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  زندگی نامه 
http://parvizshapor.blogspot.com  

  )با افزودِن عکسها و طرحها ( 
  

گی نامهزند٭ 
  عباس شهرياری

  
  

 شهر قم آه شناسنامه اش را در تهران گرفتند ، دوران ابتدائي را در ١٣٠٣ پرويز شاپور متولد پنجم اسفند ماه
و در دانشگاه تهران به اخذ . گرفت ” دارائي ” وي ديپلم خود را از دبيرستان . گذراند ” دقيقي ” مدرسه 

بعدها . بود ) نيما يوشيج ( او در مدرسه صنعتي آن سالها شاگرد علي اسفندياري .ليسانس اقتصاد نائل آمد 
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 به جدائي ختم شد و حاصل اين ، پسري به ١٣٤٣رابطه زناشوئي اين دو به خاطر دخالتهاي نزديكان در سال 
روغ در اشعار خود به او اشاره آرده ، و شاپور نيز از آامي به عنوان نام مستعار استفاده نام آاميار بود ، آه ف

  .مي آرده 

 

او آارش را ابتدا با مجله .  معاونت دارائي اهواز را به عهده داشت ١٣٤٤ تا ١٣٣٠شاپور در طي سالهاي 
در همان سالها داستان هفته نامه يك بار هم .شروع آرد ” سبديات ” و ” دارالمجانين ” تووفيق در صفحات 

  .در اين داستان ، يك ماهي گربه اي را تحت تعقيب قرار داده بود . توفيق ، مال شاپور بود 

 

شاپور زماني آه ساآن خوزستان بود ، نوشته هايش در روزنامه هاي محلي آنجا چاپ مي شد ، حدود 
   .٣٢و ٣١سالهاي 
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  . نامهاي مستعار آامي ، آاميار و مهدخت به چاپ رسيد  نوشته هايش با٣٧در توفيق هم از سال 
آاريكلماتور ” و اين واژه را .  در نشريه خوشه به سردبيري احمد شاملو بود ١٣٤٦ خرداد ٢١تولد آاريكلماتور در 

  .نيز شاملو نامگذاري آرده بود ” 

گيرنده طرحها و نوشته هاي شاپور از  آه در بر٥٠اولين آتاب آاريكلماتور را انتشارات نمونه چاپ آرد ، در سال 
  . بود ٥٠ تا ٣٧سال 

  

 

  

  

  : آتابهاي ديگر شاپور از اين قرار است .  تجديد چاپ آرد ٥٥اين آتاب را انتشارات مرواريد در سال 
  ١٣٥٤ انتشارات بامداد سال ٢ آاريكلماتور ـ ـ
  ١٣٥٤اريد سال انتشارات مرو” با گردباد مي رقصم ” تحت عنوان ٣ آاريكلماتور ـ ـ
  ١٣٥٦ انتشارات مرواريد سال ٤ آاريكلماتور ـ ـ
  ١٣٦٦ انتشارات پرستش سال ٥ آاريكلماتور ـ ـ

  ١٣٥٢ــ موش و گربه عبيد زاآاني با طرحهاي پرويز شاپور انتشارات مرواريد 
   ١٣٥٥ــ فانتزي سنجاق قفلي انتشارات پويش 

  ١٣٥٥انتشارات مرواريد ) رويز شاپور طرحهاي مشترك بيژن اسدي پور و پ( ــ تفريحنامه 

  

 ، و يكي ١٣٥٤ــ شاپور در دو نمايشگاه نيز شرآت داشته است ،يكي به طور مستقل در گالري زروان در سال 
  .  با بيژن اسدي پور و عمران صالحي ١٣٥٦هم به طور جمعي در نگارخانه تخت جمشيد در سال 

ر همراه با آاميار و دآتر خسرو شاپور برادرش در يك خانه قديمي شاپور هرگز دوباره ازدواج نكرد و تا آخر عم
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:بهتر است از نوشته هاي خود او درباره زندگي خصوصيش بدانيد ، پس متن زير را بخوانيد ” اصال

  
  

  :٭ زندگي نامه شاپور به زبان خودش 
  

يادم مي آيد آه زمستانها . از قديم ، هميشه گربه توي خانه مان داشتيم . ما خانواده گربه دوستي هستيم 
گاهي خوابيده بودن ، يك وقت . اين گربه ها مي آمدند و با ژستهاي مختلف روي آرسي مي نشستند 

