
 

 
 שמהמ המושאלים הפסיכיאטריים המושגיםו היפיפייההנימפה אכו,                   

 מבוא                     
לפנה"ס, כשהם  1000-2000נוצרו והתפתחו בקרב שבטי יוון העתיקה במהלך השנים  ןהמיתולוגיה היוונית היא אוסף של אגדות שהפכו עם חלוף הזמן למיתוסים. ה

גדול  –לאוזן על ידי מספרי סיפורים וזמרים נוודים, ששרו ונגנו אותם לכבוד אלים שנודעו כמגני השבטים. כתיבתם התחילה עם הומרוס  מועברים מאוזן

החשיבו את סיפורי  19ו  18-המשוררים של יוון העתיקה, שחי במאה השמינית לפנה"ס, והן הועברו הלאה מדור לדור. רוב ההיסטוריונים שחיו במאה ה

, העלו את האפשרות 20-ותחילת המאה ה 19-תולוגיה היוונית ואת דמויותיהם כדמיוניים לחלוטין. אך למרבה ההפתעה תגליות ארכיאולוגיות מסוף המאה ההמי

 שסיפורי המיתולוגיה היוונית, בחלקם לפחות, מבוססים על מציאות. 

 להלן כמה ממאפייני המיתוסים של המיתולוגיה היוונית: 

 מתרחשים במימד מיוחד, שונה מן המציאות המוכרת לנו. הם -      

 יש בהם נימה של הילה והדרת כבוד. -      

 יש בהם מסר המכוון כיצד לנהוג -      

 הם נוטים להשפיע על תפיסת העולם של קוראיהם וליצור תודעה.  -      

ה" השאילולי אף בתחומים אחרים. בין הדמויות והמושגים שהפסיכיאטריה "תכונותיהם אלה הן אשר זימנו, כנראה, את השימוש בהם בפסיכיאטריה וא 

שהרגה יחד עם אחיה את אימה  ,Electra, שהרג )אומנם בשוגג( את אביו ונשא לאישה את אימו, אלקטרה Oedipusמהמיתולוגיה היוונית מוכרים בעיקר אדיפוס 

בתו  - Medeaאל השינה,  מדיאה Hypnos - האנשת ואלת ההנעה, היפנוס  - Hedoneים, הדונה אלת הנעור -Hebe הבה אל האהבה,  – Erosארוס ואת מאהבה, 

אל הרועים,  Pan -שהתאהב בבבואתו ומת כשהוא מאוהב בעצמו, פאן  Narkisos,של המלך אייטס, שכדי לנקום בבן זוגה הבוגד הרגה את שני בניהם, נרקיסוס 

אל  -אהובתו ובת זוגו של ארוס  – Psycheהפסל שהתאהב בפסלו, פסיכה  Pygmalion -)פוביה(, פיגמליון  הוהבעתאל הפחד  - Phobosהפרא והעדרים, פובוס 

   שם היצור דמוי האל  על –מושג המתכוון לתשוקה מינית בלתי נשלטת אצל גברים  Satyriasis,אל התשוקה והפוריות, סטיריאזיס  - Priapisהאהבה, פריאפיס 

   ימפה היפיפייה, שקולה נאסר עליה.הנ Echo - כובן א, וכמוSatyrסטיר 

 באתר זה(. 28.4.2017-פסיכיאטריה בת זמנינו", שפורסמה בבו ,אל האהבה במיתולוגיה היוונית – סו"ארכתבה מה לקוח)מבוא זה     

 

 מושגים פסיכיאטריים המבוססים על "אכו" 

שכיחות  תופעותשתי  שהן"אכולליה" ו"אכופרקסיה", הם  מוכרים ביותרה, של אכו שמהאת  ובםחבים טומנההמושגים הפסיכיאטריים מתוך כלל 

ג'יל נרקולפסיה, תסמונת  –דיכאון, נרדמות בגם  ופיעלה הקטטוניהיכולה ת, קטטוני הסכיזופרניבמלבד כידוע,  .וטיפוסיות להם יםקטטוניבמצבים 

אימודיום כמו  שימוש במינון יתר של תרופותעקב ים מתפתחמצבים הבים עיתלותסמונת נוירולפטית ממאירה דה לה טורט, אוטיזם, 

((Loperamide* .כוללים את ה םימושגעוד כמה , נוצרו לאורך השנים על ידי קרל קהלבאום 1874-ב בעוטנ, ש"אכופרקסיה"ו "אכולליה"ל נוסףב

