
 המים
 כעך שתול

 המראה״. בפעם הראשונה שרואה הילד מראה הוא רואה
 את דמותו משתקפת בה, ובתוספת עידודו של מבוגר בסביבה
 המכריז בחגיגיות ״הנה אתה, פה במראה״, הילד לומד לזהות
 את עצמו, זיהוי שגוי, עם הדמות שמשתקפת אליו במראה.
 המראה כמובן רק משקפת - היא אינה הילד עצמו. אלא
 שבנסיבות כפי שתוארו, הילד לומד שהוא נמצא שם ב״אחר״.
 יש לזכור שהדמות שהילד רואה נמצאת מחוץ לו, בעוד שהוא
 עצמו מצוי ״בתוך גופו״. הדמות המשתקפת לו היא הפוכה
 (צד שמאל במראה הוא צד ימין שלו וכוי). בנוסף, בשלב זה
ת הילד, האחר במראה שונה ממנו בעוד  של התפתחו
 אספקטים. הדמות במראה(קווי המתאר המתגלים בה) נראית
 לילד כפי שנראים לו האחרים, ובניגוד לאיך שהוא חווה/
 מרגיש את עצמו. הילד רואה את עצמו במראה כשלם וכבעל
 שליטה(mastery) בגופו, באיבריו, על אף ששליטה זו עדיין
 לא הושגה ממש. המראה רק משקפת את מה שיהיה הילד
 בעתיד, ומסייעת בכך לכונן את ניכורו מעצמו. כאן מושג
 התחום הדמיוני שהנו אחד משלושת התחומים המכוננים

 את האדם; הממשי, הדמיוני והסימבולי.

 התחום הדמיוני שהיווצרותו תוארה ב״שלב המראה״,
 מתייחס למכלול ההזדהויות של האגו, ליחסיו עם האובייקטים

 שלו.

 התחום הסימבולי מושג בכניסה לשפה. אנו ״נופלים״
 לשפה עם לידתנו, מרגע שהעניקו לנו שם. העולם כבר מובנה
 בעבורנו על ידי השפה ובאמצעותה. הבניה זו אינה זמנית
 ואין לצאת ממנה. לאדם אין קיום שאינו בתוך השפה. לאקאן
 מדגיש ש״השפה יוצרת את עולם הדברים״(לאקאן, 1977,
 עמי 65) ואינה סתם מייצגת אובייקטים. השפה ממנגת אותנו
 באופנים שונים שאין אנו מודעים להם כלל והיא חודרת לכל
 הווייתנו, לפני ולפנים. השפה היא מעין רשת המשתרעת
 על פני הכוליות של הדברים, על הטוטליות של הממשי. היא
 משרטטת על התחום הממשי תחום אחר - הסימבולי. החלק

 המהותי של החוויה האנושית ממוקם ברמה זו לטענתו.
 התחום הממשי מתייחס לקיום האנושי לפני הכניסה

 טלי וולף עד פני

 חיבור זה יעסוק בתשוקה. לא בתשוקה ספציפית כזו
 או אחרת, אלא בתופעת התשוקה בכללותה, תופעה שמכוננת
. , כך לדבריו של ז׳אק לאקאן ושי ום האנ  את הקי
 (פםיכואנליסט והוגה דעות צרפתי, Jacques Lacan, בן

 המאה ה־20. ממשיך דרכו של פרויד, לטענתו).
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 באופן בסיסי טוען לאקאן, האדם אינו אחדות מופלאה,
 אלא הוא יצור שסוע המורכב מסוכנויות שונוח; איד, אנו,
 סופר אגו - במונתים של פרויד. לאקאן עצמו מתייחס בדרך
 כלל אל שתי הסוכנויות של האגו!הסובייקט, הקשורות לאזורי
 המודעות של האדם (אגו) ולאזורי הלא מודע (סובייקט).
 חלוקה זו אינה חדה ופשוטה. לא תמיד יש חפיפה בין האגו
 למודע. (אמירתי זו מיועדת רק כדי להבהיר את העניין לקורא

 שאינו מכיר את לאקאן).

