لعب األستاذ مجذوب عيدروس دو ًرا أساس ًيا في جائزة الطيب صالح العاملية لإلبداع
الكتابي ،منذ أن كانت فكرة ،حيث ساهم في وضع أسس ولوائح اجلائزة ،وأنظمتها ،وأسلوب
العمل فيها .وجنح خالل عمله في تكوين حضور ثقافي للجائزة سودانيا وعربيا ،عبر
أنشطة ثقافية ،مما أكسبها حضوراً إعالمياً مميزاً.
وعمل ،باقتدار ،على الرقي باجلائزة ،وضمان نزاهتها وشفافيتها .وكان خلبرته وعالقاته
الواسعة األثر الكبير في اختيار جلان التحكيم ،وتوثيق العالقات مع اجلوائز االخرى،
محققا التواصل بني السودان ومحيطه العربي ،واإلفريقي ،والعاملي.
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امليالد:

•من مواليد مدينة الدامر ،عاصمة والية نهر النيل ،السودان.

التعليم:

•تلقى تعليمه مبدارس مدينة ود مدني ،عاصمة والية اجلزيرة ،أواسط السودان.
•درس في كلية املوسيقى والدراما ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،تخصص في
النقد والدراسات املسرحية ،يناير .1985

العمل:

•األمني العام جلائزة الطيب صالح العاملية لإلبداع الكتابي.

النشاط الثقافي:

•بدأ بنشر أعماله في الصحف واجملالت ،منذ  ،1976وفي  1986عمل بالصحافة
الثقافية وأشرف على امللفات الثقافية في صحف الهدف والرأي اآلخر والشارع
السياسي والصحافة.
•مدير حترير مجلة الثقافة الوطنية.1988-1989 ،
•مدير حترير مجلة اخلرطوم التي تصدرها وزارة الثقافة السودانية ،1998-1993 ،ثم
رئيس حتريرها حتى اليوم.
•من مؤسسي رابطة اجلزيرة لآلداب والفنون بودمدني ،1973 ،وانتخب أمينا لها لعدة
دورات.
•من مؤسسي رابطة الكتاب السودانيني ،وشغل منصب األمني العام منذ تأسيسها في
 ،2005حتى اليوم.
•شارك في تأسيس احتاد املسرحيني بوالية اجلزيرة ،وكان أول سكرتير ثقافي لالحتاد.

مشاركات ثقافية داخل السودان وخارجه:
•عضو اللجنة العليا ملهرجان اإلبداع الثقافي باألول باإلقليم األوسط بالسودان-1983 ،
 ،1984ومقرر جلنة النقد والدراسات األدبية ،وقد نظم عدة محاضرات في إطار املهرجان.
•أع ّد وق ّدم عدة برامج إذاعية باإلذاعة السودانية.
•شارك في العديد من املهرجانات ،واملناسبات الثقافية العربية.

•شارك في الندوة الدولية للنقاد في القاهرة ،2010 ،بورقة بعنوان «النقد األدبي
والهوية الثقافية :السودان منوذجا».
•شارك في ندوات معرض الكتاب بالشارقة.2010 ،
•«املشهد الروائي السوداني» ،ورقة قدمت في احتفالية احتاد كتاب وأدباء اإلمارات.2013 ،
•شارك في ملتقى أدب الشباب ،اجلزائر.2010 ،
•شارك في ملتقى الروائي اجلزائري عبد احلميد بن هدوقة عن تقاطعات الديني
واألسطوري عند الروائي الطاهر وطار.2013 ،
•شارك في ملتقى الرواية العربية الذي نظمته وزارة الثقافة املصرية دورة الطيب
صالح ،وق ّدم ورقة عن تداخل األجناس في الرواية العربية.2019 ،
•شارك في جلنة حتكيم جائزة الرواية العربية.2019 ،
•عضو اجلمعية العمومية ملنتدى اجلوائز العربية بالرياض .2018

املؤلفات:

•ديوان الشيخ مدثر البوشي الدين (جمع وتقدمي).1993 ،
•مختارات من الشعر السوداني (كتاب في جريدة).2005 ،
•الظواهر املسرحية في السودان .1900-1875
•يضاف إلى ذلك مجموعة من الكتب قيد الطبع ،في مجاالت النقد األدبي واملسرح والتاريخ.
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