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  زندگى نامه

 
” تهران گرفتند ، دوران ابتدائى را در مدرسه   شهر قم كه شناسنامه اش را در1303متولد پنجم اسفند ماه  پرويز شاپور

 او.ائل آمد و در دانشگاه تهران به اخذ ليسانس اقتصاد ن. گرفت ” دارائى ” دبيرستان  وى ديپلم خود را از. گذراند ” دقيقى 

كه در آن زمان شانزده ساله  فروغ فرخ زاد بعدها با. بود ) نيما يوشيج ( در مدرسه صنعتى آن سالها شاگرد على اسفنديارى 
 .ياد كرد ” عشق و ازدواج مضحك ” فروغ از اين حادثه با عبارت  بعدها ) . 1329( بود ازدواج كرد 

كاميار بود ،   به جدائى ختم شد و حاصل اين ، پسرى به نام1343ديكان در سال دو به خاطر دخالتهاى نز رابطه زناشوئى اين
 .عنوان نام مستعار استفاده مى كرده  كه فروغ در اشعار خود به او اشاره كرده ، و شاپور نيز از كامى به

 ” با مجله تووفيق در صفحات او كارش را ابتدا. دارائى اهواز را به عهده داشت   معاونت1344 تا 1330شاپور در طى سالهاى 
در اين داستان . توفيق ، مال شاپور بود  يك بار هم در همان سالها داستان هفته نامه.شروع كرد ” سبديات ” و ” دارالمجانين 

 .بود  ، يك ماهى گربه اى را تحت تعقيب قرار داده

  .32و 31چاپ مى شد ، حدود سالهاى  نجاشاپور زمانى كه ساكن خوزستان بود ، نوشته هايش در روزنامه هاى محلى آ

 .مستعار كامى ، كاميار و مهدخت به چاپ رسيد   نوشته هايش با نامهاى37در توفيق هم از سال 

 نيز” كاريكلماتور ” و اين واژه را . در نشريه خوشه به سردبيرى احمد شاملو بود  1346 خرداد 21تولد كاريكلماتور در 

  .شاملو نامگذارى كرده بود

 تا 37 كه در برگيرنده طرحها و نوشته هاى شاپور از سال 50در سال  اولين كتاب كاريكلماتور را انتشارات نمونه چاپ كرد ،
 . بود 50

  :قرار است  كتابهاى ديگر شاپور از اين.  تجديد چاپ كرد 55كتاب را انتشارات مرواريد در سال  اين

 1354 انتشارات بامداد سال 2 كاريكلماتور  ــ

 1354انتشارات مرواريد سال ” با گردباد مى رقصم ” تحت عنوان 3  كاريكلماتور ــ

 1356انتشارات مرواريد سال  4 كاريكلماتور  ــ



 1366 انتشارات پرستش سال 5 كاريكلماتور  ــ

 1352و گربه عبيد زاكانى با طرحهاى پرويز شاپور انتشارات مرواريد  ــ موش

  1355 انتشارات پويش سنجاق قفلى ــ فانتزى

 1355انتشارات مرواريد ) پرويز شاپور  طرحهاى مشترك بيژن اسدى پور و( ــ تفريحنامه 

 ، و يكى هم به طور 1354است ،يكى به طور مستقل در گالرى زروان در سال  ــ شاپور در دو نمايشگاه نيز شركت داشته
  .دى پور و عمران صالحى  با بيژن اس1356نگارخانه تخت جمشيد در سال  جمعى در

خانه قديمى زندگى مى  دوباره ازدواج نكرد و تا آخر عمر همراه با كاميار و دكتر خسرو شاپور برادرش در يك شاپور هرگز
  .در بيمارستان طوس تهران درگذشت  1378كرد و سرانجام پير انرژيك طنز ايران در چهاردهم مرداد سال 

  :زندگى خصوصيش بدانيد ، پس متن زير را بخوانيد  خود او دربارهبهتر است از نوشته هاى ” اصال

  AM:43 7 شهرياری عباس

 :زبان خودش  زندگى نامه شاپور به
 

يادم مى آيد كه زمستانها اين گربه ها مى . خانه مان داشتيم  از قديم ، هميشه گربه توى. ما خانواده گربه دوستى هستيم 
 ن ، يك وقت نشسته بودند و يك وقت هم با همگاهى خوابيده بود. روى كرسى مى نشستند  آمدند و با ژستهاى مختلف

در صورتى كه فيل را نميتوانم  اين است كه من با خطوط تن گربه خيلى آشنا هستم و ميتوانم بكشمش ،. بازى مى كردند 
  .بكشم 

