
 (61المحاضرة )
 جماعة ابولو

 ظروف النشأة: 
الخصومة التي بدأت بين جماعة الديوان، وجماعة االحياء، بحسم الموقف لم تنتو 

شعراء االحياء يحتفظون بمكانتيم االدبية، المتخاصمين. فقد بقي االدبي لصالح أحد التيارين 
ت جماعة الديوان التي بشعر زعيمو شوقي، عمى الرغم من محاوالوظل جميور الشعب يتغنى 

 استيدفت تقويض مجده االدبي.
يستوحي النقد االوربي، جديد، تنظير نقدي أما شعراء الديوان، الذين افمحوا في تقديم 

فقد مألوا سماء األدب بآرائيم النقدية، الكثير من مبادئو وأصولو، بخاصة، واالنكميزي منو 
القصيدة المألوفة شكاًل فسيا من قيود في أن تفك نوقصائدىم التي أفمحت ىي األخرى، 

ومضمونًا. وفي ىذه االجواء التي تصارع فييا التياران المختمفان، كان ىناك مجموعة من 
جديدة، وما طمعت بو عمى الشعراء، وقد استيوتيا دعوة الديوان، بما نادت بو من آراءه نقدية 

يخالف ما جرت مكًا في أسموبو مس من قصائد ذاتية تنحو منحى عاطفيًا جديدًا أو تسمكالناس 
 العيد.الشعر العربي حتى ذلكم عميو قصائد 

قد عاد من انكمترا، وتأثر أبو شادي، الذي كان احمد زكي وقد التف اولئك الشعراء حول 
 الذاتية واالنسانية.بالشعر الرومانسي، ونزعاتو العاطفية 

ىؤالء في نفوس تصادية، تذكي والفكرية واالجتماعية واالقمصر السياسية وكانت ظروف 
يفوق ما رومانسي ذاتي، الشعراء نار مشاعرىم الدافقة وأحاسيسيم الممتيبة، وتدفع بيم إلى تيار 

العواصف بعد عزلة شكري، واتجاه المازني إلى انتيى إليو شعراء الديوان الذين عصفت بوحدتيم 
 الصحافة.

بمحنة ت في ظمو جماعة ابولو، مرت في العقد الثالث الذي نشأوالواقع أن مصر ، 
قاسية لم يسبق ليا مثيل، فقد أحكم االنكميز قبضتيم عمى البالد، ووقف السراي من ابناء الشعب 

 يصد عن االنكميز، كل ما يسيء إلييم، ويعكر صفو وجودىم.موقف المتسمط المتجبر، 
حزاب، ونتيجة لذلك، تعطل الدستور، وتوقفت االنتخابات، واشتد الصراع بين اال

عمى الخصوص، واغمقت الصحف واضطيد رجاالت الوطنية في ظل وزارة محمد محمود 
والمجالت. وحين خمف إسماعيل صدقي سمفو محمد محمود، استمر عداؤه لمشعب، ووالؤه 

ناحية أخرى كانت بيئة ما فييا، ولكنيا من لمقصر. وىكذا ظمت الحياة في مصر تغمي بكل 
وتنتيي الحارة، وقموبيم الممكومة، نفر مشاعرىم اآلسية وعواطفيم خصبة تحتضن اليائسين وتست

والتطمع إلى عالم تسمو بو القيم الضياع، رًا عن الشعور باليأس واإلحساس بفي قصائدىم تعبي
اإلشارة ليا بظاىرة )مرض العصر( التي سبقت يوضح أشبو وتسود فيو الفضائل. وربما أصيبوا 



والمازني التي تمون قسم كبير منيا بيذا التيار العاطفي الذاتي اد والواقع أن قصائد شكري والعق
 التأممي، كان ليا أكبر األثر في إتجاه شعراء جماعة أبولو.