אכולליה הם שמות נרדפים של  "echo-phenomena"  ו" "echopathiaכך למשל,  .המושגים שצוינו לעיל נישנרדפים לשמות ם חלק שמה של "אכו";

 echo of"  נוסף להם קיים המונחב .(1856-1926)אמיל קרפלין  על ידי בעטנ "echo -phenomena"כאשר השני ביניהם  ,של אכופרקסיהו

thoughts"" או ,"thought ecoוחוזר עליהן  מחוצה לושליך אותן מ מחשבותיו,בהן החולה שומע את  ,סוג מיוחד של הזיות שמיעתיותל אשר מתייחס

על מילים ומשפטים שביטא החולה  "כמו תוכי"בלתי רצונית הגדרתו היא: חזרה ש ,"autoecholaliaמוכר הוא " לא כל כךשמושג . (1בדיבורו )

  .גם תיזופרניה פרנואידיולפעמים בסכ (2וימות )מסבהפרעות מוחיות ניווניות , בסכיזופרניה קטטוניתמצויה זו ה תופע .בעצמו

פסיכיאטריה המופיעה באותה תדירות בה זוהתה בזמני קהלבאום, קרפלין וגדולי  אינהכבר היא  .שהייתה פעםה מעוד קטטוניה אינה נראה ש

ם ביניההיו  ל המאה שעברהות שמוקדמבשנות השמונים השעד  ,חוקריםאת ה וסקרנ שלה ארעותיהב סיבות לירידהה .בעבר ניינו בההתעשהאחרים 

שכיחותה של סכיזופרניה קטטונית היא צוין ש ,בדרך להיעלםהיא שת האפשרות יבו מועל 2006-במאמר מ(. 3"לאן הלכו כל הקטטוניים?" ) שאלוש

ירידה  האמבולטוריים,הפסיכיאטריים שיפור באיכות הטיפולים הן:  הנושאההשערות לגבי (. 4חריפים )הפסיכוטיים המצבים ה ביןמ" 7-17% "רק

ת ימועל ,ה(סכיזופרניזו המצויה ב לאו דווקא)קטטוניה בכלל תופעת הלגבי  .אבחון-תתואולי  ,בעניינם של הפסיכיאטרים בתופעות מוטוריות

ירידה ל יחלקהסבר ה להוות עשוי ,שקטטוניה היא אחד ממרכיביה ,encephalitis lethargica -מחלת השינה  ה שלירידה בשכיחותההשערה ש

 . כללב ההקטטוני באחוזי

  סיפורה של אכו, לה מוקדשת כתבה זאת.    אתלהלן  אביא ,נתונים אלהלמרות 

 

   , הנימפה היפיפייה מן המיתולוגיה היווניתאכו

ובנות  אלות ,טבעיים-המיתולוגיה היוונית היו נשים צעירות ויפות, יצורים על שלאישה צעירה. הנימפות  ביוונית היא"נימפה" המילה משמעות של 

משך חייהן היה רב מאוד וכוחן  ולםלא נצחיות, אאף  ,לא היו אלותהן  המיוחדות. יוולתופעותלאתריו  ,טבעלהיו קשורות לאתרי הן  מותה גם יחד.

 . חייהן היו תלויים מאוד בסביבתןעוצמהבביתן היה בהרים, ביערות, במעיינות, בנהרות ובמערות, אליהם היו קשורות עלה על זה של בני אדם. 

מוזיקה  .נזקים למין האנושי גרמולא  מלבד הרגלן זה אם כיהן נהגו למשוך בכוח למקומותיהן את מי שאהבו הרחקתן ממנה איימה על עצם קיומן. ו

ן נמלאו כעס ה ,ק ביתןוזיאם נדם. עם בני אאף ו שונים ומשונים,יצורים  ולא פחות מזה אהבו הנימפות לפלרטט עם מלאו אותן התלהבות ומחול 

 . והפכו למסוכנות

ולכן נהגה להרבות ביותר קולה היה אהוב עליה . . היא נהגה להימצא בעיקר בהרים"הדהוא "יוונית ובלטינית בתרגום שמה  .הייתה אחת מהן אכו

אלא ומלכם, אל השמיים ומטיל הברק.  האולימפוס בכיר אלי אשתו של זאוס, –עם הרה  דיבוריםה בזמנעיקר  תקופה ארוכה השקיעה אתבדיבור. 