 למונח ״סובייקט״ שתי משמעויות ולכן, בכל שימוש במילה
 זו על ידי לאקאן, יש לשים לב למשמעויותיה השונות.
 ראשית, ביטוי שמשמעותו האינדיבידואל. שנית, אצל לאקאן
 המונח מקבל גם משמעות ספציפית והוא עושה בו שימוש
 שחופף במובן מסוים את המונח ״איד״ אצל פרויד. כאשר
 הסובייקט קשור ללא מודע, מושבו הנו בתללים הריקים
 שיתוארו להלן ואת תשוקותיו יש להעלות למודעות על מנת
 לפטור את האדם מסבלו או לצמצמו. עם זאת, בניגוד לתיאור
 האיד אצל פרויד, הסובייקט מובחן ביחסו עם האחר ואליו,
 שכן הלא מודע, לטענתו של לאקאן, הוא הלא מודע של
 האחר, של השיח של האחר(לאקאן, 1981, עמ׳ 131) והוא
 קיים בתוך הקשר לשוני־סימבולי, שכן ״הלא מודע בנוי כמו
 שפה״ (לאקאן, 1981, עמי 20). באשר לאגו; הוא אחר
 מהסובייקט. הוא אינו טעות או ביטוי חלקי שלו, אלא הוא
 אובייקט פרטיקולרי בתוך החוויה של הסובייקט. האגו הוא
 אובייקט שממלא את הפונקציה הדמיונית, כפי שיפורט להלן.

 האגו באופן בסיסי הנו אחר מהסובייקט ומנוכר לוי ולו• רק
 כיוון שהאדם מזהה את עצמו באופן שגוי עם מה שאיגו הוא
 באמת. על ניכור זה אגו למדים מתיאורו של לאקאן את ״שלב
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 לתחום הסימבולי, לפני הכניסה לשפה ובלשונו של לאקאן שגוף האם עצמאי מזה שלנו, לכך שקיימים אובייקטים
 ״היעדר ההיעדר עושה את הממשי, שמופיע רק שם.״ נפרדים וכוי. הממשי מתייחם לחוויה האנושית לפני שאנו
 (לאקאן, 1981, הקדמה). כלומר הממשי מתייחם לאחדות לומדים להשתמש בשפה, לפני שאנו מתהילים לערוך הפרדות
 והבחנות. כיוון שאין עדיין דיבור בשלב זה, אין שמות
 לדברים, גם אין בדברים ממש. הממשי הוא גם זה שאינו

 הראשוניח (או לחלופין לכאוטיות הראשונית), בה עדיין אין
 חוסרים, כאשר עדיין איננו מודעים לכך שיש לנו גוף עצמאי,



 האחר כעל ״אתר גדול״ - Other. אתר שמייצג את האחרות
 בכלל והנו דמות משמעותית בחיינו. שם האב הוא המבטא
 אצל לאקאן את הכניסה לסימבולי, לתוק לסדר, לשפה. מדוע
 דווקא שם האב? שכן האם היא זו המסמלת את האחדות
 הראשונית - עוד לפני ההיפרדות הכרוכות בכניסה לשפה
 ובהכרה באתר. בהיות האב הדמות הראשונה הנפרדת מהאם,
 דמות שהיא אתרת מאותה אחדות ראשונית, הוא המקבל
 את הייצוג של הסימבולי, של השפה (המאופיינת על יד

 הפרדות והבתנות), של הסדר והתוק. שני ההורים מייצגים'
 אם כך את האחר הגדול(מושג האתר), כל אתד באופן שונה.

 לאור האמור נראה שאנו עוסקים ב״אתרים״ שונים. מה
 יתםם לתשוקה? הדיון באתר התפתת בגין טענתו של לאקאן,
 שהתשוקה היא תשוקתו של האתר. אם כך, התשוקה צריכה
 להיות של האתר, ביתם לכל האתרים שהוזכרו, או ליתר

 !דיוק ביחס לאתרות על צדדיה השונים.

 התשוקה
 מהי התשוקה? התשוקה היא ״היחס של הישות להיעדר״
 (סמינר 2, עמ׳ 223) וכיוון שהקיום הנו, תמיד, בהכרח, גם

 היעדר, לפיכך גם התשוקה תמיד שם. למה הכוונה?

