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ر+*$م ا'&%$د"!*

لــم يكــن أحــد يعــرف عنهــا شــيئاً قبــل نهايــة األلفيــة الثانيــة، التــي بــرز فيهــا 
اســم كرميــة عبــود ألول مــرة فــي األرجــاء الثقافيــة والفنيــة. ففــي كتابــه »لقطــات 
ــؤاد  ــا كان ف ــه بوجوده ــن أعلم ــار أن أول م ــام نص ــر عص ــرة 1948-1850«، ذك مغاي
خــوري وأكــرم زعتــري مــن املؤسســة العربيــة للصــورة، خــالل لقــاء جمعــه بهمــا 
فــي عمــان ســنة 1998، كمــا عــاد اســمها مــرة أخــرى للظهــور ســنة 2006 مــن 
خــالل إعــالن نشــره تاجــر إســرائيلي فــي إحــدى اجلرائــد العربيــة باحثــاً عنهــا، األمــر 
الــذي لفــت الباحــث أحمــد مــروات. كتــب مــروات العديــد مــن املقــاالت عــن كرميــة 
عبــود، لكنهــا لــم تكــن تســتند إلــى معلومــات موثوقــة، لكنه أعــاد تداول اســمها 
بــني املهتمــني مــن الباحثــني ومحبــي الفنــون مــن خــالل كتاباتــه، حتــى تكلــل هــذا 
الســطوع الــذي حملــه اســمها فــي 2009 عندمــا زار الباحــث مــروات متــري الراهــب 
ــراد  ــن أف ــت م ــود كان ــب أن عب ــف الراه ــود، ليكتش ــة عب ــن كرمي ــه ع ــدث أمام وحت

الكنيســة اللوثريــة فــي بيــت حلــم، بــل إنهــا ابنــة راعيهــا القــس ســعيد عبــود.

الوالدة والنشأة
ــي  ــة ف ــة اللوثري ــالد اإلجنيلي ــة املي ــجالت كنيس ــب س ــود حس ــة عب ــدت كرمي ول
بيــت حلــم بتاريــخ 13 تشــرين ثانــي )نوفمبــر( 1893 ، تعــود أصولهــا لقريــة اخليــام 
فــي اجلنــوب اللبنانــي، حيــث نشــأ والدهــا فــي أســرة كبيــرة تتكــون مــن ســبعة 
أطفــال غيــره. توفــي جدهــا وتــرك ثمانيــة أطفــال يتامــى، لــم تكــن جدتهــا قــادرة 
ــة  ــد كرمي ــود وال ــعيد عب ــال س ــك، مت إرس ــاً، لذل ــا جميع ــة بأطفاله ــى العناي عل
وأخيــه األصغــر ســليمان إلــى دار األيتــام الســورية فــي القــدس. كان املبشــر “يوهــان 
لودفيــك شــنلر” اإلجنيلــي واألملانــي األصــل قــد أســس فــي عــام 1860 فــي القــدس 
علــى أراضــي لفتــا دار األيتــام الســورية للعنايــة باألطفــال الذيــن تيتمــوا نتيجــة 
ــاً  ــا الحق ــق والده ــام. التح ــس الع ــي نف ــان ف ــل لبن ــت بجب ــي عصف ــح الت املذاب
ــل  ــاك للعم ــل هن ــث تأه ــام، حي ــدار األيت ــوي ل ــم ثان ــو قس ــني، وه ــد املعلم مبعه
التربــوي والرعــوي، وأتقــن اللغتــني العربيــة واألملانيــة، وأصبــح الحقــاً أول قســيس 

ــري عربــي. لوث
فــي عــام 1890، تــرك والــد كرميــة دار األيتــام الســورية وقصــد مدينــة بيــت حلــم، 
حيــث عمــل كمــدرس خــاص فــي املدرســة اإلجنليزيــة. فــي بيــت حلــم، تعرف ســعيد 
عبــود علــى رفيقــة حياتــه بربــارة يوســف بــدر وتزوجــا فــي العــام 1890. كان والــد 
كرميــة كثيــر التنقــل بســبب العمــل، حتــى اســتقر فــي النهايــة فــي بيــت حلــم 
للعمــل كواعــظ فــي بيــت جــاال، وخــدم هنــاك حتــى 1905، ثــم انتقــل إلــى بيــت 
حلــم كواعــظ مســاعد للقــس األملانــي، ثــم قســيس للكنيســة اإلجنيليــة اللوثريــة 

