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يف بريوت تابع درا�سته يف مدار�س 

الإر�ساليات الربيطانية والأمريكية.

In Beirut, he continued his education in the 
schools of British and American missions.

عا�س الزوجان ما بني �سنة 1890 و �سنة 

1900 يف لندن.

From 1898 to 1900 the couple 
lived in London.

ُقتل خليل ال�صليبي وزوجته كاري 

ليل ال�صبت 7 متوز 1928 اأثناء عودتهما 

من ال�صاطئ، بنتيجة خالف مع 

بع�ض �صكان قرية بطّلون حول احلق 

باإ�صتعمال نبع ماء.

Khalil and Carrie were killed on 
a Saturday night, July 7, 1928, 
as they were returning from the 
beach, following a conflict with 
some Btalloun villagers over 
the right to use a water spring.

A Brief Timeline of Khalil Saleeby’s Life
خليل ال�سليبي يف �سرية موجزة

ولد خليل ال�صليبي يف بطّلون، وهي 

قرية �صغرية يف  ق�صاء عاليه، يف جبل 

لبنان، يف 12 اآذار1870.

Khalil Saleeby was born in 
Btalloun, a small village in the 
Aley district of Mount Lebanon, 
on March 12, 1870.

يف العام 1886 انتقل خليل ال�صليبي 

للدرا�صة يف الكلية ال�صورية 

الإجنيليْة التي �صّميت فيما بعد 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 

In 1886 he attended the Syrian 
Protestant College (now the 
American University of Beirut).

يف العام 1900 عاد خليل ال�صليبي مع 

زوجته كاري اإىل بريوت واأقام مر�صمًا 

له يف �صارع بل�ض، يف منطقة القنطاري 

الع�رصية، مبواجهة املدخل الرئي�صي 

للجامعة الأمريكية يف بريوت.

In 1900 they returned to Beirut. 
Saleeby opened a studio on Bliss 
street, in the fashionable Kantari 
district, facing the main entrance of 
the American University campus.

A short time after the state of 
Great Lebanon was proclaimed on 
September 1, 1920, Saleeby rented 
a house in the summer resort of 
Souk el-Gharb, the stronghold of 
the Saleeby family.

بعد اإعالن دولة لبنان الكبري يف اأول 

اأيلول 1920، اإ�صتاأجر خليل ال�صليبي 

منزًل �صيفيًا له يف بلدة �صوق الغرب، 

معقل اآل ال�صليبي.

خليل ال�صليبي يف عام 1895. Khalil Saleeby in 1895.

جبل لبنان اليوم. Mount Lebanon Today.

Saleeby’s paintings displayed in 1921 at the Beirut Industrial Fair..1921 لوحات �صليبي التي عر�صت يف معر�ض بريوت ال�صناعي يف عام

يف 1989/1890 غادر بريوت اإىل اأدنربه، 

حيث تعّرف اإىل اأهم الر�صامني 

يف زمانه. وهناك التقى بالر�صام 

الأمريكي جون �صنغر �صارجنت الذي 

�صّجعه على زيارة فيالدلفيا.

يف فيالدلفيا اإقرتن خليل ال�صليبي 

مُبلهمته كاري اأود. وبعد زواجهما 

بقليل قّررا الإنتقال اإىل اأوروبا 

واأم�صيا بع�ض الوقت يف اأدنربه 

وباري�ض، و ثم يف لندن.

Around 1889/90 he left Beirut for 
Edinburgh where he got to know 
some of the prominent painters 
of the time. There he met the 
American painter John Singer 
Sargent who encouraged him 
to visit Philadelphia. Here, he 
married his American wife and 
muse Carrie Aude. Shortly after 
their marriage they decided to 
move to Europe, spending time 
in Edinburgh, Paris, and London.

خليل ال�صليبي يف مر�صمه. )1922( Saleeby in his studio. (1922)