اين است آه من با خطوط تن گربه خيلي آشنا هستم و .  آردند نشسته بودند و يك وقت هم با هم بازي مي
  . ميتوانم بكشمش ، در صورتي آه فيل را نميتوانم بكشم 

ميتوانم بگويم آه آشيدن ماهي برايم . موش و ماهي : گربه مثل يك لوآوموتيو است آه دو تا واگن دارد 
  .ض نگاه آرده امآسان است چون خيلي ايستاده ام و ماهيها را توي تنگ يا حو

ميپردازم و درباره اش آاريكلماتورهاي زياد مي ” رنگين آمان” مثال به. توي نوشته هايم هم همينطور است 
تصوير . يك وقت يادم ميآيد آه در نوشته هايم تصوير چيزها خيلي وجود داشت . بعد رهايش ميكنم . نويسم 

ماهيها صلوات فرستادند يا فرض بفرماييد . مدي در آب افتاد وقتي تصوير گل مح: مثال گفته بودم . چيزها در آب 
در زمستان وقتي تصوير درخت در آب افتاد آنقدر ماهي گلرنگ روي شاخه هايش نشست آه مثل درخت 

  . بهاري غرق شكوفه شد 

آه . خيام از رباعيات . خيام را از بربودم . از بچگي . به طور آلي حس ميكنم آه توانسته ام خودم را بشناسم 
خيلي بيشتر از آنچه آه شايد آدم از خواندن يك . مفاهيم زيادي گرفته بودم . از نظر حجم خيلي هم آم است 
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من هميشه نگران آن هستم آه از من بپرسند طنز يعني چه ؟ چه بسا شبها از ناراحتي و نگراني اين سئوال 

  .خوابم نبرده است 

ي ـ احساس آرامش عجيبي دارم و لحظات جهنمي در لحظه اي آه آار مي آنم ـ چه نوشتني چه آشيدن
وقتي با سنجاق قفلي بازي مي آنم ، ديگر ياد بدهكاريهايم ” مثال. برايم به لحظات بهشتي تبديل مي شوند 

  . آار مختلف با يك سنجاق قفلي آوچولو بكنم ١٥٠” نمي افتم و آيف مي آنم از اينكه توانسته ام مثال
در آينه نگاه مي آند ، مي تواند ” ظات را خوش گذرانده و هم وقتي شب احياناوقتي آدم آار مي آند هم لح

  مي نويسم” بعدا” باقي را حتما!!” آفرين ، شاپور ” : به خودش بگويد 
  

   
  

   کاريکماتورها
  

از تولدم فقط موهای سفيدم را بياد دارم که رنگش به مرور زمان به فلفل نمکی گراييد و حاليکه اين سطور را 
  .قم می زنم يکدست سياه شده است ر

……………………………………………………  

کيفم را زير , می انداختم ) جا ( خوب يادم می آيد زنگهای ديکته وقتی . از هفت سالگی به مدرسه رفتم 
  .آسوده به خواب عميق فرو می رفتم ) جا ( سرم می گذاشتم و در آن 

……………………………………………………  

ی شد و چون عقل معاشم ضعيف بود به همين جهت رشته اقتصاد دانشکده دوره دبستان و دبيرستان سپر
ولی متاسفانه نتيجه کامًال عکس آن بود که . حقوق را برای ادامه تحصيل انتخاب کردم و به پايان رساندم 

  .انتظارش را داشتم 

……………………………………………………  

را از سياهی شب پر کنم و روزی که می در دوره تحصيل به علت وضع خراب مالی ناگزير بودم خود نويسم 
خواستم به مجلس ختم يکی از همکالسی هايم بروم به علت نداشتن لباس تيره ناگزير شدم سايه ام را 

زيرا هنوز به اين مرحله از تکامل نرسيده بودم که با سياهی شب برای خودم لباس , راهی مجلس کنم 
  .رسمی بدوزم و در جشن تولد ماه شرکت کنم 

……………………………………………………  

حاال که صحبت از جشن تولد به ميان آمد بد نيست اين را هم بدانيد که چون تاريخ تولد جسم و روحم با هم 
  .مجبورم سالی دو بار برای خودم جشن تولد بگيرم , فرق می کند 
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……………………………………………………  

  .ای را می دهد که در بچگی داشتم از وقتی کليه ام سنگ آورده از جوی که می پرم شکمم صدای جغجغه 

……………………………………………………  

دردناکترين خاطره زندگيم موقعی اتفاق افتاد که داشتم به ماهی فکر می کردم ولی فراموش کردم به آب هم 
  .در نتيجه ماهی فکرم در گذشت و مرا برای هميشه مصيبت زده باقی گذاشت . فکر کنم 

