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در اصفهان بود كه متوجه بیماري اش شدند. 
سال 1392 یك شب كه بعد از كنسرت در اتاق 
هتل كنار دوستانش نشسته بود، بي قراري اش 
و  بي قراري  بود.  كرده  نگران  را  همراهانش 
بي تابي اش به تب و تشنج كشیده بود. دوستان او 
را به بیمارستان برده بودند، بدون هیچ تصوري 
از چیزي كه در انتظار آنها و بهنام صفوي بود. 
در بیمارستان گفته بودند او تومور مغزي دارد. 
شنیدن اسم تومور و سرطان هر كسي را به ته 
ناامیدي مي برد اما دوستانش همین جا در همین 
»سالمت« گفته بودند كه بهنام خویشتن داري 
كرده بود، خودش را نباخته بود و خیلي راحت 
با بیماري اش كنار آمده بود. در اصفهان بود كه 
به او گفته بودند بیماري اش خیلي حاد نیست 
و حتما باید سر موقع معاینه شود اما چند ماه 

بعد گفته شد به جراحي نیاز دارد. جراحي كرد. 
گفته بود بودن خانواده در كنارش و انرژي از 
دعاهاي هوادارانش حالش را خوب كرده. همان 
سال هم نگرانش شده بودیم، همان روزها كه 
شایعه شده بود بهنام به كما رفته و برگشتش 
به زندگي با خداست. وقتي حالش خوب شد، 
گفته بود كمایي در كار نبوده و فقط براي ادامه 

درمان او را بیهوش نگه  داشتند. 
جراحي و درمان خوب پیش رفته بود و ما و 
خانواده و بهنام امیدوار به زندگي دوباره او. 
با همان  از سر گرفت،  را  زندگي اش  دوباره 
چهره دوست داشتني اش روي سن رفت، با آلبوم 
»معجزه«  غوغاي دیگري به پا كرد. همه چیز خوب 
پیش رفت. آذر 1396 خبر خوب را خودش 
داد، خبر پدر شدن را. »لذت پدر شدن« این 

پستي بود كه در صفحه اینستاگرامش گذاشت 
و همه را غافلگیر كرد اما این خوشي خانواده 
صفوي خیلي طول نكشید. دوباره تومور رشد 
كرده بود و این بار بیماري جدي تر بود. بهنام 
براي جراحي راهي سفر شد، به آلمان رفت 
تا پروفسور سمیعي او را جراحي كند و این 
جراحي آغاز روزهاي بد او و همه كساني بود 
كه بهنام برایشان عزیز بود. شیمي درماني ها و 
بستري شدن هاي طوالني در بیمارستان، داشتن 
حال خوب حسرتي شد به دلش. دي ماه بود كه 
خبر رسید دوباره حالش بد شده و در بیمارستان 
بستري اش كرده اند. امیدوار بودیم كه این روزهاي 
بد خیلي زود به پایان برسد اما نرسید. حالش بدتر 
شد و هواي آلوده تهران او را به اصفهان برد. پدر 
و مادر بهنام ساكن شاهین شهر اصفهان بودند و 

این دلیلي شد تا بهنام را هم به این شهر ببرند. 
50 روز پایاني زندگي اش سخت ترین روزهاي 
او و خانواده بود. تنگي نفس و ضعف شدید 
بدني، حالش را هر روز بدتر مي كرد. در همین 
روزها خبر هم مي رسید كه تامین هزینه هاي 
درمان براي خانواده بهنام سخت شده، داروها 
در این روزهاي تحریم پیدا نمي شوند و ... خبر 
رسید كه دوستانش برادران خسروي و بقیه جمع 
شده اند تا به نام او كنسرتي برگزار كنند تا شاید 
گوشه اي از هزینه ها تامین شود. این روزهاي 
آخر حتي قدرت حرف زدن نداشت. حتما مهر 
ماه كه دربي تهران را دیده بود، همان دربي كه 
استقالل و پرسپولیس مساوي كرده بودند، مثل 
همه هوادران این دو تیم آرزو كرده بود در بازي 
برگشت، بازي 8 فروردین تیمش برنده باشد، 

