד֥
א  ָעֵנ֤ה 3:14 ר ְל֔הֹון ַהְצָּד֕ ַכְדֶנַּצ֙ר ְוָאַמ֣ �ְנֻבֽ � ֵמיַׁש֖ יֵתיכֹו֙ן  ַׁשְדַר֥ א ִאֽ י ָל֤ אָלַה֗ ד ְנ֑גֹו ֵלֽ ַוֲעֵב֣

ֶלם ין ּוְלֶצ֧ ְלִח֔ ין׃ ָּפֽ ְגִדֽ א ָסֽ יֶמת ָל֥ י ֲהֵק֖ א ִּד֥ י  3:15 ַּדֲהָב֛ ין ִּד֣ יֵתי֣כֹון ֲעִתיִד֗ ן ִאֽ ן ֵה֧ ְּכַע֞
א ל ַקְרָנ֣א ַמְׁשרֹוִקיָת֣ י־ִתְׁשְמ֡עּון ָק֣ א ִּדֽ א    סַקְת֣רֹו ]קיתרס[ ְבִעָּדָנ֡ ְּפַסְנֵּתִרי֩ן  ַׂשְּבָכ֡

א ִּתְּפ֣לּון ל ׀ ְזֵנ֣י ְזָמָר֗ ה ְוֹכ֣ ְנָי֜ א ִתְסְּג֔דּון ְוסּוְמֹּפ֨ י־ַעְבֵד֒ת ְוֵה֙ן ָל֣ א ִדֽ ַּבּה־ ְוִתְסְּגדּו֮ן ְלַצְלָמ֣
א ְדָּת֑ א ָיִקֽ ה ִתְתְר֔מֹון ְלֽגֹוא־ַאּ֥תּון נּוָר֖ י ַׁשֲעָת֣ ּה ֵּד֥ יזְ    ּוַמן־֣הּוא ֱאָל֔ י׃ְיֵׁשֽ            ִבְנ֖כֹון ִמן־ְיָדֽ

 
(Daniel 3:12—3:15) 
 
Parse and comment on: ם � ;(verse 3:12) ְטֵע֔ ה ְלַׁשְדַר֥ ד  ְלַהְיָתָי֔ � ַוֲעֵב֣ ֵמיַׁש֖
יּו ;(verse 3:13) ְנ֑גֹו ין ;(verse 3:13) ֵהיָת֖ ְלִח֔ יֵתיכֹו֙ן ָּפֽ א ִאֽ  ;(verse 3:14) ָל֤
ה  .  (verse 3:15)   ִתְתְר֔מֹון ;(verse 3:15) ַּבּה־ַׁשֲעָת֣
 
2. Translate the following passage into English [13 marks], then parse and 
comment on the words indicated [12 marks]. 

 
� ֵמיַׁש֙�  3:28 י־ַׁשְדַר֤ י� ֱאָלֲההֹו֙ן ִּדֽ ר ְּבִר֤ ר ְוָאַמ֗ ה ְנֽבּוַכְדֶנַּצ֜ ח ָעֵנ֨ י־ְׁשַל֤ ד ְנ֔גֹו ִּדֽ ַוֲעֵב֣

בּו יו ִויַה֣ ת ַמְלָּכ֙א ַׁשִּנ֔ צּו ֲע֑לֹוִהי ּוִמַּל֤ י ִהְתְרִח֖ [גשמיהון]  ַמְלֲאֵכּ֙ה ְוֵׁשיִז֣ב ְלַעְב֔דֹוִהי ִּד֥
ֲהֽהֹון׃ ֶגְׁשְמ֗הֹון ן ֵלאָלֽ ּה ָלֵה֖ א־ִיְסְּגדּו֙ן ְלָכל־ֱאָל֔ א־ִיְפְל֤חּון ְוָלֽ י ָלֽ ים ּוִמִּנ֮י ִׂש֣  3:29 ִּד֠

