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AET1 
Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IB 

 
Easter 2001 
 
Paper MES16 
 
Hebrew Literature/Culture (special topics) 
 
Answer all questions. All questions carry equal marks. 
 

Write your number not your name as well as the paper code (MES16) 
on each page of your submission. 

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION 

Student declaration form 

SUBMISSION REQUIREMENTS 

Answers may be written by hand in black ink or typed. 

If written by hand, upload your answers as a scan or image file. 
If typed, upload them in a document, such as a Word document or PDF. 

Files should be saved as MES16_[your number]. 
Upload a completed student declaration form as a separate file. 

RESOURCES PERMITTED FOR THIS EXAMINATION 

The use of dictionaries or any other resources is strictly prohibited. 

The exam will begin as soon as you open the file containing the 
questions. Once begun you will have three hours to complete the exam. 
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1. Translate the following seen excerpt into English and comment as 
indicated below [25 marks]. 

 
 ףא גהונ ץרא ךרדב ימע גהונ אוהש ליאוהו .ץרא ךרדב אבו חור לש וחור הכמנתנ ךליאו ןאכמ
 ןגבש לספס לע יתיא בשיל ונממ שקבמו ותארקל ינא אצוי אב אוהשכ .ץרא ךרדב ומע ינא
 ףינמו םיקמעה ןמו םירהה ןמ בוט חיר ומע איבמ אב אוהשכו .בשויו אב אוהו .תונליאה ןיבש
 אוהשכו .םינושארה וישעמ ול ריכזמ יניא רומג הבושת לעבכ גהונ אוהש רחאמו .הפינמבכ יל
 תמאבו .בוט ןכש םע םיגהונש ךרדכ ,אוביו רוזחיש ונממ שקבמ ינא ול ךלוהו ינממ שרופ
 .יתוא בהוא אוה ףאש רשפאו .הרומג הבהא ותוא בהוא ינאו ,ונא םיבוט םינכש

   
S. Y. Agnon, בהואל ביואמ . 
 
 
Q: Discuss the power relations expressed in this passage in the context 
of the story and of the course readings more largely. Please note 
phrases such as הבושת לעב  and םינושארה וישעמ ול ריכזמ ינא  as well as the 
wishful expression with which the passage ends.   
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2. Translate the following seen excerpt into English and comment as 
indicated below [25 marks]. 
 

 ולפיט םישבוחהו תרובגת תמרוז הלחה םי-תבמו ןולוחמ .הקעמה לע יתבשיו הכירבה לא יתילע
  .ישפנל יתבזענ הרהמ דע .רצחבש םיעוצפב
 םימ ךילוה אל הלעמלמש רוניצה יכ רכינו םימהוזמו םימח ויה םה .םימל יתסנכנו ידגב יתטשפ
 יניע תא יתמצע .םיימעפו םעפ הכירבה תא יתיצחו יתועורז יתטשפ . םיבר םימי ראבה ןמ
  ״!רהמ החש !הלהב לא״ :רמואו דדועמ ,הקעמה ןמ אוביש ימא לש הלוקל יתיכחו
 יתחצנ ינא לבא ,הקירמאב יתוא תחצנ התא״ :ינזאב םירכ-לודבע לש ולוק אב תאז תמועל ךא
  .״הכירבב ,ןאכ ךתוא
 .חצרנ םירכ-לודבע יכ יתעדי .קופדמ דמע יבל .סדרפל רבעמ הירי לוק עמשנ עגר ותואב
 ימ״ :חווצ דקפמהו םש הדמע הלק המוהמ .סדרפל יתרהימו יסנכמ תא יתפטח ,םימה ןמ יתצפק
  .״רודכ ילצא טלפנ״ :רמא םירוחבה דחא ״?תוחורה לכל ,ןאכ הרי
  .״ךלש יברעה תא וגרה .לזאזעל ,היצמרופניא ונדספה״ :רמאו ברקתמ ינאר דקפמה
  .יתרמא ,״ונדספה״
 ,ןכל םדוק םיעגר המכ ינאר אוהש המוד .היתכפהו םירכ-לודבע תיווג לא יתשגינ ךכ רחאו
  .דיספהש םדא ינפ ויה אל וינפ .הכירבב החוש ינאשכ ,וחור יניעב
  .םיחצונמה ,ונלוכ ונייה ,יכונא יתייה ,רצחב ,ןאכ

 
 
Binyamin Tamuz, Swimming Contest. 
 
 
Q: Discuss the concept of “winning” and “losing” is this passage and the 
different ways each of the characters mentioned understands these 
concepts.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(turn over) 
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3. Translate the following seen poem into English and comment as 
indicated below [25 marks] 

 
החלאצמ ןאמלס ,םג אבא  

 
יִלֶש אָּבַאְל  
רָהָה דַרֹומְּב דַלֹוּנֶשֹ  

,םַגֲאָה לַע טיִּבִהְו  
.םָלֹועֵמ ןֹוּכְרַּד הָיָה ֹאל  
.רבֲעַמ תַדּועְּת ֹאל ּוּלִפֲאַו  
םיִרָהֶה תֶא הָצָח אּוה  
ּומְרָז ֹאל תֹולּובְּגַה רֶשֲאַּכ  
.רָהָּנַּב  
 

יִּלֶש אָּבַאְל  
.םָלֹועָּב ןֹוּכְרַּד הָיָה ֹאל  
ֹול הָתְיָה ֹאּלֶש יֵנְּפִמ ֹאל  
.םָתֹוחְו ץֶרֶא  
ץֶרָאָהֶש יֵנְּפִמ קַר  
תַחַנְּב םָש ּהָל הָנְכָש דיִמָּת  
.ויָדָי תֹוּפַכְּב  
הָקְמָח ֹאל ץֶרָאָהֶש ֹומְכּו  
םַעַּפ ףַא ויָדָּיִמ  
,םָּיַל רֶבֵעֵמ לֶא הָעְסָנְו  
  .םַּג – אָּבַא

 
 
Q: Discuss some of the ways in which this Hebrew poem by an Israeli-
Palestinian poet comments on relations between Jews and Palestinians 
in Israel.  
 
 

Yaron Peleg
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4. Translate the following seen excerpt into English and comment as 

indicated below [25 marks] 
 
 

 ךל קר ?חתפמה תא האיבחמ ינא הפיא תיאר״ ,ילא התנפ איה ,רקוב ותואב התליפת תא המייסשכ
 דיגתו ןוראה תא חתפת זא .יתומ םוי דע ,דחא ףאל רפסת אלש יל חיטבתש הצור ינאו ,תרפסמ ינא
 ?ןיבמ התא .לוחכה קיתב אצמנ דויצה לכש ,תומא ינאשכ הפל ועיגי חטבש ,ךלש תודודל
״?חיטבמ התא .הזה דויצב קר ושמתשיש  
.חיטבמ ינא  
 םירוההש ינפל ךלש רדחל ץור ,רהמ ?דחפמ התא הממ ,םכח ךכ לכ דלי .דחפל קיספת התאו״
״.םיררועתמ ךלש  

 
 המ ליבשב תרחא ,עדוי אל ינאש והשמ תעדוי הארנכ איה .אתבס לש התומ לע יארחא ינא וישכע
?תוומ לש דויצ ללכב הז המו ?תוומ לש דויצ הל  

 
Sayed Kashua, Dancing Arabs 

 
 

 
Q: The passage mentions חתפמ  and אתבס תומ . What is their symbolic 
value, their importance for understanding the story? 

 
 
 
  
 

END OF PAPER 