تیمش استقالل اما... 
بعد از جراحي اول، همان روزهایي كه حالش 
خوب بود، در برنامه دورهمي مهران مدیري، 
همان برنامه اي كه حضورش و حال خوبش 
هوادارانش را خوشحال كرده بود،  گفته بود كه 
دوست ندارد از بیماري اش حرف بزند. در همه 
این  سال ها هم هیچ وقت از بیماري و حال بدش 
نگفته بود. آن شب با اعتمادبه نفس حرف زده 
بود و امیدوار. امیدوار به بازگشت، بازگشت به 

زندگي عادي. آن شب 
گفته بود كه پیشنهاد 
بازیگري داشته ولي 

هیچ وقت حاضر نیست كار دیگري غیر از 
خواندن انجام بدهد. آن شب براي همه آرزوي 
سالمت و داشتن جیبي پرپول كرده بود. این 

آرزو را براي خودش هم داشت. 
بهنام تا 16 سالگي در ماهشهر زندگي كرده بود. 
حضور او در ماهشهر و آشناشدنش با سازهاي 
كوبه اي او را به موسیقي عالقه مند كرد اما براي 
او همیشه پیانو چیز دیگري بود، چیزي كه به او 
آرامش مي داد. در برنامه دورهمي وقتي از بهنام 
سوال شد خودش را شبیه چه سازي مي بیند،  
او خودش را به پیانو تشبیه كرد، سازي كه به 
او آرامش مي داد. شاید این آرامشي كه بهنام 
دنبالش بود او را به »پسر مودب موسیقي ایران« 
معروف كرد. آرامشي كه او دنبالش بود، روز 
آخر نصیبش شد. رضا فوادیان، مدیر برنامه هاي 
بهنام كه خبر رفتن او را داد،  از آرامشي كه موقع 
رفتن داشت، گفت: »پسر مودب موسیقی ایران، 
خالق آلبوم های عشق من باش، آرامش، فوق العاده 
و معجزه دقایقی پیش و درنهایت آرامش، در 

اصفهان برای همیشه آرام گرفت.«

سفر به سالمت 
بعد از رفتن بهنام خیلي ها منتظر مراسم تشییع 
پیكر او بودند. اینكه او را در قطعه هنرمندان 

به خاك بسپارند یا در شاهین شهر اصفهان 
تصمیمي بود كه باید خانواده او مي گرفت و 
تا لحظه انتشار »سالمت« هنوز این تصمیم 

گرفته نشده بود. 
براي  را  خودشان  دوستان  و  هواداران 
بعضي  هم  بودند و  آماده كرده  خداحافظي 
این خداحافظي را در همان صفحه اینستاگرام 
و قبل از مراسم تشییع انجام داده بودند. از 
اهالي موسیقي ساالر عقیلي، روزبه بماني، رضا 
صادقي، بابك جهانبخش گرفته تا اهالي سینما 
پرویز پرستویي، حمید فرخ نژاد و... درگذشت 

او را تسلیت گفتند. 
دوستان  از  كه  خسروي  زانیار  خداحافظي 
نزدیك بهنام بود، مفصل تر از بقیه بود: »اولین 
باري كه دیدمت فكر كنم 13-12 سال پیش 
بود. راستشو بخواي هممون بهت حسودیمون 
میشد چون همیشه مي خندیدي و خوشحال 
بودي. حتي تو بدترین شرایط بیماریت هم 
روحیت و انرژیت بي نظیر بود. امروز اونایي 
كه بدترین كارو در حقت كردن بیشتر از همه 
اونایي كه تو سال هاي  برات گریه مي كنن. 
اوجت 5 سال جلوي خوندنتو گرفتن كلي 
ابراز ناراحتي مي كنن ولي بازم مهم نیست چون 
مي دونم االنم داري مي خندي مثل همیشه... 

سفر به سالمت...«

نشانه های تومور مغزی
عالئم و نشانه های تومور مغز بسیار گوناگون و باتوجه به اندازه، محل 

و سرعت رشد تومور متفاوت است.
عالئم و نشانه های كلی تومور مغزی عبارتند از:

 سردرد بدون سابقه قبلی یا تغییر الگوی سردرد
 سردردهایی كه به تدریج شدیدتر می شوند یا فاصله زمانی بین 

آنها كمتر می شود.
 تهوع یا استفراغ بدون دلیل

 مشكالت بینایی، مانند تاری دید، دوبینی یا از دست رفتن دید محیطی

 از دست رفتن تدریج حس یا حركت در دست ها یا پاها
 اشكال در حفظ تعادل

 مشكالت در حرف زدن
 سردرگمی و گیجی در انجام امور روزانه

 تغییرات شخصیت یا رفتار
 حمله تشنجی به خصوص در شخصی كه سابقه تشنج ندارد.