 בתתום הממשי אין חוםרים, הוא מתאפיין ב״היעדר
 היעדר״ ולפיכך לא יכולות להיות בו תשוקות. כתינוקות בני
 יומם אנו לא יוצרים הבתנות והפרדות. אלה מתרתשות רק
 עם כניסתנו לשפה ורק שם - במקום בו מופיע אין -
 מתעוררת התשוקה. (עם זאת, פוטנציאל התשוקה, או ליתר
 דיוק הכרחיותה, קיימת כבר מראש. בנוסף, התתום הממשי

ת ח ת  פורן ומתגלה בטראומות ונתמך על ידי פנטזיות ש
 על עצמן. אותם יצרים שלא ניתן לבטאם שייכים לתחום
 הממשי. סביב אלה אכן סובבת התשוקה). בשלב מאותר
 יותר כאמור, עם כניסתנו לשפה, לתתום הסימבולי, הופך
 קיומנו למלא בחוסרים ובאין ואנו מבכים את היעלמותה של
 חוויה זו של אחדות, של שלמות (גם אם אנו רק מדמיינים
 שלמות שכזו). מדוע נעלמת האחדות? מפני שאנו לומדים
 שיש להבתין בינינו לבין האתר, בינינו לבין האם, לבין
 אובייקטים וכוי. עצם הכניסה לשפה מחייב את תתילת
 ההבחנות וההפרדות הללו. (השפה בנויה כך). כמו כן בשפה,
 בתחום הסימבולי, קיים חוסר בסיסי שכן ״הסימבול מציב
 עצמו קודם כול כרוצח של הדבר״(לאקאן, 1977, עמי 104)

 המילה מביאה אלינו את הדבר, האובייקט, בהיעדרו. כאשר
, אנו מביאים את העץ לפנינו באופן  אנו אומרים ״עך׳
 סימבולי. למעשה, הען אינו שם. האובייקט עצמו אינו נוכח

 ״

 ניתן לביטוי. עם זאת הוא מתגלה, פורץ, כאשר אנו נתקלים
 בקשיים, כאשר אנו תחרים על תו התנהגות מסוים. טראומות
 עליהן ואליהן אנו תחרים הן דוגמה לפריצת התחום הממשי.

 אם כך באדם סוכנויות שונות, הוא שסוע ומפוצל (אין
 סינתיזה של הפסיכה) וקיומו מבוסס על שלושת התתומים,
 השלובים זה בזה. התשוקה, כמו כל תופעה אנושית אחרת,

 כרוכה לפיכך אף היא בשלושת התתומים הנ״ל.

(Otherness) האחרית 
 באשר לתשוקה טענתו הבסיסית של לאקאן הנה שהתשוקה
 היא תשוקתו של האתר. לכאורה זוהי טענה משונה, שהרי
 אנו רגילים להתייחס אל התשוקה כאל פרטית. לפיכך
 מתעוררת השאלה; מי הוא האתר? באיזה אחר מדובר? לאור
 תיאורו של לאקאן את האדם ואת פיצולו, עולה שיש לבתון
 את ״האתרות״ בשני מישורים. יש לבתון גם את האתר שמתון
 לאדם וגם את האתר שבתוכו. כמו כן, יש לבתון את מושג
 האתרות ביתס לשלושת התחומים בהם מתקיים האדם

 כאמור: הממשי, הדמיוני והסימבולי.

 בתחום הממשי - במובנו הפשוט כאמור, נראה שלאקאן
 מתייתס אל האתר בכלל. אותם אתרים שאנו נתקלים בהם
 בחיי היום יום. השכן, הזבן, האיש שהולך ברתוב וכוי(האחר
 שבתון). המובן השני מתייתם לשימוש הייתודי של לאקאן
 במילה, מדובר על החוויה שלפני הכניסה לתתום הסימבולי
 כאמור לעיל, או כזו שאינה נכנסת לתתומי הסימבולי כיוון
 שאין לתת לה ביטוי, והיא צצה בקיומנו כבוגרים מבין סדקי
 הסימבולי (אתרות שבפנים, לרבות האתרות הפנימית של

 היצרים).

 בתהום הדמיוני כזכור, האגו מובא לפנים על מכלול
 הזדהויותיו ויתסיו עם האתר (האתר שבתון). אולם האגו
 שונה, נבדל מהסובייקט ומנוכר לו ולפיכך אנו נכנסים לאחרות
 שבתוכנו. מדוע בכלל יש להתייתם לאתרות זו? מפני שאנו
 שסועים ומפוצלים, ומשום שאיננו ערים לתשוקותינו
 ולאופנים השונים בהם אנו, כבר מראש, קבועים על ידן,
 פעמים רבות נגרם לנו סבל. על מנת להשתתרר מההיקבעויות
 שלנו, מאי ההבנות ביתם לעצמנו, מהסימפטומים השונים
 מהם אנו סובלים, עלינו לנסות ליצור תפיפה בין הסוכנויות
 השונות. הדרך לכך היא להעלות את התשוקות של הסובייקט
 אל המודעות, וזאת תוך שימוש בדיבור, במסגרת טיפול

 פסיכואנליטי.