بسنتين وكتاب الغربال الذي تاله بعد ذلك ، 1291وكان كتاب الديوان الذي طبع عام 
حالميم الكبيرة في الشعر أبمثابة الحافز الذي دغدغ وشعراء الميجر، وقصائد شعراء الديوان 

كما كانت أمام جماعة الديوان، فقد كانت مميدة ونيجو، ولم تكن الطريق أماميم صعبة وممتوية، 
عمى الوتر نفسو، ويعمقون ما بدأ في ما أشرنا إليو من شعر ونقد. فاندفع شعراء ابولو، يضربون 
 ا إلى تيار رومانسي واضح.بو شعراء الديوان وشعراء الميجر، ويوسعون أبعاده، حتى انتيو 

من ىنا يبدو أن الطريق أمام تشكيل جماعة أدبية يقودىا أبو شادي وصحبو، لم يكن 
صعبًا، ألن جماعة الديوان وشعراء الميجر قد ميدوا ليؤالء طريق مجدىم االدبي وسبيل منيجيم 

 النقدي.
في الدعوة إلى يتمثل وقد رافق ىذه الدعوى الشعرية النقدية تحرر اجتماعي وعقمي، 

تحرير المرأة، وفتح كل السبل التي تتيح ليا اإلسيام في الحياة االدبية واالجتماعية والعقمية وكان 
إلسيام العائدين من أوربا، قد حرر العقول مما التصق بيا من أدران التخمف. ونظر ىؤالء إلى 

ل أن تفيد مما تعممتو في الحياة بمجمميا نظرة جدية فاحصة تمتمك العمق وتتحرى الدقة، وتحاو 
األدب ومناىج النقد ومسارات الشعر. وقد ىيأ ىذا كمو إلى الدعوة إلى تحرير األدب مذاىب 

 والشعر، والنظر إلى وظائفو ووسائمو نظرة جديدة.
وكان أبو شادي مييأ ليذا الدور ومن ىنا حمل لواءه، وتحمل أعباء مسؤولياتو، وكان 

ء الشباب، يؤمنون بما يؤمن، ويتطمعون مثمو إلى عالم يتحرر فيو إلى جواره مجموعة من الشعرا
اإلنسان من قيوده وتتحقق لو آمالو وتطمعاتو، وكانوا جميعًا قد أخفقوا في تحقيق ىذا الذي 
يسعون إليو، لذلك راح بغضيم إلى الطبيعة، يتخفف في ظالليا الوارفة وآفاقيا الرحبة، ما تنوء بو 

البعض اآلخر إلى المرأة ينشد في عطفيا السموان، ويطفئ في حبيا ظمأ الحياة والنفس. وسعى 
 القمب الذي أكتوى بنار الحب.

وآخرون لم يجدوا في ىذا وذاك ما كانوا يظنونو تعويضًا لمآسييم وأحالميم الضائعة، 
 وحبيم العاثرن فراحوا يضربون في متاىات الفمسفة والتأمل.

ية ومواقفيم الفمسفية تحقيق ما تصبو إليو نفوسيم وما وعبثًا حاولوا في تأمالتيم الفكر 
 تسعى إليو طموحاتيم.

لذلك كان الوتر الذي ضربوا عميو في معظم ما انتجوا من شعر، ىو الوتر الذي ضرب 
عميو الرومانسيون االوربيون، وىو أعمق مما حققو جماعة الديوان. وىكذا تألقت جماعة أبولو 

 السنة نفسيا مجمتيا التي سميت باالسم نفسو.، وصدر ليا في 1299في عام 
 طبيعة الجماعة وآفاقها األدبية: 



جماعة أبولو قررنا أن جماعة الديوان التي قادت حركة التجديد في مطمع ىذا القرن. وأن 
قد سمكت الدرب نفسو بل راحت تمضي فيو توسيعًا وتعميقًا. وانظم تحت لوائيا مجموعة كثيرة 

في إرساء ىذا التيار، في طميعتيم إبراىيم ناجي وعمي محمود طو أسيموا من الشعراء الذين 
ومحمود حسن إسماعيل وعبد المطيف النشار ومحمد عبد المعطي اليمشري ومختار الوكيل 
وصالح جودة وعبد الحميد الديب ومحمد عبد الغني حسن. وانضم إلييا فيما بعد العديد من 

