علي فھيم زيد الكيالني
السيرة الذاتية

 االسم :علي فھيم زيد الكيالني. من مواليد مدينة السلط  ،1931نشأ فيھا ،وأتم دراسته في ثانويتھا عام 1950م.
 عمل مباشرة فترتين متقاربتين في دائرة االحصاءات العامة،
 ثم وزارة السياحة واآلثار في أعمال الطباعة واإلنتاج الفني.
 بعث في دورات تدريبية على أعمال فن الطباعة في بيروت.
 كان آخر مھماته مديراً لإلنتاج الفني في وزارة السياحة إلى أن أحيل الى التقاعد عام
1980م.
 تخللتھما مدة عام إداريا ً في مختبرات وزارة الصحة.
 وحوالي سبعة أعوام في عمل إضافي مستشاراً فنيا في مطبعة مديرية األمن العام.
 امتلك عام  1977حتى عام  1983مع عدد من الشركاء مطبعة األصدقاء ،ومن ثم أحد
شريكين في مطابع اإليمان حتى عام 2001م.
 له ثالثة أبناء ذكور من زوجته المتوفاة في 2007\6\20م – .رحمھا -A
 بدأ اھتمامه بالشعر واألدب عامة منذ نعومة أظفاره.
 له ديوان مطبوع بعنوان )بؤرة الروح( بدعم وزارة الثقافة عام 1997م ،قدم له عدة
أدباء مرموقين ،ويقع في  300صفحة من القطع الكبير.
 له مؤلف مخطوط بعنوان )حوارية الحياة استقراء الوجدان والفكر(.

 عضو الھيئة اإلدارية للمكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمي العالمية – في
األردن لثالث دورات متتالية.
 مسؤول الثقافة في المكتب لدورتين ،وأمين الصندوق حاليا ً.
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 عضو في اتحاد الكتاب األردنيين.
 شارك في عدة ندوات شعرية في مؤسسات أدبية وجامعات في االردن وفي الخارج:
المغرب مرتين ،مصر مرتين ،إستنبول مرة واحدة.
 استضيف في عدة فضائيات محلية وعربية.
رأس لجنة التحكيم على مسابقة الشعر السنوية في مھرجان اليتيم /مركز الرعاية

َ
االجتماعية  /لجمعية المركز االسالمي الخيرية ،لسنتين متتابعتين.
 تناول أعماله الشعرية عدد من األدباء في الصحف المحلية والعربية ،وفي اإلذاعات
والفضائيات ،ومواقع وشبكات االنترنت ،كما تناول أعماله الشعرية عدد من الكتاب في
مؤلفاتھم.
 صدر عن الشاعر كتاب بعنوان علي فيھم زيد الكيالني )أبو العالء حياته وشعره -من
أعالم األدب االسالمي (1)-
  -كتب عنه الباحث الدكتور حسن مبيضين عام  2005رسالة ماجستير (.والذي شارك
أخيراً في المؤتمر العلمي الثاني الذي أقامه مركز دراسات العالم االسالمي بالتعاون مع
رابطة األدب االسالمي العالمية  -األردن – بجامعة آل البيت في  2013 \4\24-23م
بعنوان) :البعد االنساني في شعر علي فيھم زيد الكيالني من منظور إسالمي(.
 كما كان ضمن مؤلف صدر عام 2008م بعنوان شعراء آل الكيالني للكاتب األديب
األستاذ يوسف الدقس.
 قدم لمؤلفات عدد من األدباء والشعراء.
 صدر له ديوان جديد بتاريخ  2013\6\30بعنوان )ارجع البصر( يقع في  380صفحة
من القطع الكبير ،قدم له عدة شعراء وأدباء مرموقين منھم حيدر محمود ،نبيلة
الخطيب ،سعيد يعقوب ،صالح البوريني ،د.عبد Aالخطيب ،وعلي الدالھمة.
 دراسة عن قصيدة :ارجع البصر لألستاذ الدكتور حامد القنيبي ،شارك فيھا في المؤتمر
الدولي الثاني )آفاق الخطاب النقدي( الذي تنظمه كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
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جامعة آل البيت في المملكة األردنية الھاشمية في المدة بين  5-3جمادى اآلخرة
 1433الموافق  26-24نيسان )أبريل(  2012بعنوان) :جماليات التناقض في األدب
العربي(.
 صدرت عنه عدة دراسات عن األدباء والشعراء والكتاب في مؤلفاتھم منھم  :األستاذ
إبراھيم العجلوني ،األستاذ فايز محمود ،األستاذ محمد شالل الحناحنة ،األستاذ حنا
ميخائيل سالمة نعمان ،األستاذ فوزي الخطبا،الدكتور عدنان فارس حسونة ،واألستاذ
عبد الرحيم جداية.
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