حتــى تقاعــده ســنة 1947م.
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ال ميكــن اجلــزم أيــن درســت كرميــة املرحلــة االبتدائيــة، هــل فــي املدرســة اإلجنليزيــة 
ــح  ــا؟ إن ص ــل والده ــث عم ــة حي ــة اللوثري ــي املدرس ــا، أم ف ــل والدته ــث تعم حي
اخليــار األول، فقــد تكــون درســت فــي نفــس املدرســة والفتــرة الزمنيــة مــع نبيهــة 

ناصــر ورتيبــة شــقير، اللتــني أسســتا مدرســة صــارت الحقــاً جامعــة بيرزيــت.

شــبت كرميــة عبــود فــي جــو متعــدد الثقافــات، مــا جعــل نظرتهــا إلــى العالــم 
فــي ذلــك الوقــت أكثــر انفتاحــاً مــن الواقــع احمليــط، فنظــراً لعمــل والديهــا فــي 
ــاب  ــة، كان الب ــي الكنيس ــا ف ــة أبيه ــة وخدم ــدارس اإلجنليزي ــم وامل ــل التعلي حق
ــة  ــة واألرمني ــا، كالبريطاني ــيات حوله ــن اجلنس ــر م ــع الكثي ــارف م ــاً للتع مفتوح
ــة  ــة واإلجنليزي ــات: العربي ــالث لغ ــن ث ــا يتق ــا وأمه ــن أبيه ــكان كل م ــة، ف واألملاني
ــة  واألملانيــة، ويرجــح أنهــا عملــت فــي ســلك التعليــم بعــد التخــرج مــن الثانوي
فــي دار األيتــام الســورية التــي عمــل فيهــا ســابقاً والدهــا وعمهــا ســليمان أيضــا.

يعــرف عــن والدهــا أنــه كان يجيــد فــن اخلطابــة والوعــظ، وأصــدر كتابــاً عــن األمثال 
العربيــة الدارجــة، وكانــت لــه اهتمامــات سياســية، حيــث كان مــكان عملــه مركزاً 
للنــدوات الثقافيــة. كان يحــب املوســيقى، فأســس جوقــة موســيقية كان قائدهــا، 
ــا جتيــد العــزف علــى  وكانــت ذائعــة الصيــت فــي بيــت حلــم، وكانــت أختهــا ليدي
ــن،  ــم والف ــة والتعلي ــم بالثقاف ــس املفع ــة باحل ــواء املليئ ــذه األج ــار. كل ه اجليت

انعكســت علــى كرميــة بشــكل واضــح فــي توجههــا وعملهــا.

حســب ســجالت كنيســة امليــالد، كان لكرميــة خمســة إخــوة: كاترينــا، جنيــب الــذي 
توفــي طفــالً، أخوهــا كــرمي الــذي توفــي ســنة 1921، منصــور الــذي أصيــب مبــرض 
عصبــي دخــل علــى إثــره إلــى مستشــفى األمــراض العصبيــة فــي بيــت حلــم حيــث 

توفــي هنــاك ســنة 1954، وأختهــا ليديــا.