 متيم أبو القاسم الشابي.شعراء األقطار العربية كان في مقد
وربما كان ليذه الكثرة الكاثرة من الشعراء، دور في إضعاف وحدتيم أو تماسكيم، وفي 

 فقدان التخطيط الذي توفر لدى جماعة الديوان، ولم يتوفر لدييم.
لقد قامت جماعة الديوان عمى ثالثة شعراء، توحدت أفكارىم واتفقت ميوليم وثقافتيم، 

 وتشابيت اتجاىاتيم في الشعر وفي النقد.والتفت طموحاتيم 
وكان لكتاب )الديوان( الذي أصدره العقاد والمازني أثر في تحديد منيجيم وتوحيد 
مواقفيم. ومن ىنا فقد جمعتيم وحدة الفكر والمنيج والثقافة. في حين ضعفت ىذه الوحدة لدى 

 انضووا تحت لواء الجماعة.جماعة أبولو الختالف األمزجة وتباين الثقافة وكثرة عدد الذين 
بشأن أىدافيا، فإنو ىو نفسو لم يكن  -أبو شادي -وعمى الرغم مما أعمنو زعيم الجماعة

لو مذىب محدد، أو اتجاه ثابت معين، فقد جمع بين الشعر القصصي والدرامي والعاطفي 
النثر والنقد  والوصفي والفمسفي والتأممي، ولم يقف نشاطو االدبي عند حد الشعر، بل تجاوزه الى

والعموم الطبيعية والبيولوجية، ووقف كثيرًا من جيده عمى إنشاء الجمعيات العممية ورعايتيا. 
وأولى عنايتو بالترجمة الشعرية وغير الشعرية وىذا التنوع في جيوده االدبية ونشاطاتو الفكرية 

 ليا.والعممية، قد أثر في طبيعة الجماعة ألن ابا شادي، ىو الزعيم الحقيقي 
مؤرخو االدب الحديث ونقاده في الحكم عمى طبيعة جماعة ابولو، وربما لم يختمف 

اختالفًا جوىريًا، وىو أنيا جماعة أدبية تعنى باألدب وترعى األدباء، لكنيا عمى  الرغم من ىذا 
عمى ذلك، ىو فإنيا )ال تقوم عمى أسس جماعة مانعة، وال تدعو إلى مذىب بعينو، وأكبر دليل 

ج رائدىا الضخم احمد زكي ابو شادي الذي كتب ابو ريتات ومسرحيات شعرية، كما كتب إنتا
األغاني والقصائد، بل والقصص الشعرية. وىو في شعره يمتد من اليمين إلى اليسار ومن أعمى 

. وال يختمف رأي شوقي ضيف في حكمو عمى ابي ومن الوعظ واالرشاد إلى الفن لمفن(إلى أسفل 
رأي مندور ىذا، بل ىو يؤكده ويدحض رأي الذين يجعمون ليذه الحركة االدبية شادي، عن 

 مذىبًا معينًا، يمتمك الدقة والتخطيط والمنيج، كما الحال عند جماعة الديوان.
والذي تأثر  -احمد زكي ابو شادي -يقول شوقي ضيف في حكمو عمى رائد الجماعة

ىذه النماذج المختمفة، وما رافقيا من االطالع بنماذج الرومانتيكيين والرمزيين )وقد أحدثت 



الواسع عمى االداب الغربية، ضربًا من االختالط في نفوس نفر من شعرائنا، فإذا ىو تتوزعو 
ذا شعره نماذج ال حصر ليا.  االتجاىات والنزعات المختمفة، وا 

رائد جماعة ابولو الذيب يشبو شعره  -احمد زكي ابو شادي -وخير من يمثل ذلك
دواوينو الكثيرة، دائرة معارف شعرية ، فبينما يسبح في الطبيعة والسماء، إذا بو ينزل إلى ب

األسواق والموالد، وبينما يعتمي جبال األولمب، ويستوحي الميثولوجيا واالساطير األغريقية  ، إذا 
يمة، إذا وآثارنا القدبو يستوحي المركبات وطرق المواصالت الحديثة، وبينما يتحدث في تاريخنا 