 בתהום הסימבולי של הכניסה לשפה - אנו מדברים על



 שלכאורה התקיימה) בתחום הממשי ואין להשיגה עוד
 אובייקטי a מסמלים לפיכך את החוסר המרכזי שבתשוקה:
[ 
 את העובדה שהתשוקה נובעת מחוסר (מאותה אחדות,
 שלמות שאיבדנו, מאותה ״גפילה״ מ״גן עדן״), את העובדה
 שהיא אינה ניתנת לסיפוק (שכן הם אינם מספקים את
 התשוקה, אלא התשוקה מתעוררת וסובבת סביבם) וכן את
 והפער, האין, הפיצול, בו יושבת התשוקה (שכן הם מדגימים!
 ואת הפער בין ההשתוקקות לבין מה שאנו מקבלים בפועל).

 אובייקט a - המבנ1
 תשוקתו של האדם מוצאת את משמעותה בתשוקה של
 האחר, בין היתר, משום ש׳׳האובייקט הראשון של התשוקה
 הוא להיות מוכר על ידי האחר״ (לאקאן, 1977, עמי 53)
 תמה זו של לאקאן מעבירה אותנו אל המבט שמהווה נקודה

 כל כך משמעותית בהכרה באתר ובהכרת האחר בנו. במסגרת
 דיונו במבט מפנה אותנו לאקאן לסארטר. לטענתו של סארטר
 המבט הוא שמאפשר לנו להתייתם אל האחר כאל סובייקט
 (במובן של האבחנה הפשוטה בין מישהו למשהו), אך גם
 מחזיר אותנו לעצמנו מתוך תפיסה את עצמנו כאובייקט
 לאחר, תפיסה שכרוכה בתתושה עמוקה של בושה ושל פחד.

 סארטר מתאר סיטואציה בה, כאשר אני מסתכל דרך חור
 מנעול בדלת, הנני לבד ומרוכז באובייקטים הנראים דרך
 חור המנעול. לפתע, צעדים, מישהו מסתכל בי. בבת אחת
 אני הופך ער לעצמי ומודעות זו שלי לעצמי נובעת מקיומו
 של האחר כמתבונן בי. מיד אני הופך לרדוקציה של אשמה
 ובושה כאשר אני תופס את עצמי בסוף מבטו של האחר.
 !בושה טהורה זו אינה נובעת מתחושה של היותי אשם בדבר
 זה או אתר, אלא מקיומי כאובייקט. כלומר מ״הכרה בעצמי
 באופן הרדוקטיבי, המקובע והתלוי הזה שהנני בשביל האחר״
 (סארטר, 1956, עמי 384). סארטר ממשיך ומתאר בפרוטרוט
 כיצד המבט של האחר מנכר אותי מעצמי ומעולמי, כיצד
 תירותי/אפשרויותיילפתע מוגבלות בגין חירותו/אפשרויותיו
 של האחר. בנקודה זו מצטרף לאקאן לשיח. לטענתו, אין זה
 שהאתר באמת מביט בי, אלא שאני מדמיין את המבט הזה
 בשטח של האחר. ניתן להבין אמירה זו של לאקאן גם תוך
 התייחסות לדבריו של סארטר שלדידו: ״היות נראה על ידי
 האתר הוא האמת של לראות את האחר.״(סארטר, 1956,
 עמי 345). כלומר כאשר אנו מתבוננים באחר - אנו רואים
 אותו מתבונן בנו. ויחסי מראות אלה אכן משתייכים לתחום

 הדמיוני עליו מדבר לאקאן.

 בנוסף, בעוד שלטענתו של סארטר מה שמפתיע את
 הסובייקט הוא המבט של האמר, טוען לאקאן שמה שמפתיע

 ״ומוות זה יוצר בסובייקט את האינסופיות של התשוקה שלו״
 (לאקאן, 1977, עמ׳ 104).