ר י־ֵיאַמ֤ ן ִּדֽ ה ְוִלָּׁש֗ ם ֻאָּמ֜ � ֵמיַׁש֙�  ָׁשלּו֙  [שלה]  ְטֵע֒ם ִּד֩י ָכל־ַע֨ י־ַׁשְדַר֤ ל ֱאָלֲה֗הֹון ִּדֽ ַע֣
ן ִּדֽ  ה ָאֳחָר֔ א ִאיַת֙י ֱאָל֣ י ָל֤ ל ִּד֣ י ִיְׁשַּתֵּו֑ה ָּכל־ֳקֵב֗ ּה ְנָוִל֣ ד ּוַבְיֵת֖ ין ִיְתֲעֵב֔ ד ְנ֔גֹוא ַהָּדִמ֣ י־ַוֲעֵב֣

ה׃ִיֻּכ֥ל ְלהַ  ה ִּכְדָנֽ ד ְנ֖גֹו ִּבְמִדיַנ֥ת  3:30 ָּצָל֖ � ַוֲעֵב֥ � ֵמיַׁש֛ ח ְלַׁשְדַר֥ א ַהְצַל֛ ִין ַמְלָּכ֗ ֵּבאַד֣
ל׃ י־ 3:31 פ ָּבֶבֽ א ֻאַמָּי֧א ְוִלָּׁשַנָּי֛א ִּדֽ ְמַמָּי֞ ָכל־ַעֽ א ְלֽ ר ַמְלָּכ֗ [דארין] ְנבּוַכְדֶנַּצ֣
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ין א ְׁשָלְמ֥כֹון  ָדְיִר֥ א׃ְּבָכל־ַאְרָע֖ א 3:32 ִיְׂשֵּגֽ י ֱאָלָה֖ ד ִעִּמ֔ י ֲעַב֣ א ִּד֚ ַתָּי֙א ְוִתְמַהָּי֔  ָאֽ
ה[עליא]  י ְלַהֲחָוָיֽה׃ ִעָּלָא֑ ָדַמ֖ ר ֽקָ ה  3:33 ְׁשַפ֥ ין ְוִתְמ֖הֹוִהי ְּכָמ֣ ה ַרְבְרִב֔ ָא֙תֹוִה֙י ְּכָמ֣

ר׃ ר ְוָדֽ ם ְוָׁשְלָטֵנּ֖ה ִעם־ָּד֥ ין ַמְלכּוֵתּ֙ה ַמְל֣כּות ָעַל֔  ַתִּקיִפ֑
(Daniel 3:28—3:33) 
 
Parse and comment on: ְוֵׁשיִז֣ב (verse 28); ְלַעְב֔דֹוִהי (verse 28); 
ל ;(verse 28 ,גשמיהון ketiv) ֶגְׁשְמ֗הֹון ין ;(verse 29) ָּכל־ֳקֵב֗  ketiv) ָדְיִר֥
י ְלַהֲחָוָיֽה ,(verse 31 ,דארין ָדַמ֖ ר ֽקָ  .(verse 32) ְׁשַפ֥
 
3. Translate the following passage into English [13 marks], then parse and 
comment on the words indicated [12 marks]. 

 
ין ֵּבְלְטַׁשאַּצר֮  4:6 י ֣רּוַח ֱאָלִה֤ ת ִּד֠ י ׀ ֲאָנ֣ה ִיְדֵע֗ ב ַחְרֻטַמָּי֒א ִּד֣ � ְוָכל־ ַר֣ ַקִּדיִׁשי֙ן ָּב֔