أو قوميًا، إذ ىو يتجو اتجاىًا فرديًا وطنيًا في األسواق، وبينما يتجو اتجاىًا عن الباعة بو يتحدث 
أو عالميًا، وبينما يتكمم في اإلنسانيات والمثاليات إذا ىو ييبط إلى سفح الحياة، فيو ال يستقر 

بينما يحافظ عمى  اإلطار في موضوع وال في اتجاه، بل يجري في كل االنحاء، حتى في لغتو ، ف
إذا ىو يتخمى عنو في قصائده أخرى، مستخدمًا أسموبًا ضعيفًا التقميدي في بعض قصائده، 

كانت شخصيتو في شعره مشتتة ال ضابط ليا وال نظام، مع أنو يحشوه بكممات عامية. ومن ىنا 
واء مذىب من الغربية ولكنو لم يستطع أن ينضوي تحت ل باآلدابكان مثقفًا ثقافة واسعة 

 .الرومانسية(مذاىبيا، رغم نزعتو 
أن ىذه االحكام ال تبتعد بالجماعة عن الرافد المذىبي الذي جرت فيو وصبت مياىيا في 
تياره، واعني بذلك التيار الرومانسي الذي قام عميو شعرىا، وصدر عنو نقدىا، ودار حولو معظم 

 ما انتجو من قصص وشعر مترجم وغير مترجم.
مكن القول، إن جماعة ابولو كانت أقرب الجماعات األدبية السابقة ليا والالحقة، بل ي

إلى ىذا التيار الرومانسي الوجداني الحالم. ولم يكن مبعث ىذا كما يقول شوقي ضيف: 
)أطالعيم فقط عمى نماذج الجيل الجديد، وشعراء المياجر االمريكي الشمالي وشعراء لبنان، بل 

اعة أبولو، حمقة ي، أن مصر كانت تجتاز في تمك الفترة التي ظيرت فييا جمكان مبعثيا الحقيق
سوداء من حمقاتيا التاريخية في العصر الحديث ، وىي حمقة فقد فييا الشعراء حرياتيم... فكان 
طبيعيًا أن ينطوي الشعراء عمى أنفسيم، وأن يجتروا األلم والحزن، ويعكسوىما عمى ما حوليم من 

 .في أشعارىم(الطبيعة، فإذا ىم رومانسيون في جميورىم، وىي رومانسية تتضح اصداؤىا 
لى طبيعة شعرىم في الحب  وتكفي نظرة واحدة إلى عناوين دواوينيم واسماء قصائدىم، وا 
والتأمل والطبيعة، لتؤكد نزوعيم إلى ىذا التيار الرومانسي العاطفي، فألبي شادي ديوان )الشعمة( 

لتائو( ولحسن و)فوق العباب( والبراىيم ناجي )من وراء الغمام( ولعمي محمود طو )المالح ا
 الصيرفي )األلحان الضائعة( ولمحمود ابي الوفا )أألنفاس المحترقة(.

أما النغم الحزين، والنظرة القاتمة، وليروب من الواقع، والمجوء إلى الطبيعة، والتأمل في 
الحياة والكون، والبكاء عمى حب ضائع، فيي موضوعات حام حوليا شعراء الجماعة، وجعموىا 



ة لشعرىم، ومن صورىا تجسيدًا لذواتيم، وتطمعًا إلى طموحاتيم التي تحولت إلى من خيوطيا ماد
 سراب.

الذي سمكو الشعراء في قصائدىم الذاتية والعاطفية، والذي وعمى الرغم من أن ىذا النيج 
يظير بوضوح ىروبيم من الواقع إال أنو في الوقت ذاتو كان يشكل ثروة عمى نظام القصيدة في 

الخصوص، وفي شكميا أيضًا. ذلك أن الرومانسية بحد ذاتيا ليست تراجعًا أمام  مضمونيا، عمى
أحداث الحياة حسب، بل ىي أيضًا ثورة عمييا وعمى األدب والشعر بخاصة. ولقد كان في 
المضمون الذاتي العاطفي، والتأممي الفمسفي، الذي يصدر أفكار قصائدىم وينبئ عن ىذه الثورة، 

