
 שירים לגִברתו השחורה 

סאנו  מי היית האם ידידתו היהודייה  ?לאנייר-ה ֶאמיליה ב ָּ
לאחר  ?של שקספיר היא "הגבירה השחורה" משיריו

כחה היא עומדת כיום באור זרקורי  שנים באפלת הש ִ
והמחקר. לפנינו האישה הראשונה באנגליה  הביקורת

אחורי "משהוציאה ספר שירים, ומי שסייעה לשקספיר 
 ת. שמה ודמותההמלכו-מחצר הקלעים" לקבל תמיכה

משולבים במחזותיו, ואפשר שהיא עצמה שילבה בהם 
כך הכריזה   רמזים אישיים בעת שסייעה בכתיבתם.

 ,של פרופ' זיוה שמיר בסמוי: "הייתי כאן!". פרק מספרה

  .שיראה אור בקרוב, ורד לֶאמיליה

סאנֹו  נים  -משפחת ב ָּ  נה  קבעה את משכ -משפחה גדולה ומסועפת של מוזיקאים מחונָּ
סאנוֹ  בעיר הקטנה ה שבִקרבת ונציה ואימצה לעצמה את שם עירה  החדשה -דל-ב ָּ ָּ גראפ 

של בני  בניהָּ עד דור אחרון. סיפורם-מתוך רצון להתערֹות בה ולחיות בה עם בניהָּ ובני
ן ונשארו זו, ממגורשי ספרד, משפחה מָּ  קשורים שהמירו את דתם ִמסיבות שהזמן גרָּ

ר רופף למדיי, מעיד כאלף עדים על גורלם של יהודי אירופה בקש למקורותיהם הלאומיים
הביניים ועל סף תקופת הרנסנס. אלה טולטלו כידוע ממקום למקום, וגם אם -בסוף ימי

ם מנוח לכף רגלם, מצאו ֹה וש ָּ נסיבות חדשות שהתרגשו עליהם ועל סביבתם אילצו ם  פ 
הנדודים הנצחית, עוד בטרם על כורחם לשוב ולקחת את התרמיל והמקל ולחזור אל דרך 

 עלה בידם להכות שורש במקום מושבם החדש.

מערבית לוונציה והמחוברת אליה -אל עיר קטנה זו, השוכנת קילומטרים אחדים צפונית
בנהר ברנטה, הגיעו משפחות אחדות של גולי ספרד, כדי ליהנות מחוקי המקום שנהגו 

רליו ת וסובלנות מאשר במקומ שעל  ות אחרים. כך, למשל, נקבעביהודים ביתר ליב ֶּ
יהודי הממלכה  שִחייבה את 1429תושבי העיר לא תחול הוראת הסנאט הוונציאני משנת 
סאנוֹ  ה נהנו אפוא מחופש דתי -דל-לענוד כעין טלאי צהוב על דש בגדיהם. יהודי ב ָּ גראפ 

יהָּ של רפובליקת ונציה, והם אף לא סבלו מתופ עות של ותרבותי רב יותר ִמשל רוב יהודֶּ
יה שמַלוֹות בדרך נֹופֹוב  לעיר קטנה, שֵלווה  מהגרים כלל את בואה של קבוצת-ְקסֶּ
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והומוגנית. להפך, מועצת העיר פסקה פסיקות שונות לטובתם, והם מִצדם הסכימו שלא 
 זהיר עם שכניהם. modus vivendiכדי להשיג  כנסת-בית להקים

אחדות לאחר התיישבותם של עשרה, שנים -אך לא לעולם חוסן. בסוף המאה החמש
סאנוֹ  ך הגלגל: בצפון איטליה גברו גילויי -דל-מגורשי ספרד בעיר ב ָּ ה התהפ  גראפ 

האנטישמיות בעקבות דרשות ארסיות שהשמיע נגדם הַמטיף הפרנציסקני ברנרדינו דה 
סאנוֹ -(, שיצא בשצףFeltre de) פלטרה ה הוקם -דל-קצף נגד הנשך היהודי. בעיר ב ָּ גראפ 
 Calimano וצרי שִייתר את הבנק המקומי שבבעלות היהודי יצחק קאלימנו )השםבנק נ

הוא וריאנט איטלקי של השם היווני "קלונימוס"(; וגם הבנקים היהודיים הקטנים ודוכני 
החלפנות נסגרו זה אחר זה באין לקוחות. רוב יהודי העיר הקטנה, ובהם משפחת 

  נאלצו לעבור לוונציה. המוזיקאים הנודעת,

נדדו לאיטליה והתיישבו בעיר שֵלווה  1492-יוצא אפוא שמשפחות שגורשו מספרד ב
סאנוֹ  ה, לרבות יהודים שעסקו בבנקאות ובְסחר-דל-כדוגמת ב ָּ והיו לעשירים  חליפין-גראפ 