 בתחום הדמיוני של האגו, בו אחוזה התשוקה בדיאלקטיקה
 של הניכור, מדובר בתשוקה להכרה. הכרה של מי? מצד
 אחד, הכרה של האתר הגדול. לאקאן טוען שכאשר הילד
 חווה אי בהירות בשיח של האחר הגדול ומנסה לזהות את
 תשוקתו, הוא מנסה תתילה לבדוק את השאלה האם ההורה
 יכול לסבול את היעלמותו שלו, של הילד. (משחק ה״קוקו״
 למשל). ניסיון זה מבטא את תשוקתו של הילד להכרה
 מהאחר. כאשר מי מההורים צועק והילד לא מבין למה או
 מתעוררת בו השאלה; מה הוא רוצה? מה היא התשוקה של
 האחר? התשובה שייתן הילד לשאלה זו תבנה אותו - על
 תשוקתו.־אם כך מצד אתד התשוקה נובעת מהמקום בו חסר
 משהו בשיח של האחר הנדול. מצד שני, נראה שמדובר
 בתשוקה להכרה של הסובייקט, שדורש הכרה בו ובתשוקותיו
 מהאגו, שהרי הניכור והקונפליקט ביניהם, בתוכנו, מצויים
 תמיד ואנו תווים אותם בדמותו של הסבל. (על אף האמור
ת מדי שנובעות ח  לעיל, יש להיזהר זהירות רבה מחלוקות ת
 מרצון להכניס את דברי לאקאן למסגרת בהירה ומפורשת.
 יש לזכור שהתתומים עצמם קשורים זה בזה קשר בל יינתק,
 ניתן לדבר עליהם רק במסגרת היחס שביניהם וההפרדות

 בוודאי אינן תדות ובהירות).

 התשוקה אם כך נובעת מתוםר בתחומים שצוינו, והיא
 מתייחסת לחוסר שבנו, לחוסר בעולם ולחוסר באתרים.
 הפערים הללו - התללים הריקים הללו, הם מקום מושבו של
 הסובייקט, של התשוקות שלו. בניגוד לאופן חשיבתנו הרגיל
 על תשוקה - התשוקה אינה ניתנת לסיפוק. ראשית, יש
 להבחין בין תשוקה לחשקים שונים ושנית, אין אובייקט שיכו7|
 לספק את התשוקה. משמע, אכילת שוקולד למשל לא תעשה
 זאת בעבורנו. התשוקה באה ממקום של חוסר שאין למלאו.
 והיא ״תמיד נמתחת קדימה באופן אין סופי" (לאקאן, 1977,
 167). היא אינה ניתנת להריסה וכאמור אין אובייקט שיכול
 לספקה. (עד כמה התשוקה לא ניתנת לסיפוק ו/או להריסה,
 ניתן ללמוד מסרטו של הבמאי נניסה אושימה ״אימפריית
 החושים״ [1975]. על אף השערורייה שתולל סרט זה וצמות

 הסרט כלל אינו עוסק בסקס, אלא בתשוקה).

 עם זאת, קיימים אובייקטים שמכוננים את התשוקה והם
 בעלי פריבילגיה בתפקוד שלה. אובייקטים אלה נקראים
 אובייקטי a: השד, הצואה, המבט והקול. כולם מהווים
 אובייקטים שאבדו, אחדות ראשונית שהתקיימה (או



 מושבו של הסובייקט, על תשוקתו. תשוקה שנעה בפער זה
 חסרת מנותה.

 מכל מה שנאמר עד כאן עולה בפנינו תמונה קשה של
 קיומנו, קיום שהנו בעיקרו אשליה וניכור של האדם מעצמו,
 בתוך עולם שקבוע מראש על ידי משמעויות כלליות אליהן
 נופל האדם עם לידתו, כלומר בתוך עולם ממנו הוא מנוכר,
 ועם אתרים מהם הוא מנוכר. עצמי שבעצם איננו, מציאות
 שבעצם איננה, שהאין ולפיכך התשוקות שולטות בה,
 תשוקות שאינן ניתנות לסיפוק. האדם נע מריק אתד

 למשנהו. •

 מקורות
Lacan. J. (1977). Ecrits: A Selection (A. Sheridan. Trans.) 
New York and London: W.W Norton. 