ست چون ميتوانم بگويم كه كشيدن ماهى برايم آسان ا. موش و ماهى : دارد  گربه مثل يك لوكوموتيو است كه دو تا واگن
 .ام و ماهيها را توى تنگ يا حوض نگاه كرده ام خيلى ايستاده

 بعد. ميپردازم و درباره اش كاريكلماتورهاى زياد مى نويسم ” رنگين كمان” مثال به .توى نوشته هايم هم همينطور است 

مثال گفته .  چيزها در آب تصوير .يك وقت يادم ميآيد كه در نوشته هايم تصوير چيزها خيلى وجود داشت . رهايش ميكنم 
صلوات فرستادند يا فرض بفرماييد در زمستان وقتى تصوير درخت در  ماهيها. وقتى تصوير گل محمدى در آب افتاد : بودم 

  .گلرنگ روى شاخه هايش نشست كه مثل درخت بهارى غرق شكوفه شد  آب افتاد آنقدر ماهى

كه از نظر حجم . خيام  از رباعيات. خيام را از بربودم . از بچگى . ناسم ميكنم كه توانسته ام خودم را بش به طور كلى حس
آنچه كه شايد آدم از خواندن يك ديوان پر از قصيده هاى  خيلى بيشتر از. مفاهيم زيادى گرفته بودم . خيلى هم كم است 

را  حرفم.  و مادرم صحبت ميكردم ميديدم كه جلب نظرم را ميكرد و ميآمدم درباره اش با پدر هروقت چيزى. بلند ميگيرد 
خالصه از . جويده صحبت ميكردم  حرفم را ميخوردم و جويده. حتى چند بار سر اين موضوع كتك خوردم . نمى فهميدند 

  .همان اول عامل كوتاه نويسى و كوتاه گويى با من بود 

كرده ام كه هم گفتنشان برايم آسان تر  نكه حسبراى اي. ها در نوشته هايم بيشتر باشند”شاعرانه ” شاد هم سعى كرده ام كه
 .خودم بيشتر آنهايى را دوست دارم كه جنبه طنزشان قوى تر است  اما من. است و هم مردم بيشتر دوستشان دارند 

خوابم نبرده  هستم كه از من بپرسند طنز يعنى چه ؟ چه بسا شبها از ناراحتى و نگرانى اين سئوال من هميشه نگران آن
 .است 

آرامش عجيبى دارم و لحظات جهنمى برايم به لحظات  در لحظه اى كه كار مى كنم ـ چه نوشتنى چه كشيدنى ـ احساس
 با سنجاق قفلى بازى مى كنم ، ديگر ياد بدهكاريهايم نمى افتم و كيف مى كنم از اينكه وقتى” مثال. بهشتى تبديل مى شوند 

 .اق قفلى كوچولو بكنم  كار مختلف با يك سنج150” توانسته ام مثال

به خودش بگويد  در آينه نگاه مى كند ، مى تواند” كند هم لحظات را خوش گذرانده و هم وقتى شب احيانا وقتى آدم كار مى
 !!” آفرين ، شاپور ” : 

روز بعد ، يك . يك دسته خريدم و آوردم خانه . ديدم و خيلى خوشم آمد  رنگى را» ماژيك « ــ يك روز اين مدادهاى 
بود ، قرار شد من بمانم و  چون قبالً يك بار دزد به خانه مان زده. خانه تصميم گرفتند بروند مسافرت ، به زيارت  مادرم و اهل



وقتى اجباراً توى خانه ماندم ، چون . كافه ها و ترياها مى كشيدم  تا آن وقت ، طرح هايم را بيشتر توى. مواظب خانه باشم 
اين .بكشم  ت و من هم جاى بيشترى داشتم كه ماژيكهايم را پخش كنم ، توانستم طرح هاى رنگىداش ميز بزرگترى وجود

 .طور بود كه رنگ به طرح هاى منراه يافت 

 هم از جهت اين كه واقعاً قيافه اش را خيلى دوست دارم ، هميشه در قفلى شروع كردم ، ــ من طرح كشيدن را با سنجاق

صورت ساده اى دارد و مى شود باهاش  سنجاق قفلى. طراحى از آن كار نسبتاً آسانى بود  واقع ،ذهنم هست ، و هم اين كه در 
 .بازى كرد 

 چيزى كه بخاطرم مانده ، دسته مانند ، مثالً از جبرى كه اجباراً در مدرسه خواندم ، ــ چيزهاى هستند كه در ذهن من مى