ًا عن الموضوعات التقميدية والمعاني الكالسيكية والسطحية، واألفكار ألن شعرىم ابتعد كمي
االعتيادية، التي ورثيا شعراء االحياء عن أسالفيم، وربما ألبسوىا ثوب الحياة الجديدة، ولكنيا مع 
ذلك لم تصبح مبتكرة ولم تمحق بركب الحياة الجديدة كما ينبغي ليا ان تكون. كما أنيا لم تحاول 

ن المذاىب األدبية األوربية  التي غزت العالم بأسره منذ نياية القرن التاسع عشر. أنما أن تفيد م
الذي استطاع ذلك جماعة الديوان بما ميدوا من مفاىيم نقدية ومعالجات شعرية، والتي بمغ أوجيًا 

لقد في محاوالت جماعة أبولو الذين أفادوا مما طمع بو الرومانتيكيون والرمزيون عمى العالم. و 
 تحقق الكثير من ىذا فيما صدر ليم من شعر وقصص ومسرحيات ونقد.

ذا كان ىناك تيار يتضح فيو إنتاجيم الشعري، فإن التيار الوجداني الذاتي، ىو الذي  وا 
يتصدر ىذا اإلنتاج، وىو تيار حالم، يجسد ما في نفوسيم من ثورة وتحرر. والواقع أن سيادة ىذا 

ي )أنيم انفصموا تمامًا عن مجتمعيم ومشاكمو، بل ظموا رغم ىذه التيار لشعرىم، لم يكن يعن
الظروف يحممون في أغوار نفوسيم. الحنين إلى التحرر والعدل والحياة الديمقراطية السميمة. 
وكانت تظير ىذه المعاني في بعض قصائدىم وأن كان التيار الغالب عمى شعرىم ظل تيارًا 

شعر باألسى وغروب اآلمال وانييار األحالم، والقمق الموجع وجدانيًا ذاتيًا حزينًا موحشًا، ي
 .والخوف من المصير المجيول والغيب واليزيمة والضياع(

أن الطبيعة التي نشأت في ظميا جماعة أبولو والتي اختمفت عن الطبيعة التي نشأت 
تعدت بيا عن فييا جماعة الديوان بعض الشيء، ىي التي وسعت من حدود آفاقيا االنسانية، واب

 الخصومات التي حدثت لجماعة الديوان.
ولقد اتضح ىذا في ما اعمنتو الجماعة من أىداف، تسعى إلى خدمة أعضائيا )ماديًا 
وأجبيًا، وتتولى نشر إنتاجيم، وتشيع روح العمل الجماعي بين االدباء وتقضي عمى ىذه الفردية 

 .واألنانية والتخريب(
جسدًا عمميًا، إذ احتضنت الجماعة، العشرات من شعراء وقد تجسدت ىذه األىداف ت

األقطار العربية، عمى اختالف مذاىبيم واتجاىاتيم. وتولت مجمتيم نشر إنتاجيم من شعر 
 وقصص وترجمة ونقد ودراسات، مما يدل سعة افق الجماعة وتجسيدىا لممبادئ التي نادت بيا.



انت أفضل لكثير من الظروف التي والحق إن الظروف التي نشأت فييا ىذه الجماعة ك
نشأت فييا جماعة الديوان، إذ لم تكن أمام ىذه األخيرة، نماذج عربية تيتدي بيا، سوى ما كان 

 من تأثر شعرائيا بالنماذج األوبية التي تأثرت بيا.
أما جماعة ابولو فقد كان أماميا أكثر من نموذج، فجماعة الديوان قد وضعت نماذج 

يًا شديدًا في مجال الشعر، وقدمت في ميدان النقد تنظيرًا متكاماًل يتأثر النقد شعرية، أحدثت دو 
األوربي، ويجري في روافده، وىو نقد فيو الكثير من األصالة، ويدل عمى وعي عميق لممفاىيم 

 التي قدميا رواده.
ة كما أفاد شعراء ابولو من شعر الميجر ونقده، ناىيك عن تأثرىم بالنماذج الرومانتيكي

األوربية. وكان أبو شادي قد قضى أكثر من عشر سنوات في انكمترا، وال شك أنو قد تأثر بشعراء 
 الرومانتيكية االنكميزية.

