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منزلــش در کوچــهای خلوت منتهی بــه خیابان
شــریعتی و بــا ســردری از کاشــی مانــدگار که نام
کیخســرو پورناظری بر آن حک شــده است رخ
نمایــی میکنــد .این خانه سالهاســت کــه راوی
نغمههای کهن ایرانی اســت .کیخســرو همانند
نامش طبــع و سرشــتی بلنــد در هنر و موســیقی
دارد و بیتردیــد خانــواده در بهدســت آوردن
ایــن فضایــل بیتأثیــر نبــوده اســت .پــدرش
پرویــز پورناظــری معــروف بــه حاجــی خــان از
شــاگردان کلنــل علینقی وزیــری و درویش خان
بود و مادرش ،پوراندخت ســرحددار ،مؤســس
نخســتین دبیرســتان ملی دختران و نخســتین
زن دیپلمــه در کرمانشــاه .کیخســرو ردیــف را از
پدر آموخــت و شــعر و ادبیــات کهــن را از مادر.
زادگاهش؛ کرمانشاه ،مهد موسیقی و نغمههای
عرفانــی اســت ،در آنجــا کــه تنبور به قداســت
رســیده و مردمانش از زمانهای دور تــا به امروز

این گنجینه هنــر را حفظ کردهاند .نام کیخســرو
ســالهای بســیاری اســت که بــا موســیقی پیوند
خورده و امــروز فرزندانش تهمورس و ســهراب
رهــرو راه پــدر هســتند .کیخســرو پورناظــری
آهنگســاز و نوازنده تنبور اســت و آثار شاخصی
در کنــار دیگــر هنرمندان بزرگ موســیقی از خود
برجــای گذاشــته اســت امــا اختــاف ســلیقه و
ایجاد فاصله ،دیگــر آن دوران و آن آثــار فاخر را
تکرار نکرد و شــاید هم کمتر به چشــم میخورد.
گــروه شــمس کــه از ســال  59فعالیــت خــود را
آغازکرده در شناســنامه این هنرمند قــرار دارد و
امروز جوانــان عالقهمنــد این گــروه را همراهی
میکنند هرچند که این گروه مدت زمان بسیاری
اســت فعالیت سابق خود را ندارد و کم کار شده
است .کیخســرو پورناظری این روزها به تدریس
موسیقی مشــغول اســت و با عشــق هنرخود را
بــه هنرجویانــش تعلیــم میدهــد .او میگویــد
حــال وهوای ســاز باید بــا فضای حســی نوازنده
ســنخیت داشــته باشــد چیزی کــه امــروز کمتر
دیــده و شــنیده میشــود .گفتوگو با کیخســرو
پورناظری را در ادامه میخوانید:
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ابتدای فعالیت کیخسرو پورناظری درعرصه
موســیقی با ســاز تار بود و بعــد از انقــاب تنبور با
راهاندازی گروه موسیقی «شــمس» از سوی شما
به جامعه معرفی شــد .عدهای براین نظر هستند
صدای تاردلنشــینتر از تنبوراســت و طبع گرمی
دارد در مــورد ویژگیهــای ایــن دو ســاز توضیــح
میدهید؟
ایــن برداشــت با ســلیقه مــن مغایــرت دارد .تــار در
بین ســازهای موسیقی ایرانی و موســیقی سنتی سلطان
نامیده میشــود و ســلطان تمامی ســازها اســت .ساز تار
بیانگــر بهتریــن احساســات یــک هنرمنــد ایرانی اســت
امــا ســاز تنبور بــا وجــود ظاهرســاده فیزیکــیاش دارای
جاذبههایی اســت که به نظر من هیچ ساز دیگری ندارد.
تأثیرگــذاری تنبــور بســیار عجیب اســت .عــدهای براین
نظرند تأثیرگذاری هر ســاز به تماس انگشتان نوازنده یا
ارتباط بدن نوازنده با آن ســاز بستگی دارد .این درحالی
اســت کــه تــار با مضــراب کــه یک جســم خارجی اســت
نواخته میشــود و دســته ســاز با دســت چــپ نوازنده به
بدن متصل میشود؛ اما صدای تنبور با تمامی انگشتان
دســت راســت لمس میشــود و تأثیرعمیق و معنوی بر
جــان نوازنده میگذارد .من با ســاز تار بزرگ شــدهام و از
همــان دوران کودکی نوای این ســاز در خانــه ما به گوش
میرســید و بســیار به تارعالقهمندم اما از زمانی که تنبور
را بهدســت گرفتــم این ســاز چنان خــودش را در دل من

