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هــروقــت که می خــوابــم، یا که بیدار می شــم، یا تــو بیداری خــواب 
می بینم، یا خــواب می بینم که خــوابیده ام و دارم خــواب می بینم، یا 
هـروقـت که دارم چـای می خـورم بـا نـون و پنیر، یا نمی خـورم، یا وقتی 
که دارم کتابـخونـه م رو مـرتـب می کنم تـا کتابی رو که نمی دونـم دارم 
یا نـه پیدا کنم، هـروقـت که تـوی هـپروت خـودم بـه جـایی خیره می شـم 
و خـودم مـلتفت نیستم که بـه جـایی خیره شـده ام، یا وقتی که دارم 
سـوت می زنـم، یا بـه حـال دنیا افـسوس می خـورم و فکر می کنم چـه 
انـبوه رنجی، یا ــ هـمه ی این هـا بـه کنار ــ وقتی گـربـه ای از جـلوی 
نیمکتی که مـن روش نشسـته ام رد می شـه و یه کم سـرفـه می کنه و 
بی اعـتنا می گـذره، آره، تـوی هـمه ی این وضعیت هـا، مـن دارم خـودم 
رو تـصور می کنم که یک قـلم مـو دارم بـا یک دریا رنـگ، از هـر نـوعی که 
بـخوام، حتی از نـوع هـایی که نمی خـوام، و یک پـرده ی سفیدِ محـدود 
دارم که می تـونـم تـا بی نـهایت گـل و گـشادش کنم، بـا نـقش هـایی که 
روی پـرده می کشم، و سعی می کنم بـه هـرچیزی اون رنگی رو بـزنـم 
که بـاید بـاشـه، نـه رنـگ مـصنوعی ای که مـن اغـلب می بینم وقتی 
می خـوابـم، بیدار می شـم، تـو بیداری خـواب می بینم، خـواب می بینم 
که خــوابیده ام و دارم خــواب می بینم، یا هــروقــت که دارم چــای 
می خـورم بـا نـون و پنیر، یا نمی خـورم، یا وقتی که دارم کتابـخونـه م رو 
مـرتـب می کنم ــ و فکر می کنم چـه انـبوه رنجی. بـاید رنـگ مـخصوص 

این رنج رو پیدا کنم. 

مهران موسوی 

 Artist's Note

Whenever I sleep, or wake up, or start dreaming 
while I’m not sleeping, or dream that I’m having a 
dream while I’m sleeping, whenever I’m having or 
not having tea with bread and cheese, or when I’m 
tidying up my library to find a book I‘m not sure I 
actually have, whenever I’m deep into daydreaming 
and I’m not even aware of the fact that I’m staring 
into space, or when I’m whistling and feeling sorry 
for the world, thinking of all the pain around me or 
– all that aside –when a cat passes by a bench I’m 
sitting on and starts to cough a little and keeps 
walking indifferently, yes in all these situations, I’m 
imagining myself, with a brush in my hand and an 
ocean of paint, any kind of paint I want, even those 
that I don’t want, with a white screen of a limited 
size that I can infinitely expand with the forms that 
I draw on it and I try to paint these forms in their 
right color, not the artificial colors I usually see 
when I dream, or wake up, or dream when I’m 
awake, or dream that I’m sleeping and I’m having a 
dream , or whenever I’m having tea with bread and 
cheese, or I’m not having it, or when I’m tidying up 
my library and thinking of all this pain. I should find 
the color specific to this pain. 
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