……………………………………………………  

  .م پس از مرگم رونوشت سنگ قبرم را محض اطالع پسرم با پست سفارشی برای او بفرستم تصميم دار

……………………………………………………  

بهترين منظره ای که در زندگی ام ديده ام در يک شب تابستانی بود که ماه از حرکت باز مانده بود و تمام 
  .ستاره ها جمع شده بودند و آن را ُهل می دادند 

……………………………………………………  

  .خود نويسم را از سياهی شب پر می کنم و از سپيدی صبح سخن می گويم 

……………………………………………………  

  .دسته گلی نثار مزار رنگين کمان کردم 

……………………………………………………  

  .هايم تمام اتوماتيک است » دنده « چه افتخاری باالتر از اين که 

……………………………………………………  

  .د که ماهی برای هميشه مقيم خشکی شد آب ُتنگ به قدری کثيف بو

……………………………………………………  

  .قفسی به بزرگی آسمان می سازم , اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم 

……………………………………………………  
  

  .فواصل بين ميله های قفس کاريکاتور آزادی است 
  

……………………………………………………  

  .دم که سياهی شب رنگ پس نمی دهد در يک شب زمستانی که برف می آمد از سپيدی برف فهمي

…………………………………….................  

  .برای گربه تحقير آميز است که با مرگ موش خودکشی کند 
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……………………………………………………  

  .اول ضد يخ به داخل کاسه سرم می ريزم بعد به قطب شمال فکر می کنم 

……………………………………………………  

  .ر می شدم تا پرنده بتواند به افق دور پرواز کند اگر ميله قفس بودم روز به روز الغرت

……………………………………………………  

  .ماهی با چتر نجات از آبشار نياگارا پايين آمد 

……………………………………………………  

  .خود را به مردن زدم , به محض اينکه چشمم به عزرائيل افتاد 

……………………………………………………  

  .زد » بفرما « بور می کرد به گربه ای که از کنارش ع, ماهی داخل ُتنگ 

……………………………………………………  

  .به لوازم التحرير فروشی مراجعه می کند » جوهر شعر « نوپردازی را می شناسم که برای تهيه 

……………………………………………………  

  .متواضع ترين واژه هاست , واژه سالم 

……………………………………………………  

  . تعارف کردم سيگار به او, برای اينکه سبيلهايش را دود بدهم 

……………………………………………………  

  .آزادی را فراموش نمی کند , پرنده اگر يک عمر هم در قفس اسير بماند 

……………………………………………………  

  .عنکبوت مهربان با تارش برای مگش پوليور می بافت 

……………………………………………………  

  .قلبم پر جمعيت ترين شهر دنياست 

……………………………………………………  

  .اما نپوشد نمی خوابد تا ساعتم پيژ

……………………………………………………  
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  .کاله می گذارند » چوب رخت « همه مردم سر 

……………………………………………………  

   .صبح ها که خورشيد از پشت کوه باال می آيد نفس نفس می زند

……………………………………………………  

  .گلبولهای سفيد و قرمز خونم با قلبم واليبال بازی می کنند 

……………………………………………………  

لطفا شيره آن را . شماست اين گل مال , زنبور عسل عزيز « : اين اخطار در پارک شهر جلب نظرم کرد 
  .»نمکيد

……………………………………………………  

  .تمام مردم دنيا با يک زبان سکوت می کنند 

……………………………………………………  

  .مهاجرت فواره چند لحظه بيشتر طول نمی کشد 

……………………………………………………  

  .سطح فکردم باالست که حتی مغزم به آن دسترسی ندارد آنقدر 

……………………………………………………  

  .وقتی به مرگم می انديشم عزرائيل تشويقم می کند 

……………………………………………………  

  .کسی که خود کشی می کند از مردن مأيوس است 

……………………………………………………  

  .عمر باران در سقوط سپری می شود 

……………………………………………………  

  .ر قعر اقيانوس به دنبال قطره اشک او می گردم د

……………………………………………………  

  .آنقدر آرام صحبت می کنم که ناگزيرم برای شنيدن حرفهايم استراق سمع کنم 

……………………………………………………  

  .سالم تا خداحافظی عمر می کند 
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" پرويز شاپور"به ياد » به طور تلگرافی « 
  عمران صالحی 

http://www.atiban.com/
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اکنون به عنوان یک قاب و یک عنصر .  پرویز شاپور بنيان گذار مکتب تازه ای در طنز نویسی است ، کاریکلماتور
. ادی هم دارد جای خود را درادبيات ما باز کرده است و پيروان زی