ולפי כך,  .עלה על רוחוככל ש בגד באשתו הרההוא בתור שכזה בלתי מתפשר. מחזר ו להוטהיה זאוס גם חובב נשים  יםנעלה יותפקידל בנוסףש

 , משימהאותיו הארוטיות של בעלההרפתקמ (של הרה)את תשומת ליבה  יחלהסברורה: אחת עם הרה הייתה מטרה של אכו ת וה המושקעילשיחות

זה, הגיע במקרה גם כך מעמד לנצח,  מחזיקותאינן אחרות וכאלה  . ומאחר שבדרך כלל מניפולציותעצמובכבודו וב מלך האולימפוסשעליה הורה 

 על תרמיתה בקללה. קללתה הרגע בו גילתה הרה את שעמד מאחורי מסירותה של אכו אליה. כשכוחה עדיין במותנה וכעסה רב, הענישה הרה את אכו 
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זהו מקור דיבורה למילים מעטות החוזרות על דברי אחרים; וגבל י מעתה .מקולה הזורם או לדבר כרצונהעוד שמעולם לא תוכל ליהנות הייתה 

של תסמינים מסוימים האופייניים והפכה לחלק משמם  הסיכיאטרי, שכמסופר לעיל, הושאלה על ידי הפEcho –האנגלית עבור הד  המילה

 .לקטטוניה

בבן אנוש יפה תואר,  תתאהבמהיא אותו חלק מחייה, בו במשך יחייב להשהוא אלא . גיע אל סיומונראה כאילו סיפורה של אכו ה נקודה זוב

לא , ובשום אופן הוא עצמורק  .ומאוהב במראהבמינו שחד גבר מיו - הפסיכיאטרית. שמו היה נרקיסוס הבשפ די בולטמקום אף הוא התופס 

הנשים כל את נרקיסוס דחה  וז התכונ של". ביהיה מאוד "נרקיסיסטהוא , ינו אומריםכפי שהי אהבה".ל, היווה עבורו "אובייקט אחרמישהו 

  פק יוזמת קשר אתו.ללא סהייתה היא , באיבוד קולה החופשי תנענשאכו הייתה  אללו .או התאהבו בואחריו שחיזרו 

 ל ידי אכוענגרם  הרשרושאגם, שמעו אוזניו רשרוש בקרבתו. העת שכהרגלו התבונן נרקיסוס בבבואתו המשתקפת על פני מי  ,הימים אחדב

לענות:  אלאנדונה ל"אכולליה" לא יכלה שכאמור,  ,את קולו ושאל: מי כאן? אכו נשאהוא סקרן, או אולי מודאג, . לא במקרהו בסביבתו מצאהשנ

 :לו ענתה אכו ,אמר: "בואי"כש ;בה שום דמות אנושיתסביבו אך לא ראה נרקיסוס  הביטהמשונה,  תשובתהלשמע  "."כאן....., כאן....., כאן......

של סקרנותו ני....". והיא ענתה: "ממני....., ממני....., ממ "מדוע את מתחמקת ממני?"שאל:  ,וויתר אלש נרקיסוס ......, בואי....., בואי..... בואי"

ליפול על  רצון עזחשה  היא .לה סרבשאין לה תמפכהזמנה אלה נשמעו באוזני אכו  מילותיוהוסיף: "הבה ונתראה".  נרקיסוס הלכה וגברה. הוא

הפוגעת בתו אמות ובלבד שלא אתמסר לך!" לתגו : "הסתלקי!לעברה ללא רחמיםעיניו וצעק ראו שמה נרקיסוס מהתקרבה אליו, נרתע ב .צווארו

, בוכייה ומושפלת, פנתה לנבכי היער, אכוו עזב את המקוםוכך הלאה. נרקיסוס  ,לא יכלה אכו אלא להגיב במילותיו: "אתמסר לך.....אתמסר לך"

לא נותר  ,שהמשיך לפעול כהדמלבד קולה  .עצמותיה היו לסלעיםאבריה וקמלו מערות וצוקים. מרוב צער ויגון חיה את ימיה ואת לילותיה בין שם 

 ממנה דבר. 

 היה אל הרועיםש ,האל פאן גרם לה.נרקיסוס זכתה אכו באהבה ובריפוי פצעיה ש, על פי גרסות מסוימותש, וסיףאשמח להזה,  מצערכנגד סיום 

בחציו העליון. תיש בחציו התחתון ואדם  . הוא היהמפחידהיה  ,סשונה בתכלית מזה של נרקויסוה, . מראהו, התאהב בהייצג מוזיקה ושעשועיםו

  לתיאור שדים.במאה הביניים שימשה  , דרך אגב,דמותו זוזקן תיש. א קרניים ועל סנטרו שעל ראשו נ

Syrinx (5 ,)בלטינית  – Syringe שמה היה . על פי מקורות מסוימיםבת לעולם ביאוהלזוג והפכו אכו ופאן , סופו של הדברבלא יאמן, אבל 

       שמשמעו: נימפה. 
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