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اعلن الدكتور احمد زكً ابو شادي عن قٌام جمعٌة ابوللو  2391فً عام 

 الشعرٌة التً حددت اهدافها:

 السمو بالشعر العربً وتوجٌه جهود الشعراء توجٌهاً شرٌفاً. -2

ترقٌة مستوى الشعراء ادبٌاً ومادٌاً واجتماعٌاً والدفاع عن مصالحهم -1

 وكرامتهم.

 مناصرة النهضات الفنٌة فً عالم الشعر.-9

عقدت الجلسة االولى للجمعٌة برئاسة احمد شوقً  2391وفً تشرٌن الثانً عام

فً داره بالجٌزة وبعد اربعة اٌام توفً شوقً وفً الشهر نفسه اجتمع االعضاء 

 ً  لهم. فً مقر رابطة االدب الجدٌد بالقاهرة واختاروا الشاعر خلٌل مطران رئٌسا

صدر العدد االول منها فً السنة نفسها وكان وقد اصدرت الجمعٌة مجلة باسمها 

 محررها وسكرتٌرها ورائدها احمد زكً ابو شادي.

وقد كتب بالعدد االول )) ان السر فً قٌام الجمعٌة والمجلة هو الرغبة فً احالل 

ما عن اسم الشعر مكانته الرفٌعة وتحقٌق التآخً والتعاون بٌن الشعراء(( أ

الجمعٌة فٌقول : واذا كانت االغرٌقٌة تتغنى بؤبوللو )رب الشعر والموسٌقى فنحن 

 نتغنى بكل ما ٌسمو بالشعر وجماله ونفوس شعرائه .

(  077احتوت على ) 2392و 2391( عدداً بٌن عامً 12صدر من المجلة )

لم ( ق977( دراسة وتحلٌل ونقد , وشارك اكثر من )257قصٌدة الى جانب )

ألدباء وشعراء ونقاد بعضهم كان مشهوراً واآلخر كان مغموراً , هدفت المجلة الى 

بث روح الدٌمقراطٌة فً االدب حتى ٌثق الشباب بقدراتهم الذاتٌة ومحاربة 

التحزب فً الشعر واحالل روح التآخً بٌن كل الهٌئات واألفراد الذٌن ٌعملون 

 لخدمة الثقافة بصفة عامة.
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الصراع النقدي الكبٌر بٌن التٌار المحافظ المتمثل بؤحمد شوقً وتالمذته وبٌن  -1

برئاسة العقاد ومن سار على دربه وما رافق ذلك الصراع المحدثٌن والمجددٌن 

 من النقد والتجرٌح والتسٌٌس.

 إٌجاد جمعٌة محاٌدة تنشر وتتبنى نتاجات الشعراء جمٌعاً دون تمٌٌز.-1

طلعت على  جدٌدة ومادعوات جماعة الدٌوان وغٌرهم الذٌن نادوا بآراء نقدٌة -9

الناس من قصائد ذاتٌة بعٌداً عن التبعٌة بعد ان افلحوا فً تقدٌم تنظٌر نقدي جدٌد 

 ٌستوحً النقد االوربً ومبادئه واحواله.

ً  لألسبابانتشار الرومانسٌة وتعمق جذورها بٌن المثقفٌن -2  .المذكورة سابقا

بالشعر الرومانسً  وتؤثرهدور احمد زكً ابو شادي الذي درس فً انكلترا -5

 ونزعاته العاطفٌة واالنسانٌة.

انسحاب جماعة الدٌوان من الساحة االدبٌة بعد اتجاه المازنً الى الصحافة -6

وشكري الى االنفرادٌة وتذبذب العقاد بٌن الرومانسٌة والواقعٌة ومن ثم توجهه 

 الكتابة التؤرٌخٌة.الى الصحافة و

وصول قصائد شعراء المهجر وكانت بمثابة الحافز الذي لتحقٌق احالمهم وما -0

الغربً فضالً  باألدبفٌه من تجدٌد وخروج على المؤلوف وسهولة نتٌجة التؤثر 

 عن ظهور كتاب الغربال وهو التنظٌر النقدي للمهجر.

 

 

  