ــة  ــة اللوثري ــالد اإلجنيلي ــة املي ــي كنيس ــي 1930 ف ــا ف ــود قرانه ــة عب ــدت كرمي عق
ــني مــن العمــر بالتاجــر يوســف  فــي بيــت حلــم، عندمــا بلغــت السادســة والثالث
فــارس طايــع مــن مرجعيــون مســقط رأس أبيهــا. كان زوجهــا أرمــالً ولديــه طفــل، 
لــم يكــن زواجــاً ناجحــاً فــي مجملــه، فــزوج كرميــة بقــي فــي مرجعيــون مســقط 
رأســه، بينمــا كانــت كرميــة تتنقــل بســبب عملهــا بــني بيــت حلــم والقــدس ويافــا. 
أثمــر زواج كرميــة عــن ابنهــا ســمير الــذي عــاش معهــا فــي بيــت جــده ســعيد فــي 

بيــت حلــم بعــد انفصــال والديــه.
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سطوع جنمها

ــرز اســم كرميــة عبــود فــي مالحظــة صغيــرة كتبهــا عصــام نصــار فــي كتابــه  ب
لقطــات مغايــرة 1850-1948، أن أول مــن أعلمــه بوجودهــا كان فــؤاد خــوري وأكــرم 
ــان 1998،  ــي عم ــا ف ــه بهم ــالل لقائ ــورة خ ــة للص ــة العربي ــن املؤسس ــري م زعت
ــا  ــض أعماله ــى بع ــت عل ــي اطلع ــيلع، الت ــا س ــرائيلية رون ــة اإلس ــا الباحث وأيض

ــا. ــرف بوجوده وتع

ــن  ــث ع ــة يبح ــات األثري ــم باملقتني ــرائيلي يهت ــر إس ــف 2006، كان تاج ــي منتص ف
طــرف خيــط يقــوده إلــى كرميــة عبــود ليعــرف أصلهــا وفصلهــا، فنشــر إعالنــاً فــي 
إحــدى اجلرائــد العربيــة باحثــاً عــن هــذه املصــورة، األمــر الــذي لفــت انتبــاه الباحــث 
ــد مــن صــور  أحمــد مــروات، وجعلــه يبحــث عــن هــذا التاجــر وينتــزع منــه العدي

كرميــة.

ــر فــي  ــدأ مــروات يكتــب عنهــا املقــاالت فــي اجملــالت والصحــف. املثي فــي 2008، ب
األمــر أن هــذه الكتابــات كانــت مبنيــة علــى تخمينــات وتأويــالت، ولــم تكــن مبنيــة 
علــى أبحــاث ومراجــع موثقــة، ومــع ذلــك، شــكلت هــذه الكتابــات ســبقاً صحفيــاً 
جعــل مــن اســم كرميــة عبــود يطفــو علــى الســطح ويتــم تداولــه بــني الباحثــني 

ومحبــي الفنــون.

وفــي لقــاء بــني الباحــث أحمــد مــروات والقــس متــري الراهــب وحديــث مــروات عــن 
ــة فــي بيــت  كرميــة عبــود، تبــني الحقــاً للقــس أنهــا مــن أفــراد الكنيســة اللوثري

حلــم، بــل إنهــا أيضــاً ابنــة راعيهــا القــس ســعيد عبــود.

 فن التصوير

ــة  ــة واإلجنيلي ــاليات األجنبي ــا اإلرس ــت فيه ــرة كان ــي فت ــود ف ــة عب ــأت كرمي نش
ــت  ــي ارتبط ــن الت ــة واألماك ــر األرض املقدس ــن لتصوي ــتقطب املصوري ــة تس خاص
ــيح،  ــد املس ــا مه ــة بكونه ــداً مرتبط ــم حتدي ــت حل ــت بي ــدس، وكان ــاب املق بالكت

ــن. ــاً للمصوري ــزاً مهم ــت مرك فكان

ــاك  ــرة، وهن ــك الفت ــي تل ــطني ف ــي فلس ــراً ف ــر منتش ــام، كان التصوي ــكل ع وبش
ــد  ــي غرابي ــور األرمن ــدي املص ــت أي ــن حت ــوا م ــن خرج ــن الذي ــن املصوري ــد م العدي
كريكوريــان، الــذي افتتــح فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر أول اســتوديو فــي 
القــدس خــارج بــاب اخلليــل عنــد البلــدة القدميــة، والــذي خــرّج خليــل رعــد ليصبــح 