 .راديكال است 

من ساختمانم طورى است كه نمى  به طور كلى ، . اده اند و نوبت آنها هم مى رسدــ يك مقدار اشياء ديگر هم توى ايست
 حاالبه سنجاق قفلى پرداخته ام و تا آنجا كه امكان دارد ، حقش را تضييع نمى. نكنم  توانم درباره يك شىء حق مطلب را ادا

  !كنم 
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از تولدم فقط موهای سفيدم را بياد دارم که رنگش به مرور زمان به فلف سياه 

  کـــاريــــــــکلماتـــــــور

 )پرويز شاپور ( 

 

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

…………………………………………………….  
کيفم , می انداختم ) جا ( خوب يادم می آيد زنگهای ديکته وقتی . از هفت سالگی به مدرسه رفتم 

  .آسوده به خواب عميق فرو می رفتم ) جا ( را زير سرم می گذاشتم و در آن 
……………………………………………………. 

 
 چون عقل معاشم ضعيف بود به همين جهت رشته اقتصاد دوره دبستان و دبيرستان سپری شد و

ولی متاسفانه نتيجه کامالً . دانشکده حقوق را برای ادامه تحصيل انتخاب کردم و به پايان رساندم 
  .عکس آن بود که انتظارش را داشتم 

…………………………………………………….  
از سياهی شب پر کنم و در دوره تحصيل به علت وضع خراب مالی ناگزير بودم خود نويسم را 

روزی که می خواستم به مجلس ختم يکی از همکالسی هايم بروم به علت نداشتن لباس تيره 
زيرا هنوز به اين مرحله از تکامل نرسيده بودم که با , ناگزير شدم سايه ام را راهی مجلس کنم 

  .سياهی شب برای خودم لباس 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 
  .مجبورم سالی دو بار برای خودم جشن تولد بگيرم , روحم با هم فرق می کند 



…………………………………………………….  
غه ای را می دهد که در بچگی از وقتی کليه ام سنگ آورده از جوی که می پرم شکمم صدای جغج

  .داشتم 
…………………………………………………….  

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

. 
  

…………………………………………………….  
تصميم دارم پس از مرگم رونوشت سنگ قبرم را محض اطالع پسرم با پست سفارشی برای او 

 .بفرستم 
…………………………………………………….  

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 
……………………………………………………. 

 .آب تُنگ به قدری کثيف بود که ماهی برای هميشه مقيم خشکی شد 
…………………………………………………….  

  .قفسی به بزرگی آسمان می سازم , اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم 
…………………………………………………….  
  .فواصل بين ميله های قفس کاريکاتور آزادی است 
…………………………………………………….  

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

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

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

…………………………………………………….  
  .ودم روز به روز الغرتر می شدم تا پرنده بتواند به افق دور پرواز کند اگر ميله قفس ب

…………………………………………………….  
  .ماهی با چتر نجات از آبشار نياگارا پايين آمد 



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

…………………………………………………….  
  .زد » بفرما « به گربه ای که از کنارش عبور می کرد , نگ ماهی داخل تُ

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

…………………………………………………….  
 .متواضع ترين واژه هاست , واژه سالم 

…………………………………………………….  
  .سيگار به او تعارف کردم , که سبيلهايش را دود بدهم برای اين

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

…………………………………………………….  
  .عنکبوت مهربان با تارش برای مگش پوليور می بافت 
…………………………………………………….  

  .شهر دنياست قلبم پر جمعيت ترين 
…………………………………………………….  

  .تا ساعتم پيژاما نپوشد نمی خوابد 
…………………………………………………….  

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

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

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

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

…………………………………………………….  
 .تمام مردم دنيا با يک زبان سکوت می کنند 

…………………………………………………….  
  .مهاجرت فواره چند لحظه بيشتر طول نمی کشد 

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

…………………………………………………….  
  .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 
……………………………………………………. 

  .در قعر اقيانوس به دنبال قطره اشک او می گردم 
…………………………………………………….  

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

 .حافظی عمر می کند سالم تا خدا
 
 
 

 : به اين وبالگ مراجعه کنيد برای خواندن کاريکلماتورهای بيشتر
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 .شده است 
  

……………………………………………………. 
  

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

  
……………………………………………………. 

  
دوره دبستان و دبيرستان سپری شد و چون عقل معاشم ضعيف بود به همين جهت رشته اقتصاد 

ولی متاسفانه نتيجه کامالً . ای ادامه تحصيل انتخاب کردم و به پايان رساندم دانشکده حقوق را بر
 .عکس آن بود که انتظارش را داشتم 



  
……………………………………………………. 

  
 در دوره تحصيل به علت وضع خراب مالی ناگزير بودم خود نويسم را از 


