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زخريا أبو فحيلة
1951-1885

ولد زخريا أبو فحيلة في مدينة بيت حلم لعيسى خليل يعقوب أبو فحيلة وميالدة حنا الدبدوب في 22 كانون أول من العام 1885. تزوج 
من جميلة الياس اجلبرية وأجنب منها ستة من األبناء و البنات.  تشير األبحاث أن أول ما رسمه زخريا أبو فحيلة هي لوحة لعائلة الدبدوب، 
موقعة من قبله في العام 1900، و هي مرسومة على صورة مأخوذة في استوديو خليل رعد بالقدس،. رسم زخريا أيضا لوحة ليعقوب 
إبراهيم األعمى مرسومة على صورة كانت أيضا قد أخذت في استوديو خليل رعد، والرسم موقع من قبل زخريا في العام 1906، وميكن 

االستنتاج أنه في تلك الفترة لم يكن ميتلك استوديو خاص به للتصوير، بل كان يرسم بالزيت على ما صوره مِصورو القدس.

في حوالي العام 1907 قام زخريا بتأسيس استوديو أبو فحيلة في ساحة املهد، وكان يقع في نفس الدكان الذي ضم محل عمه يعقوب 
أبو فحيلة، والذي كان مختصاً ببيع البضائع التقوية، ويظهر احملل في صورة لساحة املهد يعود تاريخها إلى ما بعد العام 1905، كذلك 
تدل تلك الصورة أن احملل حافظ على اسمه »يعقوب أبو فحيلة« حتى بعد وفاة يعقوب ) 1838-1900( الذي كان ميلك مشغال إلنتاج القطع 
الصدفية التي يوجد أمثلة منها في بعض اجملموعات اخلاصة وهي في األغلب تعود إلى الربع األخير من القرن التاسع عشر محفور عليها 
عبارة  »صنع يعقوب أبو فحيلة« كما حتمل أحداها عبارة »رقم 1- ساحة املهد«.لقد ساعد موقع أستوديو أبو فحيلة الواقع في دكان 
عمه يعقوب في ساحة املهد على كون زخريا أبو فحيلة أول من صور أعراس العائالت البيتلحمية أمام كنيسة املهد، ومن األمثلة على 
ذلك صورة زفاف عبد األحد إبراهيم األعمى )22 أيلول 1907( و تعد من أوائل صور الزفاف املأخوذة في بيت حلم وأيضا صورة زفاف عائلة 
جاسر وعائلة الدبدوب في العام 1910. تشير الدراسة إلى عالقة وطيدة بني املصور خليل رعد و زخريا أبو فحيلة، وذلك ألن زخريا كان قد 
أبتدأ حياته املهنية و الفنية بالرسم فوق صور أخذت من قبل خليل رعد، مما يشير إلى  أن زخريا قد يكون أحد تالميذ البارع خليل رعد.هدم 
أستوديو أبو فحيلة في ساحة املهد أثناء الستينات من القرن العشرين مع العديد من األبنية األخرى وذلك لتوسيع الساحة. توفي زخريا 

في العام 1951 في كولومبيا.
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