י י ֶחְלִמ֧ � ֶחְזֵו֨ ז ָלא־ָאֵנ֣ס ָל֑ ר׃ ָר֖ ּה ֱאַמֽ י־ֲחֵז֛ית ּוִפְׁשֵר֖ ל־ 4:7 ִדֽ י ַעֽ י ֵראִׁש֖ ְוֶחְזֵו֥
יא׃ ּה ַׂשִּגֽ א ְורּוֵמ֥ ן ְּב֥גֹוא ַאְרָע֖ ית ַוֲא֥לּו ִאיָל֛ י ָחֵז֣ה ֲהֵו֔ יָלָנ֖א  4:8 ִמְׁשְּכִב֑ ה ִאֽ ְרָב֥
א׃ ּה ְל֥סֹוף ָּכל־ַאְרָעֽ א ַוֲחזֹוֵת֖ א ִלְׁשַמָּי֔ ף ְורּוֵמּ֙ה ִיְמֵט֣ ֵיּ֤ה ַׁשִּפי֙ר ָעפְ  4:9 ּוְתִק֑

א ּוְבַעְנ֙פֹוִהי֙  ל ׀ ֵחיַו֣ת ָּבָר֗ ּה ְּתֹח֜תֹוִהי ַּתְטֵל֣ ָּלא־ֵב֑ יא ּוָמ֨זֹון ְלֹכ֖ ּה ַׂשִּג֔  ]ידרון[ ְוִאְנֵּב֣
א׃ ְידּוָרן֙  ין ָּכל־ִּבְׂשָרֽ א ּוִמֵּנּ֖ה ִיְּתִז֥ י ְׁשַמָּי֔ י  4:10 ִצֲּפֵר֣ י ֵראִׁש֖ ל־ָחֵז֥ה ֲהֵו֛ית ְּבֶחְזֵו֥ ַעֽ

ת׃ יׁש ִמן־ְׁשַמָּי֖א ָנִחֽ יר ְוַקִּד֔ י ַוֲאלּ֙ו ִע֣ א 4:11 ִמְׁשְּכִב֑ ּדּו  ָקֵר֨ ר ֹּג֤ ן ָאַמ֗ ִיל ְוֵכ֣ ְבַח֜
צּו ַעְנ֔פֹוִהי יָלָנ֙א ְוַקִּצ֣ יְוָתא֙  ִאֽ ּה ְּתֻנ֤ד ֵחֽ רּו ִאְנֵּב֑ רּו ָעְפֵיּ֖ה ּוַבַּד֣ ִמן־ַּתְחּ֔תֹוִהי  ַאַּת֥

ר 4:12 ִמן־ַעְנֽפֹוִהי׃ְוִצְּפַרָּי֖א  ם ִעַּק֤ י־ ְּבַר֨ ֱאסּו֙ר ִּדֽ קּו ּוֶבֽ א ְׁשֻב֔ ָׁשְרׁ֙שֹוִה֙י ְּבַאְרָע֣
ע ַפְרֶז֣ל ל ְׁשַמָּי֙א ִיְצַטַּב֔ א ּוְבַט֤ י ָבָר֑ א ִּד֣ ׁש ְּבִדְתָא֖ ב  ּוְנָח֔ ּה ַּבֲעַׂש֥ א ֲחָלֵק֖ ְוִעם־ֵחיְוָת֥

א׃  ַאְרָעֽ
(Daniel 4:6—4:12) 
 
Parse and comment on: ן ְּב֥גֹוא ַאְרָע֖א ית ַוֲא֥לּו ִאיָל֛ ה  ;(verse 7) ָחֵז֣ה ֲהֵו֔ ְרָב֥
א א ִלְׁשַמָּי֔ ף ְורּוֵמּ֙ה ִיְמֵט֣ יָלָנ֖א ּוְתִק֑ ָּלא ;(verse 7) ִאֽ  ketiv) ְידּוָרן֙  ;(verse 9) ְלֹכ֖
 .(verse 9 ,ידרון

 
(TURN OVER) 
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4. Translate the following passage into English [13 marks], then parse and 
comment on the words indicated [12 marks]. 