وىكذا وجدت ىذه الجماعة أماميا شيئًا كثيرًا من الشعر ومن النقد تنتفع منو وتيتدي 
صوا أىدافيا بما يمي: بنماذجو. ويمضي ابو شادي وصحبو، ليعمنوا عن تأسيس جمعيتيم التي لخ
والدفاع عنيم ومناصرة السمو بالشعر العربي، والرقي بمستوى الشعراء أدبيًا واجتماعيًا وماديًا، 

 النيضات الفنية في عالم الشعر.
وقد أفسحت الجماعة لكل شعراء العربية وأدباءىا باالنتماء إلييا، دون أن تضع شروطًا 

 التخطيط.لنقاد إلى إتياميم بفقدان النتمائيم، وىذا ىو الذي دعا اكثر ا
شعراء الجماعة قد توزع بين الرومانتيكية والرمزية والواقعية، إال وعمى الرغم من أن إنتاج 

أن المذىب السائد ليا ىو المذىب الرومانتيكي، الذي تتضح منو نزعتا الذاتية والعاطفية، ويطفي 
 ومانتيكي األوربي.عمى موضوعاتو موضوع الحب الذي ينحو منحى الحب الر 

ولقد غمبت االنكميزية عمى ثقافة أعضائيا. شأنيا في ذلك شأن جماعة الديوان. ولقد 
أشار إلى ذلك الشاعر إبراىيم ناجي حين قال )ومن البدييي أن المدرسة الحديثة التي يرفع 

ا ان زعماء ومما يؤكد ىذ عمميا أبو شادي في مصر ويتزعميا بحق متأثرة بالثقافة االنكميزية(
براىيم ابولو المؤسسين ليا، كانوا ذوي  ناجي، فقد أكمل كل ثقافة انكميزية عالية كأبي شادي وا 

بوضوح في الشعرية. وذلك يظير تياراتيا االدبية ومذاىبيا في انكمترا، ووقف عمى منيما دراستو 
ديد من الظواىر العإليو في تحقيق من قصائد وكتبوا من نقد. وفي ما سعوا ما نظمو شعراؤىا 

 المذىب الرومانتيكي األوربي.الشعرية والنقدية التي نادى بيا أصحاب 
ومن ذلك دعوتيم إلى الوحدة العضوية والطالقة الفنية، ومطالبة الشاعر باالبداع 
واالبتكار والبعد عن النماذج القديمة، التي استنفدت غرضيا، والوفاء لمعصر بما يحقق استقالل 

 ية.الشخصية االدب



ولقد حقق شعراء ابولو الكثير مما نادوا بو، فإذا ىم يعبرون عن ذواتيم، ويصورون قمقيم 
ويجسدون طموحاتيم وآماليم، ويذرفون الدموع السخينة تعبيرًا عن إخفاقيم في  –وىموميم 

قق كل ىذه تجاربيم العاطفية. ويكثر في شعرىم ندب حظوظيم في حياتيم االجتماعية. ولقد تح
ف، بسبب نظرتيم إلى الحياة، وفمسفتيم السمبية المتشائمة التي انطمقت منيا أفكارىم، تمامًا المواق

 كما حدث لشعراء الديوان من قبميم.
)وانطمقت مضامينيم الشعرية، واتسعت لمشعر الوجداني وشعر الطبيعة والشعر الصوفي 

 . عيدة الخالقة(والشعر الفمسفي، كما امتأل شعرىم بالرموز الموحية واألخيمة الب
ولم يقف تحررىم ىذا عند مستوى فكر القصيدة، بل امتد إلى شكميا، فإذا ىم ينوعون 
قوافي قصائدىم ويحورىا، بل يتحررون منيا تحررًا كاماًل أحيانًا. ويتسع تحررىم في شكل 