ــي فــي فلســطني، وأيضــاً عيســى الصوابينــي، وغيرهمــا. أول مصــور عرب
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أمــا عبــود، فكانــت أول امــرأة تقــدم خدمــات التصويــر للجمهــور، وكانت لهــا دعاية 
ــدة الكرمــل ســنة 1924، ذكــرت فيهــا أنهــا املصــورة الوطنيــة الوحيــدة  فــي جري
فــي فلســطني، وأنهــا تعلمــت هــذا الفــن عنــد أحــد مشــاهير املصوريــن دون ذكــر 
اســمه، ولــم يعــرف حتــى اآلن علــى يــد مــن تعلمــت كرميــة عبــود التصويــر، فهــل 
كان عنــد أحــد املصوريــن األرمــن املشــهورين أم عنــد الصوابينــي فــي يافــا؟ لكــن 
يرجــح أنهــا تعلمــت التصويــر فــي أقــرب مــكان ملدينــة بيــت حلــم، مــكان ســكنها.

ــي  ــة ف ــت املهن ــى احترف ــا، حت ــني له ــا واملقرب ــاء عائلته ــر أبن ــة تصوي ــدأت كرمي ب
ــائية. ــورة النس ــة باملص ــت معروف ــي، وكان ــرن املاض ــرينيات الق ــل عش أوائ

ركــزت عبــود فــي تصويرهــا علــى الصــور الشــخصية أو مــا يعــرف بـ»البورتريــه«، 
وكانــت تلتقــط صــور زبائنهــا فــي بيوتهم اخلاصــة مــع التقــاط اخللفيات املناســبة، 

وأمــام كاميــرا عبــود، كان زبائنهــا يقفــون بأريحيــة اللتقــاط الصــورة.

ــه« يحظــى  كان منــط الصــور الشــخصية احملاكيــة للوحــات الشــخصية »البورتري
ــل،  ــا املفض ــكان طرازه ــود، ف ــبة لعب ــطني، وبالنس ــط فلس ــرة وس ــعبية كبي بش
ــوداً  ــت قي ــي وضع ــت، الت ــك الوق ــي ذل ــائدة ف ــة الس ــر االجتماعي ــراً للمعايي نظ
ــور  ــص بالص ــة تخت ــل كرمي ــذي جع ــر ال ــو األم ــارج، وه ــي اخل ــرأة ف ــل امل ــى عم عل

ــهرتها. ــت ش ــه، ذاع ــخصية، وعلي الش

كانــت عبــود أيضــا تلتقــط صــوراً للعديــد مــن مناظــر املــدن والقــرى الفلســطينية 
ــه االســتوديو وتقــوم  ــوم األحــد، وهــو اليــوم الــذي كانــت تغلــق ب أثنــاء جتوالهــا ي
بجوالتهــا مــع صديقاتهــا وبنــات عمومتهــا مــن الناصــرة، فقامــت عبــود بتصويــر 
عــدة مــدن رئيســية، وهــي: بيــت حلــم ومعاملهــا كقبــة راحيــل، وطبريــا وشــواطئها 
ــاحل  ــل والس ــل الكرم ــا وجب ــرة، وحيف ــا، والناص ــها وجوامعه ــواقها وكنائس وأس
ــود أنهــا  ــز صــور كرميــة عب ــد. ومــا كان ميي ــاء وســكة احلدي ــدة القدميــة واملين والبل
مذيلــة بختمهــا واســمها بالعربيــة واإلجنليزيــة )كرميــة عبــود- مصــورة شــمس(.

احلياة االجتماعية في صور كرمية عبود

امتــازت أعمــال عبــود عــن أقرانهــا مــن املصوريــن فــي ذلــك الوقــت بأنهــا كانــت 
تبــرز اجلانــب اإلنســاني للشــخصيات التــي تصورهــا، فكانــت تظهــر الوجــوه التــي 
تلتقطهــا الكاميــرا بتواضــع وإنســانية وطبيعيــة محاكيــة للواقــع بعيــدا عــن إبراز 
هالــة مــن اخمليلــة الفانتازيــة التــي كانــت متبعــة بنســبة كبيــرة فــي ذلــك الوقــت 

