
آغاز کرده بودم، با فیلسوف سیاسی،  Caltechدر جوانی، درست هنگامی که تحصیالت تکمیلی خود را در 

او منبع شخصیت آشوبگر بود، و چنان خشمگین بود که دولت ییل به او مبلغ هنگفتی . ویلمور کندال آشنا شدم

کندال تمام فرضیات آنها را در مورد تقریبا همه چیز بهم زد و سپس به سمت غرب . پول برای استعفا پرداخت
.  ، اوکالهما، بدنیا آمد تا وزیری بی بصیرت شودKonawaغرب برای او ناآشنا نبود، او در . حرکت کرد

اشتهای او برای زندگی هیچ . نهایتا، بعد از ییل، او در یک مدرسه یسوعی کوچکی در داالس مستقر شد

در روزی که جان اف کندی در داالس مورد . مرزی نداشت و از مردی برمی آمد که ضمیر ثابت قدمی داشت

من قبال هرگز در جایی که : " کندال اعالم کرد. اصابت گلوله قرار گرفت، تماسی از او دریافت کردم
 ."باید می دانستم که اتفاقی خواهد افتاد. رئیس  جمهور آمریکا سخنرانی می کرد، برای ناهار نبوده ام

کندال سقلمه ای به تفکر من زد، او بدلیل اینکه مرا به عنوان قربانی تفکر کاهش گرایی مدرن می دید، دیوانه 

من به این ایده متعهد بودم و تا به امروز نیز متعهد هستم که مکانیسم فیزیکی می تواند تقریبا همه . شده بود

کم  کم وقتی که فالسفه شروع به تجزیه تفکر بنیادین می کنند، چشم دانشمندان آزمایشگاه . چیز را توضیح دهد

کندال مشغول مبارزه با فردی بود که درگیر نبرد عمیق نبود و در واقع بطور واضح می دانست . برق می زند
آپارتمان خود را به او قرض دادم، او  Pasadenaاز آنجا که من در طی دیدارش از  .که مسائلی وجود دارد

او مرا راهنمایی کرد تا کتاب کالسیک . به این نتیجه رسید که باید جبران کند و آموزش بیشتری به من بدهد

من این کار . به چاپ رسید ۱۹۵۱مایکل پوالنی را بخوانم، که از سخنرانی های گیفورد در " دانش شخصی"

از آن زمان، این کتاب در اعماق ذهنم و در اعماق قفسه کتاب من، بارها و بارها در موقعیت های . را کردم
 .مختلف به عقب و جلو کشیده شده  است
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 "فاش " فیلم کوتاه 
  

 نمیدونی اون بیرون چه خبره: وکیل 
 خیلی گرمه

 انگار داره آتیش می باره
 شانس آوردی که اون بیرون نیستی 

 (رضایت نمیدن ) تو این سه سال هر کاری کردیم نشد، نه از زبونشون نمی افته 
 کاری داری برات انجام بدم؟ 

 میخوام مامانم رو ببینم: پسر 
 (جمع میبندد ) هماهنگ میکنم بیان : وکیل 
 (منظورش این است مادر تنها بیاد ) تنها : پسر 

  
 //سکانس دیدار مادر و پسر 

 بابا خوبه ؟ : پسر 
 (اشاره به خواهرش میکند که انتهای سالن است ) یادت میاد بچه بود چی صداش میکردی ؟ 

 فرفری.... هنوز صدات تو گوشمه... فرفری، فرفری
 چقدر اون موقعه ها خوب بود

 یه بهار هوا خیلی گرم شد ، یادته ؟ بعدش انگار همینجوری گرم موند
 یه روز از مدرسه زودتر اومدم خونه، تو خونه نبودی

 مامان... مامان 
 رفتم تو کمد قایم شدم که وقتی اومدی بترسونمت

 ....تو اومدی
 .ولی تنها نیومدی

 ...خیلی گرمتون بود، خیلی
 من تو کمد بودم، 

 دیدمتون
 من اون مرتیکه رو دیدم

 من تو کمد بودم
 مامان موهای تو فره یا موهای بابا؟

 مامان، مامان ، مامان؟
 میدونی وقتی بهم میگن حرومزاده چه حسی بهم دست میده؟

 هنوزم بیرون هوا گرمه نه؟
 ...این بین خودمون میمونه

  
 و بنا به انجام شرع و عرف، و دستورات الهی شما محکوم به حکم اعدام میباشید

از اولیای دم، خانواده مقتول، برای اجرای حکم و کشیدن چهار پایه از زیر پایه قاتل درخواست دارم به پایه چوبه دار 
 .  بروید

  
 (منظور اینکه که با اعدام شدنش این راز هم خاک میشه ... ) این بین خودمون میمونه، که اونم تا فردا تموم میشه
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The short film "manifest" 
The lawyer: You don't know what's going on out there. 
It`s so hot 
It looks like the rain is on fire 
You're lucky you 're not out there. 
No matter how hard we tried in these three years,  
They say nothing except "no" (They don't consent.)  
Do you want me to do something for you? 
The son: I want to see my mom. 
The Lawyer: I'll arrange for them to come (said in plural) 
Boy: Alone (He means his mother to be alone) 
  
Mother and son meeting sequence 
The son: Is Dad okay? 
Do you remember what you called her when she was a kid? (Pointing to her sister at the end of 
the hall) 
curly, curly, … I still hear your voices … curly 
How good those times were 
It was a hot spring, remember? Then it was look like it remains warm. 
One day I got home early. You weren't at home. 
Mom … mom 
I went into the wardrobe to scare you when you came 
You came... 
But you were not alone. 
It was so hot to you, very... 
I was in the wardrobe, 
I saw you 
I saw that fellow 
I was in the wardrobe 
Mom, is your hair curly or daddy's hair? 
Mom, mom, mom? 
You know how it feels when they call me bastard 
It's still warm out there, isn't it? 
It remains between you and me… 
  
And according to the laws of sharia and custom, and divine orders, you are condemned to death. 
I ask the avengers of blood, the victim's family, go to the gallows to execute the sentence and 
pulling the stool from under the killer's foot 
  
It remains between you and me… which will end by tomorrow … (The point is, the secret will be 
buried with his execution) 
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