عرية. القصيدة وأسموبيا، ليتصل بالقصص الشعري، ويزيد الشاعر في ممارستيم كتابة القصة الش
ولقد أكد العديد من الباحثين عمى أن زعيميم أبا شادي كان واحدًا من رواد الشعر الحر الذين 

وىذه اآلفاق الرحبة ميدوا لو قبل أن يصير ظاىرة بارزة لدى نازك المالئكة وبدر شاكر السياب. 
ا في عن بعض آفاقيالحركة وىو مصطفى  السحرتي إلى أن يفصح أحد رواد الواسعة قد دفعت 

شعراؤىا في موضوعاتيم وأساليبيم في الشعر القصصي وشعر الخواطر التجديد، فذكر ما طرقو 
وشعر النور وشعر العمم وشعر التصوف. وأشار إلى تجديدىم في شعر الطبيعة الذي يتناول 

 .مظاىر المرائي ويفسر روح األشياء 
ذا كان الدارسون يعدون كتاب )الديوان( لمعقاد والماز  ني  دستورًا لمجماعة، فقد كانت وا 

تمثل دستور ىذه الجماعة التي احتضنت نشاط شعرائيا  1299مجمة أبولو التي تأسست عام 
وأدباءىا ونقادىا، ولم تقف عناية المجمة عند نشر القصائد والمقاالت واألبحاث، بل اتسعت 

 لتشمل كل نشاط أدبي وفكري.
ترجمة )احمد زكي ابو شادي( لعمريات  فقد عنيت بترجمة الشعر األوربي، من ذلك

)فيتز جيرالد( وترجمة مختار الوكيل )إلى قبرة( لمشاعر االنكميزي )شيمي(  وترجمة إسماعيل 
وترجمة حسين محمود )الشريد( سري )لمشرقيات فكتور ىوجو(، وقصيدة )درع قمب( لشكسبير 
انكميزية( لتوماس كراي، وترجمة لمشاعر االنكميزي )وليم كوبر( وقصيدة )مرثية في ساحة كنيسة 

إبراىيم ناجي لقصيدة )إلى الريح الغربية( لشيمي وىذا غيض من فيض مما ترجمو شعراء جماعة 
 أبولو.

كما عنيت المجمة، بنشر القصص الشعرية والمطوالت الفمسفية من أمثال قصيدة )ميالد 
شري و)قصة البخت شاعر( لعمي محمود طو، و)شاطئ األعراف( لمحمد عبد المعطي اليم

 النائم( لعثمان حممي.



ونشرت المجمة ضربًا جديدًا من الشعر، لم يألفو شعرنا العربي من قبل، وىو )شعر 
التصوير( وىو نوع من القصائد التي تصف الموحات الفنية، وتجسد ما فييا من معان وأفكار. 

عبد( وقصيدة )في وقد نشرت من ىذا الضرب قصيدة )الماء في الصحراء( وقصيدة )في الم
الواحة( و)قصيدة نفرتيتي والمثال( ألبي شادي، وقصيدة )الصائدة( إلسماعيل سري. وراح بعض 
شعراء ابولو ومنيم ابو شادي )يستميم الميثولوجيا، كثيرًا من قصائده من أمثال )زيوس ويوروبا( 

وغيرىا من  و)أفروديت( و)أدونيس( و)أرفرس( و)يوروديس( و)ىرقل وديانيو( و)ادزيريس(
 .(1)القصائد التي مألت الشعر العربي المعاصر باألشباح واألساطير واالسماء االعجمية(

ولم تقف عنايتيم عند حد ترجمة الشعر األوربي، بل ترجموا الدراسات أيضًا وكتبوا عن 
 المذاىب االدبية األوربية كالرومانسية والرمزية.
عرة من أمثال جميمة العاليمي وزينب سميم وسيير وتبنت المجمة نشاط المرأة األدبية والشا

القمماوي ورباب الكاظمي وسنية العقاد. وبذلك يكون لممجمة دور الريادة في مد الجسور بين 
 الشرق والغرب وفي احتضان الجديد في الشعر واالدب والفكر.
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