مــن املصوريــن املشــاهير أمثــال كريكوريــان ورعــد والصوابينــي.
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ــت  ــي قام ــوه الت ــي الوج ــة ف ــة خاص ــاهدة هال ــي مش ــود ف ــال عب ــاهمت أعم س
بتصويرهــا، هالــة طبيعيــة ألشــخاص يســعون إلــى الظهــور فــي أحســن أحوالهــم 
فــي إطــار الطبقــة الوســطى. فمــن خــالل صورهــا، تفهــم أن أغلــب الشــخصيات 
التــي تصورهــا ال تنحــدر إلــى طبقــة احلــكام أو الضبــاط أو الباشــوات أو الزعامــات 
الدينيــة، كمــا أن صورهــا ال حتــاول محــاكاة مشــاهد إجنيليــة أو مخيلــة تســتهدف 

اجلمهــور األوروبــي.

كانــت صورهــا حتاكــي الشــخصيات الفلســطينية وترصــد الوجــوه الفلســطينية 
قبــل نكبــة 1948، وتشــعرك بلطفهــا وبســاطتها.

ــدءا مــن  ــى النســاء واألطفــال، ب ــود تســلط الضــوء عل ــت أعمــال كرميــة عب وكان
ــم،  ــرب وغيره ــورون الغ ــه املص ــا أهمل ــق م ــة لتوثي ــي محاول ــع ف ــة واجملتم العائل
ــرة  ــك الفت ــطني تل ــي فلس ــرا ف ــذي كان منتش ــي ال ــر الصهيون ــة التصوي خاص

ــطيني. ــي الفلس ــي العرب ــهد االجتماع ــل املش وأهم

ــل  ــدود واملتمث ــر احمل ــي غي ــاري والثقاف ــوع احلض ــود التن ــور عب ــرت ص ــا أظه كم
ــال  ــاس األطف ــة لب ــعر أو طريق ــف الش ــة، وتصفي ــائية اخملتلف ــة النس ــي األلبس ف
والشــبان، فصــور كرميــة أكــدت علــى مواكبــة الفلســطينيني وتطورهــم مــن خــالل 
ــدا  ــع ح ــة وتض ــي النكب ــل أن تأت ــة، قب ــاة االجتماعي ــى احلي ــم عل ــكاس صوره انع

ــل وتوقفــه. لهــذا التطــور، ب

اســتطاعت كرميــة أن تكــون جــزءا مــن العائــالت، فكونهــا مصــورة امــرأة، فــي فتــرة 
كان يســيطر عليهــا الفكــر احملافــظ، كانــت عبــود تصــور الفتيــات مــن العائــالت 
ــة،  ــالت املنفتح ــة للعائ ــات جماعي ــور لقط ــت تص ــن، وكان ــل بيوته ــة داخ احملافظ
وهــذا مــا تثبتــه الكثيــر مــن الصــور القدميــة لبعــض عائــالت القــدس ويافــا وحيفــا 

وغــزة أيــام االنتــداب البريطانــي.

صراع الهوية

ــت  ــث كان ــي، حي ــم العثمان ــن احلك ــرة م ــرة األخي ــي الفت ــود ف ــة عب ــدت كرمي ول
ــة العثمانيــة تســيطر علــى بــالد الشــام بأكملهــا، ولــم تكــن هنــاك  اإلمبراطوري
حــدود سياســية مغلقــة بــني مــا عرفــت الحقــاً بلبنــان وفلســطني، وبالتالــي، كان 
ســعيد عبــود مثــالً يعــرف نفســه كمــا جــاء فــي ســيرته الذاتيــة أنــه ولــد فــي 
قريــة اخليــام فــي اجلليــل األعلــى، وبالتالــي عــرف نفســه جغرافيــا وليــس سياســيا.
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مــن منظــور اليــوم، كان ســعيد عبــود لبنانّيــاً، ولكــن مــن منظــوره هــو لــم يكــن 
لبنانيــاً أو حتــى فلســطينياً، بــل كان جليليــاً، وهــو األمــر الــذي ينطبــق علــى كرميــة 
عبــود، فهــي ولــدت فــي بيــت حلــم، عندمــا كانــت بيــت حلــم جــزءاً مــن متصرفيــة 

القــدس العثمانيــة، ومــن منظــور اليــوم، فهــي فلســطينية مــن جــذور لبنانيــة.