 העסק שלהם ולהפוך-נאלצו בתוך עשור שנים לערך לעזוב את בתיהם ואת בתי מופלגים,
שג'רונימו  שלים שעתידם לו ט בערפל. לא ייפלא אפואלפליטים מנו -בית -בלי-לבני

סאנֹו, אביהם של שבעה בנים, כולם נגנים מוכשרים ומיו מנים, שכבר נודע שמם  ב ָּ
'ה הוונציאני, נענה להזמנה שהגיעה אליו בשנת  לתהילה בזכות נגינתם  1538בחצר הדֹוגֶּ

ת נגנים ראויה לשמה. ולהקים בחצרו להק מהמלך הנרי השמיני לבוא עם בניו לאנגליה
החזיק  -מוזיקאי מוכשר בזכות עצמו, שניגן בחליל, בעוגב ובצ'מבלו  -הנרי השמיני 

ידיו יצירות מוזיקליות שנודעו ברחבי -בארמונו אוסף של כלי נגינה נדירים וחיבר במו
הממלכה. שמה  של חצרו יצא לתהילה גם מֵעבר לים בזכות ספרייתה העשירה ופעילותה 

 ת בתחומי האמנויות והמדעים. הרנסנסי

סאנֹו, בהגיעם בראשיתב המאה הט"ז מספרד לאיטליה, היו כנראה יהודים  ני משפחת ב ָּ
ן השם "בטיסטה" ) סאנֹו, מעיד על Baptista"אנוסים" שכ  מיליה ב ָּ (, שם אביה של אֶּ
נוֹ  בעליו שהוא הוטבל לנצרות; ואם ָּ את  המוכשרת ונציאנית-עברו בני המשפחה ההיספ 

"שער הטמיעה" )כלשון שירו של אלתרמן "שיר צלמי פנים"(, הם כבר לא התקשו מן 
רם היהודי ולהתאים את עצמם ואת אוַרח חייהם  הסתם לנתק את עצמם לגמרי מֲעבָּ

לדרישותיו של חצר המלוכה הבריטי שהזמינם להשתלב בתוכו. תפקידם המלכותי ִאפשר 
את חייהם ברווחה. כיום,  ולנהל( gentry minorלהימנות עם בני האצולה הנמוכה ) להם

היסטוריונים אחדים שנברו בארכיונים של ממלכת ונציה טוענים שיהדותה של משפחת 
סאנֹו מוטלת בספק, אך ך  ב ָּ הוויכוח אם היו בני המשפחה יהודים אם לאו, נובע לדעתי מכ 

טליה. עוד בטרם הגיעו לאי שהם המירו ככל הנראה את דתם, למראית עין לפחות,
סאנֹו  מיליה ב ָּ להבדיל  -רסיסים של ידע באגדות חז"ל ובקבלה המצויים בכתביה של אֶּ

של  מעידים על מקורה   -מיֶּדע ב"ברית הישנה" שהייתה נחלתו של כל אדם משכיל 
 ועל מקור משפחתה. הנוצרייה-המשוררת היהודייה

סאנֹו ) מיליה ב ָּ , כשנות דור לאחר נדודי ( נולדה כבר "עם כפית זהב בפיה"1645 - 1569אֶּ
ניה כבר נתבססו באי הבריטי הן מן הבחינה החברתית -משפחתה מהכא להתם ולאחר שב ָּ

תרבותית הן מן הבחינה הכלכלית. היא גדלה באווירה של שפע, ופיתחה במרוצת השנים גינונים 
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ליטיסטיים. ך ואולם התייתמותה מאביה בעודה ילדה בת שבע גרמה לכ והרגלים חברתיים אֶּ
מעלה שריחמה על היתומה -בחסותה של דוכסית רמת אימא, תגדל ותתחנך-שתיקרע מבית אבא

  החצר, ונתנה לה קורת גג והשכלה ראויה כדי לצרפה  אל נערות החצר שלה.-של נגן

ן ִאמה  מרגרט ג'והנסון, סאנֹו יהודייה, שכ  מיליה ב ָּ אשת  לפי ההלכה היהודית לא הייתה אֶּ
,  סאנֹו,המוזיקאי בטיסטה ב ָּ  מיליה, ַאֵחי ִאמה  טן ומלידה )גם דודיה של אֶּ הייתה אנגלייה ִמב 

ערה  הכהה ואת תווי פניה סאנֹו(. ואולם את ֹשְ ניים  היו נגני חצר כמו בני משפחת ב ָּ ההיספ 
מיליה מאביה, שהגיע כאמור לאנגליה עם משפחתו לאחר נדודים בארצות הים  ירשה אֶּ

ם של -שתבלוט בין נערות החצר ותלכוד את תשומת התיכון. חזותה האקזוטית גרמה ִלב 
 מחזריה.