 
א 4:30 יד ַּבּה־ַׁשֲעָת֗ א ְטִר֔ ַפת ַעל־ְנבּוַכְדֶנַּצ֒ר ּוִמן־ֲאָנָׁש֣ א ְכתֹוִרי֙ן  ִמְּלָת֮א ָס֣ ְוִעְׂשָּב֤

ּה ל ְׁשַמָּי֖א ִּגְׁשֵמ֣ ל ּוִמַּט֥ ּה  ֵיאֻכ֔ י ַׂשְעֵר֛ ד ִּד֥ ע ַע֣ ה ְוִטְפ֥רֹוִהיִיְצַטַּב֑ ין ְרָב֖ ין׃ ְּכִנְׁשִר֥  ְכִצְּפִרֽ
י ְי֔תּוב 4:31 ת ּוַמְנְּדִע֙י ֲעַל֣ ר ַעְיַנ֣י ׀ ִלְׁשַמָּי֣א ִנְטֵל֗ ה ְנבּוַכְדֶנַּצ֜ ת ֽיֹוַמָּי֩ה ֲאָנ֨  ְוִלְקָצ֣

י ָׁשְלָטֵנּ֙ה  ּוְלִעָּלָאה֙  ]ולעליא[ ת ִּד֤ ת ְוַהְּדֵר֑ א ַׁשְּבֵח֣ י ָעְלָמ֖ ת ּוְלַח֥ ם ָּבְרֵכ֔ ן ָעַל֔ ָׁשְלָט֣
ר׃ ר ְוָדֽ ּה ִעם־ָּד֥ י ]דארי[ְוָכל־ 4:32 ּוַמְלכּוֵת֖ ּה ָעֵב֙ד  ָּדְיֵר֤ ין ּֽוְכִמְצְּבֵי֗ ה ֲחִׁשיִב֔ ַאְרָע֙א ְּכָל֣

א יל ְׁשַמָּי֔ י ]ודארי[ ְּבֵח֣ ְדְּת׃ ְוָדְיֵר֖ ה ֲעַבֽ ּה ָמ֥ ּה ְוֵי֥אַמר ֵל֖ א ִביֵד֔ י־ְיַמֵח֣ א ִאיַת֙י ִּדֽ א ְוָל֤  ַאְרָע֑
א 4:33 י ְוִזִוי֙  ֵּבּה־ִזְמָנ֞ י ַהְדִר֤ ר ַמְלכּוִת֜ י ְוִליַק֨ י ׀ ְי֣תּוב ֲעַל֗ י  ַמְנְּדִע֣ ְבַר֥ י ַהָּדֽ י ְוִל֕ ְי֣תּוב ֲעַל֔

י׃ ְוַרְבְרָבַנ֖י ְיַב֑עֹון ה ֥הּוְסַפת ִלֽ ת ּוְר֥בּו ַיִּתיָר֖ י ָהְתְקַנ֔ ן ֲאָנ֣ה 4:34 ְוַעל־ַמְלכּוִת֣  ְּכַע֞
ר  אְנבּוַכְדֶנַּצ֗ ֶל� ְׁשַמָּי֔ ם ּוְמַהַּד֙ר ְלֶמ֣ ח ּוְמרֹוֵמ֤ ּה  ְמַׁשַּב֨ ט ְוֹאְרָחֵת֖ י ָכל־ַמֲעָב֙דֹוִה֙י ְקֹׁש֔ ִּד֤

ין ְוִדי֙  ה׃ ִּד֑ ל ְלַהְׁשָּפָלֽ ה ָיִכ֖ ין ְּבֵגָו֔  ַמְהְלִכ֣
 
(Daniel 4:30—4:34) 
 
Parse and comment on: יד א ְטִר֔ א ְכתֹוִרי֙ן  ּוִמן־ֲאָנָׁש֣ ל ְׁשַמָּי֖א ְוִעְׂשָּב֤ ל ּוִמַּט֥ ֵיאֻכ֔