کاریکلماتور تلفيقی است از کاریکلماتور و کلمات ؛ به عبارت دیگر کاریکاتوری است  که به جای خط با کلمات 
کاریکلماتور گاهی فراتر از این تعریف می شود ، خوا جه نصير شعر را کالم مخيل و موزون می . بيان می شود

عر پهلو می زند ،یعنی کالمی است مخيل که گاهی وزن آشکار داد اگر این نظر را بپذیریم کاریکلماتور به ش
 : شناسدتخيل شاپور حدود مرزی نمی. و گاهی موسيقی درونی » به نگاهی خوش آمدی« دارد مثل 

شاپور توانست شعر و طنز را در هم » وقتی تصویر گل محمدی د رآب افتاد ماهی ها صلوات فرستادند«
 شاپور ایجاز اوست ؛ او توانست  با کم ترین کلمات بيشترین مفاهيم را بيان یکی از ویژگی های کار. بياميزد
  .کند

 
***  
 

کاریکاتور یست نام داری چون . شاپور عالوه بر طنز نویسی ، کاریکاتوریست و طرا ح تاثير گذاری هم هست 
هم  ایجاز را رعایت کرده شاپور درکاریکاتورهایش . بعضی جاها از افکار او تاثير پذیرفته است " اردشير محصص"

او را از بعضی جهات . است ؛ یعنی ، با کم ترین و ساده ترین خط ها تخيل شاعرانه اش را نشان داده  است 
.طنز نویس و طنز نگار معروف آمریکایی مقایسه کرد" جيمز تربر" می توان با 

او دنيا را گاهی . با دیگران فرق می کندنحوۀ نگاه    او . شاپور حتی در شعر امروز ما هم تاثير گذاشته است 
. » درخت از گربه پایين آمد« می گوید » گربه از درخت باال رفت « وارونه می بيند ؛ مثًال به جای اینکه بگوید 

رویایی حتی . نگاهی شاپورانه دارد »  من از درخت باال می افتم « :وقتی در شعری می گوید" یداهللا رویایی"
شاپور به تعبير نيما که معلم او بود، رودخانه ای  است .  مقداری از کاریکلماتورها را شعر کندتصميم گرفته بود

.که ازهرجایش می توان آب برداشت ، رودخانه ای عميق و زالل 
 
***  
 
 

) عمران صالحی(باران شدیدی می بارید ، بچه جوادیه . شب جلسه تحریریه  روزنامه توفيق به درازا کشيد 
بچه جوادیه . »نگران نباش من می رسانمت« :  بود و ترسيد به اتوبوس جوادیه نرسد ؛ شاپور گفت راهش دور

ماشين داری ؟: با تعجب پرسيد 
  »!نه چتر دارم « : شاپور جواب داد 
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http://www.nasirboushehr.com

 
 

  معمار طنز فلسفه معاصر ایران ، پرویز شاپور
  

http://www.nasirboushehr.com/
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گذاشتن نامی بر کتابی یا مقاله ای درباره ی پرویز شاپور کار دشواری نيست، فقط کافی است یکی از 

فرقی هم نمی کند که کدام . جمالت آن کتاب یا مقاله را بردارید و از آن استفاده کنيد تا مشکل حل شود
را انتخاب » حمام شبنم« مثًال می توان نام. ور گویا، زیبا و کامل اندجمله را انتخاب کنيد، همه جمله های شاپ

را » هر برگ زرد، پایيز کوچکی است«، یا مثل جمله »گل، حمام شبنم گرفت«: کرد، در جمله ای که می گوید
ی پرویز شاپور در ميان طنزنویسان، شاعران و کاریکاتوریست ها .می توان استفاده کرد یا صدها عبارت دیگر

او موضوعاتی مخصوص خودش دارد و درباره آن موضوعات با شيوه ای متفاوت حرف . ایرانی یک استثنا است
کلمه ها را چنان کنار هم معماری می کند که می توان از روی کلمه های یک جمله اش چندین طرح . می زند

 شعر می زند، همانند جمله هایش گاه پهلو به. متفاوت کشيد و یا درباره آن یک مقاله مفصل نوشت
حرف هایش گاه سياه،تلخ، گاه شيرین، گاه آگاهی بخش و گاه . یی کوچک و دلپذیر و لذت بخش»هایکو«