ــت  ــا حت ــزء منه ــح ج ــام، فأصب ــمت الش ــة، تقس ــة العثماني ــاء احلقب ــد انته وعن
االنتــداب البريطانــي، وتقّســم اجلليــل األعلــى، فأصبــح اجلــزء الشــمالي منــه حتــت 
االنتــداب الفرنســي، وبالتالــي، أصبحــت قريــة اخليــام جــزءاً مــن لبنــان، وبيــت حلــم 

التــي وقعــت حتــت االنتــداب البريطانــي جــزءاً مــن فلســطني.

ــي  ــدة ف ــة الوحي ــت تعــرف عــن نفســها بأنهــا املصــورة الوطني ــود كان كرميــة عب
ــت  ــا مات ــدت وبه ــا ول ــطني، به ــي فلس ــا ف ــت كل حياته ــد عاش ــطني، فق فلس
ودفنــت، ورغــم زواجهــا مــن رجــل يعتبــر لبنانيــاً، فهــي لــم تعــش معــه، بســبب 

ــم. ــا الدائ ــا وتنقله ــروف عمله ظ

ــا كان  ــذي رمب ــان، وهــو األمــر ال ــاة كرميــة، اســتقل لبن ــالث ســنوات مــن وف بعــد ث
سيشــكل صراعــاً لــدى كرميــة حــول هويتهــا، وهــو مــا حــدث مــع والدهــا الــذي 
انتقــل إلــى لبنــان بعــد تقاعــده وســوء الظــروف فــي فلســطني فــي الفتــرة التــي 
ســبقت النكبــة، وعــاد إلــى مســقط رأســه فــي أوائــل شــهر كانــون الثانــي عــام 

.1948

الدور الوطني

ــطيني  ــعب الفلس ــال الش ــن نض ــزأ م ــزءاً ال يتج ــا ج ــود ووالده ــة عب ــت كرمي  كان
إبــان اإلضــراب الكبيــر عــام 1936، فــكان والــد كرميــة مــن أوائــل القساوســة الذيــن 
تنبهــوا خلطــر احلركــة الصهيونيــة علــى فلســطني، بــل وكان يدافــع عــن احلقــوق 
ــد مــن النــدوات اإلجنيليــة كل خميــس فــي  الوطنيــة الفلســطينية، وعقــد العدي
ــة  ــع الهوتي ــج مواضي ــم، ليعال ــت حل ــي بي ــة ف ــة اللوثري ــالد اإلجنيلي ــة املي كنيس
ذات أبعــاد وطنيــة، مثــل الصهيونيــة والعهــد القــدمي، وإســاءة اســتخدام الكتــاب 
ــب الكنيســة  ــن دفعــوا باجتــاه تعري ــه كان مــن القساوســة الذي املقــدس، كمــا أن
ــتور  ــوا دس ــن وضع ــرة الذي ــد العش ــكان أح ــطني، ف ــي فلس ــة ف ــة اللوثري اإلجنيلي
الكنيســة اإلجنيليــة العربيــة فــي بيــت حلــم، التــي كانــت تهــدف إلــى ضــم أفــراد 
الكنائــس اللوثريــة فــي كل مــن بيــت حلــم، وبيــت جــاال، وبيــت ســاحور، واخلليــل.
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والشــيء ذاتــه الــذي كان واضحــاً بشــكل جلــي فــي كرميــة عبــود وتعريفهــا عــن 
نفســها بأنهــا املصــورة الوطنيــة الوحيــدة التــي جتــول املــدن الفلســطينية وتوثــق 

مناظرهــا الطبيعيــة والثقافيــة.

مجموعتها الصورية

عملــت كرميــة عبــود كمصــورة مــا يقــارب الربــع قــرن )1915-1940(، وعملــت فــي 
عــدة مــدن فلســطينية ذكــرت منهــا ســابقاً بيــت حلــم وحيفــا والناصــرة والقــدس.