ּה ע ִּגְׁשֵמ֣ ִיְצַטַּב֑  (verse 30); י ְי֔תּוב ת ּוַמְנְּדִע֙י ֲעַל֣  ְיַב֑עֹון ;(verse 31) ִלְׁשַמָּי֣א ִנְטֵל֗
(verse 33). 
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Section B: Modern Hebrew 
 
 
1. Translate the following seen passage into English and comment as 
indicated below [25 marks]. 
 

כך יושבת מרים הצנועה ומשחלת חוט אחר חוט וחוט של חסד נמשך והולך מלמעלה 
ומלאכים טובים מעלים לפניה כמה מיני דמיונות, כגון שהיא מתקינה בגד לבנה שיושב ולומד 

נעוריה  ףולה שתי עיניה הכשרות כלפי רפאל אהיא מגביהבפעם  תורה בחדר. ומדי פעם
שיושב לו מעבר למחיצה אצל החלון על השולחן הטהור המכוסה טלית של מצווה. מעבר 
למחיצה עומד גם ארון ומיטה. המיטה מכוסה במפה צבעונית נקיה ובארון מונחים יריעות 

ובאמצע  ישראל ספון. ותשמישי קדושה. שם תלויה שמלת חופתה הלבנה, שם עפר ארץ
ולכת מסוף הבית ועד סופו. ועל הקורה מונחים כמה ספרי והת החדר קורה שחרחרה נמשכ

קודש חדשים וגם ישנים עבים ודקים מהם עטופים עורות אילים מאדמים ומהם מכורכים 
קמה אשר עשתה מין על הכותל המזרחי מזרח מעשה רכריכה פשוטה. ועל יד הקורה מי

פרי מאכל, וארמון בתוך עצי כל מלא  וצורת גן שזור בו מחוטי משיבית אביה, מרים בנעוריה 
ופני האחד מוסבים אל פני השני, אריה מול אריה ולשון מול את הגן.  הגן ושני אריות שומרים

לשון, ולשון אל לשון נמשך והולך כתב זהב באותיות גדולות לה׳ הארץ ומלואה כשאגה אחת 
 גדולה.

 
S. Y. Agnon, “Tale of the Scribe” (Elu ve'Elu, Jerusaelm & Tel-Aviv: 
Schocken, 1978), p. קלד. 
 
Q: Use feminist theory to explain how Agnon creates irony in this passage.  

 
 
2. Translate the following seen passage into English and comment as 
indicated below [25 marks]. 
 

אילו הגיעה גאולה אל הישיבה, אילו הביאה עמה את הקפה המהולל שלה, אולי היו הרוחות  
נרגעות. וייתכן שתבונתה הייתה מחוללת איזו פשרה בין הדעות השונות. אבל הקפה כבר 

הצטנן על השולחן בחדרה של גאולה. והיא עדיין רבצה ונחה בין השיחים מאחורי חדר 
והקשיבה לקולות הלילה. מה מאוד רצתה להתפייס  וסים הזיכרון והביטה באורות המט

ולסלוח. לא לשנוא אותו ולא לרצות במותו. אם לקום וללכת אליו ולמצוא אותו בין הוואדיות 
לסלוח לו ולא לחזור אף פעם. אפילו לשיר לו שיר. הרסיסים החדים האלה הפוצעים את 

הערב. והדבר  בן גדולה בתחילת עורה עד זוב דם הם שרידי הבקבוק שהיא פיצחה כאן בא
 החי הרוחש בין רסיסי הזכוכית בין הרגבים הוא נחש ואולי נחש ארסי ואולי צפע. הוא 

 
(TURN OVER) 
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משרבב לשון מסועפת וראשו המשולש קר וזקוף. עיניו זכוכית כהה. לעולם לא יוכל לעצום 
. והכאב  זכוכית. היא עייפה מאודאותן מפני שאין לו שמורות עיניים. קוץ בבשרה ואולי רסיס 

הוא עמום, כמעט ענוג ענבלים רחוקים באוזניה. לישון עכשיו. במבט עייף, מבעד לדוק 
המצטבר, היא מבחינה בחבורת הנערים החוצים את הדשא בדרכם אל השדה ואל הוואדי 

את  לעשות שפטים בנוודים. בידינו אנחנו נושאים מקלות קצרים ועבים. ההתרגשות מרחיבה
 והדם מכה ברקות. אישוני עינינו. 