Lacan, J. (1981). The F o u r F u n d a m e n t a l Concepts of 
Psychoanalysis (A. Sheridan. Trans.). New York and 
London: W.W Norton.) 

Ĵ acan. J.(1991 a). The Seminar of Jacques Lacan. Book 
1, F r e u d ' s Papers on Technique, 1 9 5 3 - J 9 5 4 (J. Forrester, 
Trans.). New York and London: W.W Norton. 

Lacan. J. (1991b). The Seminar of Jacques L a c a n , Book 
2, The E g o in F r e u d ' s Theory and in the Technique of 
Psychoanalysis, 1954-1955 (J. Forrester, Trans.). New 
York and London: W.W. Norton. 

Sartre. J.-P. (1956). Being and Nothingness (H.E. Barnes. 
Trans.). New York: Washington Square Press, Pocket 
Books. 

 את הסובייקט הוא דווקא היעדרו של המבט של האתר.

 הסתתרותו של המבט - זהו העניין המרכזי בעבור הסובייקט.
 לטענתו של לאקאן, ביחס שלנו לדברים, ככל שזה מכונן על
 ידי ראייה, משהו חומק, עובר משלב לשלב. הדבר הזה
 שמתתמק, שמכוסה - הוא המבט (לאקאן, 1981, עמ׳ 73).

 איננו רואים את המבט, אלא, כאמור, הוא תומק מאתנו.

 מה קורה אם כך בשדה המרתבי הזה של הראייה? המבט
 של הסובייקט הוא קריאה, תביעה, דרישה, אומר לאקאן,
 שאנו מציבים לאתר. התביעה אף פעם אינה יכולה להיענות
 במלואה, שהרי אנו מבקשים לספק תשוקה שאינה ניתנת
 לסיפוק, ולו רק משום שהתביעה באה ממקום בעבר ומושלכת
 הלאה (מקור התשוקה כבר קיים ונובע בכל אתד מהתתומים
 כפי שתיארתי). השתוקקות זו של הסובייקט מובאת לתוך
ות י דהו י של האגו, של מכלול ההז נ ו ם הדמי  התחו
 וההשתקפויות של האדם, ומוצאת עצמה במבט בתתום
 הסימבולי של קיומנו. לפיכך המבט, בהציבו תביעה שאינה
 1יכולה להיענות במלואה, מסמל תוסר. קיים פער בין

 האפשרות לכאורה המצויה בפנינו בגין המבט(למימושה של
, לבין המציאות, בה פנטזיה זו אינה יכולה  התביעה)

 להתממש.

 המבט של הסובייקט מציב תביעה לאתר, למבטו של האחר.
 אך בתגובה למבט של הסובייקט, האתר, במקום למלא את
 התביעה, במקום להיות כמבטה של האם המכירה בתינוקה
 והרואה את תינוקה כאידאל, מתחמק מהסובייקט ובכך מכזיב
 אותו. לכן אומר לאקאן שהיחס בין המבט ובין מה שהאדם
 רוצה לראות הוא יתס של פיתוי. המבט מפתה, מקסים ומושך
 אותנו כי טמונה בו הבטתה, אך זו הבטתה שאינה מתממשת.
 לכן המבט הוא האובייקט בו תלויה הפנטזיה שלנו, אך ממנה

 אנו מושהים בריק, לאור הפער בין הפנטזיה למציאות.

 המבט, לאור האמור, מבטא את הפער בין מה שהיינו רוצים
 לקבל לבין מה שאנו מקבלים בפועל, והפיתוי המוצב בו כאמור
 מעורר את תשוקתנו, מושך אותנו קדימה, אל.... עם חמיקת
 המבט, תומקת גם ההבטתה ואובייקט a ״נשבר״. יש לזכור
 שהסובייקט נקבע על ידי אותה הפרדה שקובעת את השבירה
 של אובייקט a, כלומר את שבירת אלמנט ההקסמה שמוצב
 על ידי המבט, של ההבטחה שהמבט נושא בחובו - הבטחה
 שאינה מתממשת ואינה יכולה להתממש, ולכן היא נשברת.
 פער זה, פיצול זה, בין העין והמבט (הפיצול שבין התחום
 הממשי - העין, ובין המבט שמבטא, באופן סימבולי, את
 ההשתוקקות כאמור), הנו המקום בו מוצב הדתף. זהו מקום