تركــت عبــود الكثيــر مــن الصــور، بعضهــا معــروف والبعــض اآلخــر مــا زال مجهــول 
املــكان، ومت حصــر مجموعــة عبــود الصوريــة بســت مجموعات:

 الصــور اخلاصــة التــي قامــت عبــود بتصويرهــا للنســاء واألطفــال والعائــالت، 	. 
ــب  ــا يصع ــا، م ــك أصحابه ــا زال مل ــور م ــذه الص ــن ه ــد م ــك أن العدي وال ش

ــا. ــة جمعه عملي

 الصــور التــي فــي عهــدة عائلتهــا، ولألســف، فمصيــر هــذه الصــور مجهــول، 2. 
فهــل هــي فــي بيــت حلــم؟ أم وصلــت إلــى لبنــان مــع أبيهــا؟ أم بقيــت مــع ابــن 
كرميــة عبــود الــذي رحــل إلــى البرازيــل؟ لألســف، لــم يصــل إليهــا أحــد حتــى 

اآلن.

 الصــور التــي بعهــدة التاجــر اإلســرائيلي، وحســب روايــة أحمــد مــروات، فهــي 3. 
ــي  ــة ف ــة وتاريخي ــع أثري ــورة ملواق ــوي 400 ص ــدات وحت ــة مجل ــن ثالث ــة م مكون

ــي. ــان االنتــداب البريطان فلســطني إب

 الصــور املنتشــرة فــي املصــادر املفتوحــة، والتــي حصــل عليهــا أحمــد مــروات 	. 
فــي مبادلــة مــع التاجــر اإلســرائيلي مقابــل تــوراة قدميــة.

ــدة 5.  ــت بعه ــورة كان ــن 300 ص ــون م ــود، وتتك ــفيقة عب ــل وش ــة متي  مجموع
ــرة. ــيف الناص ــي أرش ــوم ف ــي الي ــرة، وه ــي الناص ــود ف ــس عب ــيد دعيب الس

ــية أو 	.  ــيفات كنس ــن أرش ــا م ــود ومت رصده ــة عب ــة كرمي ــذت بعدس ــور أخ  ص
ــخصية. ــات ش مجموع

وفاتها

فــي ســنوات عمرهــا األخيــرة، راحــت كرميــة تتعــرض لنوبــات مــن احلمــى، فكتــب 
أبوهــا القــس ســعيد فــي 2 شــباط )فبرايــر( 1940 إلــى متيــل عبــود رســالة جــاء 
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فيهــا: »بقيــت احلمــى مالزمــة كرميــة جملــة أيــام، وقــد صــار هــذا اعتياديــاً عندنــا: 
فــإذا اســتراحت بضعــة أيــام، فلكــي تعــود احلمــى فتهاجمهــا وحتــف جــزءاً آخــر، 

ولــو قليــالً، مــن عافيتهــا«.

ــت  ــالد، توفي ــة املي ــجالت كنيس ــب س ــهر، وحس ــة أش ــالة بثالث ــذه الرس ــد ه بع
كرميــة عبــود فــي 27 نيســان )أبريــل( 1940 فــي مدينــة بيــت حلــم عــن عمــر ناهــز 
ســبعة وأربعــني عامــاً نتيجــة فشــل كلــوي ودفنــت فــي اليــوم التالــي فــي مقبــرة 
الكنيســة اإلجنيليــة اللوثريــة، طاويــة معهــا قصــة رائــدة عربيــة ومصــورة عريقــة 

ومخلفــة وراءهــا إرثــاً ثقافيــاً مميــزاً.

الهوامش 

ــتندت  ــة، واس ــة ومتاح ــادر مفتوح ــى مص ــة عل ــورة القلمي ــذه الص ــدت ه اعتم
ــى:  ــي عل ــكل أساس بش

متــري الراهــب، أحمــد مــروات، عصــام نصــار، كرميــة عبــود رائــدة التصويــر النســوي 
فــي فلســطني 1940-1893م، بيــت حلــم: ديــار للنشــر، 2013.
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