. فلسفی
موش ها، گربه ها، . طرح هایی که هر خطش یک امضاست. طرح هایش دنيایی متفاوت را نشان می دهد

تنگ های آبی و حتی رادیکال های مجهول و رخت آویزها، دور باطل گردش های پایان ناپذیر، عينک ها، 
.گرفتارکننده اش هر کدام امضایی است، بر نقش برخاسته از ذهن و روح شاپور

شاید حوصله ی توضيح دادن هم ندارد و شاید هم از زدن حرف ! پرویز شاپور موجودی است بسيار خسيس
. اضافه بدش می آید

را بر آن نهاد، حرف هایی » کاریکلماتور«پور درمانده بود که نام در توصيف نوشته های پرویز شا» احمد شاملو«
.که گاه مانند چند تصویر کوتاه نمایشی، فضایی تازه از موقعيت آدم ها و اشياء را می نمایانند

دنيای او دنيای وارونه است، هيچ چيز سر . دنيای پر از تنهایی و قفس. دنيای شاپور دنيایی سياه و تلخ است
.گاه چنان مسخره می شود که جز به بن بست رسيدن راهی پيش پای آدم نمی ماند. ستجایش ني

:اکنون به قالب های متفاوت آثارش می پردازیم
.  او با دقت و ظرافت منحصر به فرد در معانی کلمات، آن ها را به کار می گيرد–بازی با کلمات . ١

. شير باغ وحش چکه می کرد
. رخاست می کندفواره یک عمر نشست و ب

. در خشک سالی آب از آب تکان نمی خورد
. چشم اقيانوس آب آورد

.  جمالتش گاه بسيار به شعر نزدیک می شود بدون آن که ادعای شاعری داشته باشد–شعر . ٢
. چشمت نزدیکترین ستاره است

. نگاهم در پشت پلکهایم شب را به صبح رساند
. ردآسمان درشت ترین چشمان آبی را دا
. با نگاهت قلبم را چراغانی می کنم

: جمالت قصار می گوید بدون آنکه شعر یا کاریکلماتور باشد–جمالت قصار . ٣
. زندگی فریادیست که با مرگ خاموش می شود

. آرزو می کنم برخی افراد هميشه مشغول خوردن باشند تا فرصت حرف زدن را پيدا نکنند
. دمرگ راه زندگی را مسدود می کن
. اسمم را از ليست زندگان قلم زدم

گاه با تصویر فراواقعی گونه ای نو و متفاوت از طنز در قالب انتقادی، : تصویرسازی فيلسوفانه فراواقعی. ٤
. اجتماعی، فلسفی و حتی مسایل جزیی ارائه داده است

.قلبم پرجمعيت ترین شهر دنياست
.ماهی در آب محبوس است

.استخورشيد به شب مدیون 
.بشر در شبانه روز زندانی است

انتقاد می کند و » ابتذال«و » سقوط«، »رذالت«، »خودخواهی«پرویز شاپور از : انتقاد از رفتار ها و وضعيت. ٥
. فکر می کند» مهربانی«و » رهایی«و » آزادی«به 

.تکان نخوردن مجسمه آزادی مرا به شک انداخته است که نکند که آزادی نباشد
.  را به خاطر معصوميت گياهی اش دوست دارمباغچه

. وقتی به کسی زخم زبان می زنم بالفاصله در صدد پانسمانش بر می آیم
فکر می کنند، به همين جهت غير ممکن است کارمندی بتواند از رودخانه » آب باریکه«کارمندان هميشه به 

. بپرد
. رابر همه جمالتش، باید حرف زد تا بتوان به او نزدیک شدبه اندازه ده ب. درباره پرویز شاپور گفتنی زیاد است
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او را دست کم گرفته ایم . او فيلسوفی است با جمالتی کوچک و پرمعنی
» گوته«و » مولير«و شاید » شکسپير«یا » دانته«،»درایدن«، »ژان ژاک روسو«مقایسه اش با بزرگانی چون 

. زیاد هم گزافه نيست
، »حافظ«و » موالنا«، »نظامی«، »خيام«اگرچه پایه گذارانی بزرگ چون » طنز فلسفی «در ادبيات و شاخه ی

گفتنی ها بسيار داشته و ادبيات جهان را به خود و آثار بی نظيرشان مشغول کرده اند، ليکن دنيای طنز معاصر 
. هموار نمودند» ورپرویز شاپ«در امتداد جاده ای حرکت می کند که راه های پيش ساخته آن را بزرگانی چون 

