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دست و پا ـــ
ـــ هم اسم :یک دست و یک پا :دو اندام قلمروزدوده در روند تکامل
ـــ هم صفت :بیدستوپا :کسر امکانها در جهت یک شلشدن ناممکن
ـــ هم فعل :دستوپازدن :موقعیت ،یا مرز غرقشدن و غرقنشدن

ـــ دست :صداها ،خطسیرها ،رویاها ،جبههی جنگ ،در خودش یک هزارپا
ـــ پا :مصالح ،پتانسیلها ،انبار باروت ،پشت جبهه ،در خودش یک هزاردست

دست «و» پا ـــ
ـــ عطف دو جریان رمززدوده
ـــ مداخله در جهان تاریخ و نه تاریخ جهان
ـــ بدنآمیزی لموری بیرون زمان

ـــ دست :دستکاری ،همدستی ،دستاندازی ،دستگیره ،چشمدست ،دستیاری
ـــ پا :پا جای پا گذاشتن ،پا از گلیم بیرون آوردن ،پا پس نکشیدن ،پا انداختن

«دست و پا» ـــ
ـــ توأمان ناکجاآباد و اینجااکنون ،یک کجانآباد آخرالزمانی ،قیامت امروز
ـــ استتارکرده ،نوشده ،رمززدوده ،متفاوتتوزیعشده ،چهرهزدوده ،اززمینکندهشده
ـــ جادوی سیاه هذیانهای زمینتاریخی در جهت بیجادهی قصهبافی

دستوپا ـــ
ـــ موجودیتهای ساینده و ساییدهشدهی یک اتمسفر فلزی سیاه
ـــ نابودی باورها ،فاکتها ،جفتهای صدق و کذب ،مدل و کپی
ـــ بیگانهها ،غریبهها ،آدمفضاییها ،خارجیها ،خنوها ،ناانسانها
ـــ مأموران مخفی دستههای زیرزمینی سازمانهای فرازمینی خودآئین
ـــ حشاشین آبی ،رویابینها ،فضانوردها ،هذیانزدهها ،هنرمندان فرار
ـــ فرهنگهای سایبرنتیک بدنام ،کوچگر ،حادخرافهای ،عددی ،مخفی ،رمزنگاشتی
ـــ نابهنجاری زمانی ،فروپاشی زبانی ،گسست تقویمی ،غریبهگفتاری ضدبابلی
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ـــ صحراهای اززمینجداشده ،سوراخسوراخ ،نابهجاشده ،متروک ،زخمخورده
ـــ هیوالهای چندرگه ،سرد ،گنگرفتار ،شهرخور ،درکناپذیر ،و کژریخت جنگل
ـــ سرویسهای جاسوسی بیناستارهای ،سیاهچالهای ،فرامنظومهای
ـــ نیستی تاریک مادهای پست ،ضدکربنی ،عفونتزا ،مسری ،زنانه ،اهریمنی
ـــ خروجیهای عظیم یک ورطهی کیهانی و در روهای سیلیکونی غرقکننده
ـــ بینامی جادوگران پرنده ،وردها ،طلسمها ،و جاروهای سحرآمیز کیمیاگری
ـــ حرکت فوجوار و موجدار از سرخی کامل به سفیدی محض به سیاهی مطلق
ـــ لجستیک بیرحم نازندگی و شتابدادن به فرایندهای پوسیدن چینهها
ـــ در کژراهههای گشودگی مسری ،شدن واگیردار و واگیردار شدن ،قصابیکردن و قصابیشدن
ـــ مرگدرمانی ،حرکت از مردهساالری به مردهدوستی ،مرگ نطفهای ،فضای فیلیا
ـــ ماشین جنگ دیوانهی ضدانجماد و نرمکردن هذیانی استبداد
ـــ مهبختک یک جو غیرتاریخی و نسیانزده در اصطکاک با وضعیت تاریخزده و اکنونزده
ـــ سرعتدادن به ماشینیسم ادراکیعاطفی ساخت هوش مشترک و تعقل همگانی
ـــ کورتاژ جمعی ضمیر ناآگاه در فنسرمایهداری نشانهای معاصر
ـــ مبارزهی مجازیت بیواسطهی واقعی علیه واقعیت وساطتشدهی مجازی
ـــ راهاندازی موتور پارانویای زمانشیدایی روی نقشهی مولکولی شیزوتراتژی
ـــ علیه هویت ،شخصیت ،اقتدار ،توحید ،یکپارچگی ،فردیت ،خودیت ،چهره
ـــ به جانب ناشناسشدن ،نامناپذیری ،حساسیت سرحدی ،تکینگی آستانهای ،اجتماع مخفی
ـــ از جامد به مایع به گاز ،تا تبخیرشدنهای کنترلناپذیر ناانسانی سرد

«دستوپا» ـــ
ـــ یک دعوت
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