 مشكالت شنوایی
اگر هر كدام یك از این عالئم و نشانه ها به طور مداوم در شما ایجاد 

شد، برای معاینه به پزشك مراجعه كنید.

سیر بیماری بهنام صفوی 
بهنام صفوی در سال ۹۲ دچار تومور مغزی تشخیص 
داده شد. او دو بار در سال های ۹۴ و ۹۶ در تهران و 
هانوفر آلمان جراحی شد. جراحی اول او در ۲۹ تیرماه 
۱۳۹۴ انجام شد. جراحی دوم او در آبان ۹۶ در آلمان 
به وسیله پروفسور سمیعی انجام شد. او پس از جراحی 
تحت شیمی درمانی و پرتودرمانی قرار گرفت. مراحل 
شیمی درمانی باعث ضعف بدنی او شده بود و مشکل 
تنفسی هم پیدا کرده بود. بهنام در دوماه اخیر به اصفهان 
منتقل و در بیمارستانی در آنجا بستری شد. بعد با ایجاد 
فضای آی سی یو در منزل پدریش از بیمارستان به آنجا 
منتقل شد. او در این مدت به دلیل ضعف شدید بدنی 
و تنگی نفس بر اثر شیمی درمانی بارها از حالت عادی 
خارج شد. مشکل تنفسی شدید و پایین آمدن اکسیژن 
خون او باعث شد او را مجددا در بیمارستانی در اصفهان 
بستری کنند. بهنام در نهایت صبح روز ۲۲ اردیبهشت در 

۳۶ سالگی به رحمت خداوند پیوست.

بهنام صفوي، خواننده پاپ ايران 
بعد از چند سال تحمل بيماري درگذشت 

خواننده » ای جان « 
به جانان پیوست

رفت. مرگ او را هم برد. 
گفتن از مرگ، نوشتن 
از  نوشتن  مرگ،  از 
یکي،  شدن  نیست 
راحت نیست که چه مي تواني بگویي، 
بگویي پدرش، مادرش بعد از ۳۶ سال 
چطور مي خواهند نبود او را باور کنند، 
چطور مي خواهند جاي خالي اش را هر 
روز و هر دقیقه ببینند ولي امیدي به پر 
شدن این جاي خالي نداشته باشند، آنهایي 
که در همه این چند سال امیدوار مانده 
بودند، امیدوار به بهبود او. چه مي تواني 
بگویي، بگویي همسرش هماني که ۱۳ 
سال کنارش بود، ۱۳ سال قبل عشقش 
و نگاهش دلش را لرزانده بود، حاال فقط 
آه حسرت بکشد،  حسرت نبودش را. چه 
مي تواني بگویي، بگویي سام فقط در یك 
جشن تولد پدرش را کنارش داشت و 
همه سال هاي آینده را و همه روزهاي 
زندگي را با اي کاش بزرگ، اي کاش 
پدر داشتن مي گذراند... چه مي تواني 
بگویي.... از خودمان بگوییم؛ شاید همه 
ما او را نمي شناختیم، شاید همه ما هیچ 
ترانه اي از او به گوشمان نخورده باشد، 
اصال موسیقي را دوست نداشته باشیم اما 
مي دانیم بودند کساني از ما که با ترانه هاي 
او عاشق شدند، با ترانه هاي او به عشق، 
زندگي و بودن امیدوار شدند، با صداي 
او آرام گرفتند، گریه کردند و خندیدند. 
مي دانیم مرگ نیستي نیست به خصوص 
براي او و همه آنهایي که مثل او یادگاري 
به جا گذاشته اند. پدر و مادرش، همسرش 
و سام و همه ما براي همیشه او را داریم، 
در روزهاي دلتنگي دوباره کنار ماست، 
با »عشق من باش« با »معجزه«، با »تمنا« 
و... کافي است صدایش را بشنویم، او 
دوباره براي ما زنده مي شود، او براي ما 

زنده مي ماند، براي همیشه. 

 آریا 
زمانی نیک