خاموش گردید١٣٧٨در نهایت چراغ عمر شاپور در سال 
.باشد که آیندگان در بيغوله تاریک زندگی داشته هایش راچراغ راه خود سازند

 
:منابع
  کاوشی در طنز ایران.ابراهيم.نبوی

  
  
  
  
  
  

 
 

  پرویز شاپور
  

 
  پدیا، دانشنامٔه آزاد ویکی: از 

نویسنده ) تهران در ١٣٧٨  مرداد١۵، درگذشته ]٣[قم در ١٣٠٢ ]٢[ خرداد۵ / ]١[ اسفند۵زاده (پرویز شاپور
است که ظرافت و ) اغلب تک خطی(های کوتاه  ، نوشتهکاریکلماتورشهرت او به دليل نگارش . ایرانی است

  .دیدی شاعرانه و طنزآميز دارند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/?????_?????#cite_note-0#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/?????_?????#cite_note-1#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/?????_?????#cite_note-2#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
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زندگينامه 

سالهای آغازین

  . بود و به استخدام وزارت دارایی درآمداقتصادتحصيالت شاپور در رشته 

ازدواج با فروغ فرخزاد و جدایی از وی

  
   همسرش فروغ فرخزادپرویز شاپور و

آنها اهواز را . تر بود، ازدواج کرد ، نوه خاله مادرش که پانزده سال از او کوچکفروغ فرخزاد با ١٣٢٩در سالهای 
 پسرشان به نام کاميار متولد شد که فروغ در اشعار ١٣٣١ خرداد ٢٩ در ]۴[.گی مشترک انتخاب کردندبرای زند

 رابطه ]۵[.است کرده  میبه عنوان نام مستعار وی استفاده» کامی«خود به او اشاره کرده، و شاپور نيز از 
  .  به جدایی کشيد١٣۴٣های نزدیکان در سال  زناشویی این دو به خاطر دخالت

نگاری فعاليت روزنامه

از . زیست لی خوزستان از زمانی آغاز کرد که در آنجا میهای مح نگاری خود را در روزنامه شاپور فعاليت روزنامه
پس از . نوشت مطلب می» مهدخت«و » کاميار«، »کامی«سم مستعار  با امجله توفيق به بعد در ١٣٣٧سال 
  .شد، به فعاليت پرداخت  شمسی چاپ می۴٠ که در دهه احمد شاملو به سردبيری نشریه خوشهآن در 

مرگ

ر و دکتر خسرو شاپور برادرش پس از جدایی از فروغ، شاپور هرگز دوباره ازدواج نکرد و تا آخر عمر همراه با کاميا
زاده تهران بستری شد و سرانجام   در بيمارستان عيوض١٣٧٨ تير ۶کرد وی در  در یک خانه قدیمی زندگی می

  . تهران استبهشت زهرایآرامگاه پرویز شاپور در قطعه هنرمندان .  مرداد درگذشت١۵ صبح ۶در ساعت 

کاریکلماتور ]

 است که شاملو این نام را برای اولين بار بر برخی از کلمه و کاریکاتورای ترکيب یافته از   کلمهکاریکلماتور
 احمد شاملو به سردبيری نشریه خوشه در ١٣۴۶ خرداد ٢١تولد کاریکلماتور در . های پرویز شاپور نهاد نوشته
  .بود

هایی از کاریکلماتورهای پرویز شاپور نمونه

  . ها صلوات فرستادند وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی •
  . سازم�قفسی به بزرگی آسمان میاگر بخواهم پرنده را محبوس کنم،  •
  . به عقيده گيوتين، سر آدم زیادی است •
  . به یاد ندارم نابينایی به من تنه زده باشد •
  . قلبم پرجمعيت ترین شهر دنياست •
  . به نگاهم خوش آمدی •
  . قطرٔه باران، اقيانوس کوچکی است •
  . تواند باشد هر درخت پير، صندلی جوانی می •

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Parviz-Shapour-and-Forough-Farrokhzad.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/?????_?????#cite_note-3#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/?????_?????#cite_note-4#cite_note-4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
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  . گذارم بند بيرون می  نااميد نشوند، دستم را از پشهها کامًال برای اینکه پشه •
  . گربه بيش از دیگران در فکر آزادی پرندٔه محبوس است •
  ! روی همرفته زن و شوهر مهربانی هستند •
  . ام را به سرقت برد�غم، کلکسيون خنده •
  ! نشيند بلبل مرتاض، روی گل خاردار می •