 
Amos Oz, “Nomads and Viper” (Artsot hatan, Tel-Aviv, 1962), p. 41.  
 
Q: Provide a Marxist critique of this passage in the context of the story in 
general. 

  
 
 
3. Translate the following seen passage into English and comment as 
indicated below (25 marks) 
 

 
היה או לא היה, כך או אחרת, לשום זיכרון אין מדינה, לשום מדינה אין זיכרון. אני יכול לזכור 

או להמציא זיכרון, או בה בעת להמציא מדינה או לחשוב שבעבר היה אחרת. אין מדינה 
 אחרת.-שיכולה להיות אחרת אם לא הייתה קודם לכן לא

 
שחשוב מכול הוא אם נכון שהאיש המבולבל בבית החולים אכן אמר לי, מתוך עומק  ומה

הבכי הגדול שלו ומבלי ששאלתי אותו כלל, כי הכול בחיים ואולי גם במוות (גם אם הודה 
שעדיין לא היה בו) מושתת על שלושה עיקרים: נקמה. בגידה. וקנאה. שאלתי אותו מה 

ק כשהיא נבגדת או כשהיא בצחוק. האהבה באה אחרי ר –באשר לאהבה, והוא אמר, אהבה 
 הבגידה, אבל אצלך היא תבוא לפניה. 

 
חשבתי שאכתוב ספר הפוך מספר ראוי ואקרא לו ״הדבר הכי מצחיק שקרה לי במלחמה״. 

בסופו של דבר כתבתי אותו בשם האחר הזה, ״תש״ח״, שאינו מצחיק כלל, רציתי לכתוב 
 לי במלחמה.   באמת על הדבר הכי מצחיק שקרה

 
 

Yoram Kanyuk, from “Tashach” (1948, Tel-Aviv: Yediot Sfarim, 2010), p. 1.   
 
 
Q: Use de Saussure's theory of linguistics and his concept of signified-
signifier to explain some of what Kanyuk attempts to achieve in this passage.   
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4. Translate the following seen poem into English and comment as indicated 
below [25 marks]. 
 

, השיטה בית לקיבוץ מהבית בורחת שאני חלמתי. מתווכחים לא אורז שעם בלילה חלמתי
. השיטה בית קיבוץ, קיבוץ ושזה ירוק למקום מגיעה, איך יודעת לא, טרמפ לוקחת, בורחת

 הכול וזה, הזה לשדה רגל מכניסה אני, ירוק של ידיים רחבי משטחים מול נפעמת עומדת אני
 . מתווכחים לא אורז ועם, לעצמי אומרת אני, אורז של שדה זה ולכן, מים

 
 הייתי לא שלי בחיים. השיטה בית קיבוץ של האורז לשדות, חלמתי ככה–מהבית ברחתי
 לא אורז ושעם, שלו האורז שדות דרך לקיבוץ שנכנסתי חלמתי אבל, השיטה בית בקיבוץ

 . מתווכחים
 

 לא ושאני, זה מה מושג לי שאין פי על אף, השיטה בית בקיבוץ חברה להיות בחלום רציתי
  . רציתי אבל. זה איפה יודעת שאני בטוחה כך כל

 
 
Orly Castel-Bloom, “Im orez lo mitvakchim” (Lo rachok mimerkaz hair, Tel-
Aviv, 1987), p. 167.  
 
 
Q: How can structuralism help explain some of what the author is trying to 
convey in this passage?  
 
 
 
 

 
END OF PAPER 

 