آثار 

   ١٣۵٠ - انتشارات نمونه -کاریکلماتور  .١
   ١٣۵۴ - انتشارات بامداد - ٢کاریکلماتور  .٢
   ١٣۵۴ - انتشارات مروارید -» رقصم با گردباد می« با نام ٣کاریکلماتور  .٣
   ١٣۵۶ - انتشارات مروارید - ۴کاریکلماتور  .۴
   ١٣۶۶ - انتشارات پرستش - ۵کاریکلماتور  .۵
   ١٣٧۶ - انتشارات مروارید - ۶ریکلماتور کا .۶
   ١٣٧٨ -آقا   انتشارات گل-» به نگاهم خوش آمدی« با نام ٧کاریکلماتور  .٧
   ]۶[ ١٣٨٢ - انتشارات مروارید -» پایين آمدن درخت از گربه« با نام ٨کاریکلماتور  .٨
   ١٣۵٢ -موش و گربه عبيد زاکانی با طرحهای پرویز شاپور انتشارات مروارید  .٩
   ١٣۵۵ - انتشارات پویش -فانتزی سنجاق قفلی  .١٠
   ١٣۵۵ - انتشارات مروارید -) پور و پرویز شاپور های مشترک بيژن اسدی طرح(تفریحنامه  .١١
   ]٧[ ١٣٨۶ -رات مروارید  انتشا-) مجموعه کاریکلماتورها(کنم  قلبم را با قلبت ميزان می .١٢

ها پانوشت 

  . ٢٠٠٨  می١٧بازدید در تاریخ . روزنامه ایران. ورزید مردی که به بازی با کلمات عشق می ↑ .١
  . ٢٠٠٨  می١٧خ بازدید در تاری. ایسنا. پرویز شاپور حجم زیادی طرح و کاریکلماتور منتشرنشده دارد ↑ .٢
گوید که متولد قم است ولی شناسنامه وی در تهران   میمجله گل آقا پرویز شاپور در مصاحبه با ↑ .٣

   ]١[. است گرفته شده
  . ٢٠٠٨  می١٧بازدید در تاریخ . روزنامه ابرار. ایستاده در برابر فصلی سرد ↑ .۴
  . ٢٠٠٨  می١٧بازدید در تاریخ . سی فارسی بی بی. فروغ بی پایان ↑ .۵
۶. ↑ 9645881595/product/gp/com.adinebook.www://http   
٧. ↑ 9645881951/product/gp/com.adinebook.www://http  

  

  

 

  

 http://weblog.azemat.com  

  

 سال بچه بزرگ کردم، یک کلمه حرف ۶٠«: گفت می» شاپور« پرویز شاپور مادر تعدادی از کاریکلماتور های
، از مجموعه ها »کاریکلماتور«های ناحساب شاپور که با اسم  ولی همين حرف» .حسابی از دهانش نشنيدم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B6
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لماتور این کاریک. آورد، از بهترین و طنازانه ترین ستون های این مجالت بود و جنگ های هنری و ادبی سر در می
 :در زیر چند نمونه از کارهای شاپور را می خوانيم. است که اسم شاپور را به ادبيات مدرن ایران سنجاق کرده

 
 

 . بار زندگی را با رشته عمرم به دوش می کشم-
 . زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایين نمی رود-

 . باغبان وقتی دید باران قبول زحمت کرده ، به آبپاش مرخصی داد-
 . قطره باران غمگين روی گونه ام اشک ميریزد-

 . فواره و قوه جاذبه از سربه سر گذاشتن هم سير نمی شوند-
 .  جارو، شکم خالی سطل زباله را پر می کند-

 . بلبل مرتاض روی گل خار دار می نشيند-
 . برای مردن عمری فرصت دارم-

 . در خشکسالی آب از آب تکان نمی خورد-
 .عيت ترین شهر دنياست قلبم پر جم-

 . رد پای ماهی نقش بر آب است-
 . گل آفتابگردان در روزهای ابری احساس بالتکليفی می کند-

 . اگر خودم هم مثل ساعتم جلو رفته بودم حاال به همه جا رسيده بودم-
 . به عقيده گيوتين سر آدم زیادی است-

 .تم با چوب درختی که برف کمرش را شکسته بود ، پارو ساخ-
 . با سرعتی که گربه از درخت باال می رود، درخت از گربه پایين می آید-

 . وقتی تصویر گل محمدی در آب افتاد ، ماهی ها صلوات فرستادند-
 

 . ستارگان سکه هایی هستند که فرشتگان در قلک آسمان پس انداز کرده اند-
 .ک بازی کنند دلم برای ماهی ها می سوزد که در ایام کودکی نميتوانند خا-

 . پرگاری که اختالل حواس پيدا می کند بيضی ترسيم می کند-
 . با اینکه گل های قالی خارندارند ، مردم با کفش روی آن پا می گذارند-

 . آب به اندازه ای گل آلود بود که ماهی ، زندگی را تيره و تار ميدید-
 
 

  ١۶٧حسين احتسابی، همشهری جوان، شماره : منبع
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 برای همه         شاپور مرگ را به عنوان یکی از بدیهيات زندگی باعث اميدواری می داند و شانس مردن را
:انسانها در طول عمرشان می بيند و با نگاهی فانتزی به سراغ زندگی پس از مرگ می رود

 
."برای آنکه روز حشر برخيزم ساعت شماطه دار در آرامگاهم می گذارم   "  

:   یا در جای دیگری می گوید
"روی پل صراط پوست موز می اندازم         "

 
سراغ شوخی با موضوعی می رود که  …،تشييع جنازه،وصيت،سنگ قبر،قبرستان و        با خودکشی،عزرائيل

خودکشی را امری ناپسند می داند؛جایی از سر بی حوصلگی .انسانها  ترجيح می دهند  کمتر به آن فکر کنند
خداوند کسی را که با خودکشی جان به جان آفرین تسليم می "به خودکشی فکر نمی کند و جایی هم چون 

او معتقد است  .و در جای دیگری به این سبب که به اندازه  کافی  به مرگ اميدوار است ." دوست نداردکند 
مرگ فرصت نداد بقيه : " آرزوهای انسان را بی پایان می داندو می گوید ." برای مردن یک عمر باید صبر کرد"

."آرزوهایم بر باد رود
  

در ارتباط با آن موضوع بنویسد چه حرف بزند تفاوت در نگاهش         شاپور به سراغ هرموضوعی می رود چه 
، وارونه دیدن و دیدن وارونگی ها در عين کوتاهی باعث تمایز نوشته ها و گفته هایش می شود با شاپور به 

:قبرستان می رویم و به حرفهایش گوش می کنيم 
  
.طالعه نوشته های آن اوقات فراغتم را پر کنم  وصيت کرده ام سنگ قبرم را پشت و رو بگذارند تا بتوانم با م-
  
.با مقدمه استاد سعيد نفيسی: سنگ قبری را دیدم که رویش نوشته شده بود-
بعدا معلوم شد که سنگ قبر کوچک،غلطنامه سنگ قبر بزرگ . کنارسنگ قبر بزرگی ،سنگ قبر کوچکی دیدم-

.است
 یک سکه ایجاد کرده بود که رهگذران به او کمک  گدایی مرده بود و روی سنگ قبرش سوراخی به اندازه-

.کنند
 عده ای را در گورستان دیدم که روی سنگ قبری با قلم و چکش کار می کردند پرسيدم شما چه کاره اید و -

این مرحوم در زمان حياتش تقاضای .اینجا چه کار می کنيد و آنها جواب داد اند که ماموران ثبت احوال هستيم
.ده بود، حاال با تقاضای او موافقت شده استتغيير نام کر

         پس از شنيدن شوخی های شاپور با قبرستان گزیده ای از کاریکلماتورهایش را در ارتباط با این موضوع 
:می خوانيم

. مرگ مرا به همه چيز اميدوار کرده است-
. مرگم را از چشم تولدم می بينم-
.طبيعی مرده بود،دسته گل کاغذی نهادم بر مزار موجودی که به مرگ غير -
.  خدا سایه مرگ را از زندگی ام کم نکند-
. مرگ در قبر پایکوبی می کرد-
. انسان در طول زندگی اش شانس مردن دارد-
. چون حوصله خودکشی ندارم، زندگی می کنم-
. برای مردن باید یک عمر صبر کرد-
. به مرگ بيشتر از زندگی مدیونم-
.پل صراط پوست موز می اندازم روی -
. تا از عزرایيل دستمزد نگيرم خودکشی نمی کنم-
. حاضرم مرگم را بين دوستانم سرشکن کنم-
. روحم هنگام صعود به آسمان جيب جسمم را زد-
. سنگ قبرم به چاپ دهم رسيده است-
. با هفت تير متصدی آسانسور را مجبور کردم به آسمان هفتم برود-
.دازه ای به مرگ اميدوارم که هرگز دست به خودکشی نمی زنم به ان-
  . مرگ فرصت نداد بقيه آرزوهایم بر باد رود-
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