מיליה אל שורשיה היהודיים מצד אביה? בספר שיריה ניתן אמנם  מה היה יחסה של אֶּ
ם רמזים אוטו ֹה וש ָּ אנטישמיים, אך ייתכן שהיא הטמיעה אותם בספרה  והשמיעה -למצוא פ 

מהאפיפיור". לחלופין, אפשר  יותר אותם לחברותיה החצרוניות כדי להישמע "דתית אף
מיליה פיתחה ִרגשות תיעוב כלפי מוצאה  היהודי, ואולי אף ניסתה להדחיקֹו או  שאֶּ

כן, שליטתה של הצעירה המשכילה בספרות חז"ל -פי-על-להתכחש אליו כליל. אף
ין טורי שיריה, אינה משאירה ספק באשר לחינוך ולמידע  רת כאמור מב  לה, הניכ  ובַקב ָּ

אבא. אביה, שלא שכח כנראה את תלמודו, דאג להרחיב את אופקיה של -יתשספגה בב
תו המוכשרת ונטע בה, במתכוון או שלא במתכוון, זיקה כלשהי אל עולמו האבוד,  ב ִ

ה  כל חייה, בחינת "גירסא דינקותא".  ששמץ ממנה ִחלחל לעורקיה  ונשאר בִקרב 

סאנֹו,כדאי לזכור ולהזכיר: את השם "בטיסטה", שמו של אבי מיליה ב ָּ העניק שקספיר  ה של אֶּ
בדומה למסופר בספר  -במחזה השקספירי  לאביה של הבת הסוררת במחזהו "אילוף הסוררת".

תו הצעירה והיפה לאישה עד שיימצא חתן  -בראשית על לבן הארמי  האב מסרב לתת את ב ִ
ן האחות לבתו הבכורה. במחזהו של שקספיר נישואיה של הבת הצעירה נדחים שוב ושו ב, שכ 
במשפחתו של  הבוגרת והסוררת ַמרתיעה את כל המחזרים בגין התנהגותה הבוטה ולשונה החדה.

ה  יוסף הולנד, אף סאנֹו הבת הצעירה אנג'לה הלכה בתלם ונישאה לבחיר ִלב  הקימה  בטיסטה ב ָּ
מיליה  ולא שלא צייתה למוסכמות  האחות הבכירה והמלומדת -ִאתו בית ומשפחה. לעומתה, אֶּ

ה והפקידה את אירועי חייה ביד הגורל.  -נתנה את צווארה לִרתמה ולמֹוֵסרות   נשארה בגפ 

מיליה  נאלצה בעלומיה, לאחר שגדלה והתחנכה כעשר שנים בחצר הדוכסית המקורבת למלכות, אֶּ
פילגשו ו"אשת הצללים" של  משפחתה הקשיש של פטרוניתה ולהיות-להיעתר להפצרותיו של בן

, ששינה את כל מהלך חייה, היה הנרי קאריי )חייו. מאהב י )'( לבית וCareyה  (, Willoughbyילֹוב ִ
חסותו -שופט נשוי ואב לילדים רבים, שתמך בבת (,Hunsdonשנודע בתואר "לורד האנסדון" )

שבע שנים, אך מיהר להתנתק ממנה לאחר שהרתה לו. כדי להסתיר את -הצעירה והיפה שש
ה וכדי שהיילֹוד  מיליה נישואים חפוזים עם ַאחד -בלי-לא יוכרז ברשומות כבןהחרפ  אב, סודרו לאֶּ

מיליה ממאהבה  ופטרונה  נטבל בשם "הנרי", על שם  הנגנים בלהקה המלכותית. הבן שנולד לאֶּ
דוד ִמדרגה ראשונה של אליזבת הראשונה, מלכת בריטניה ובן אחותה -אביו הביולוגי, שהיה בן

יהָּ של אן בוליין, אחת מנשותי ו של המלך הנרי השמיני. למשפחת הכתר נולד אפוא בשו לֶּ
  האחוריים של חצר המלוכה אחיין יהודי למחצה, לשליש או לרביע.
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ואם לא די בכך ששקספיר העניק לאביה של הגיבורה הנֹונקונפורמיסטית שלו את השם 
סאנֹו, הוא אף הע מיליה ב ָּ -ניק לאישה הסוררת וחסרת"בטיסטה", כשם אביה של אֶּ

המֹוֵסרות את השם "קתרינה" כשמה של אותה גבירה אליזבתנית דעתנית ונועזת, 
י ) סאנֹו בחצרה כאחת Willoughbyקתרינה ברנדון לבית ו'ילֹוב ִ מיליה ב ָּ (, שהחזיקה את אֶּ

חסותה -לחינוכה של בת כאמור קתרינה דאגה שנתייתמה מאביה. מנערותיה לאחר
פמיניסטי. לאחר -יעה בה שלל רעיונות רפורמיסטיים בעלי גוון פרוטוהצעירה, והטמ
עת של בעלה נישאה קתרינה לריצ'רד ברטי, ובתם סוזן ברטי, הדוכסית -פטירתו בטרם

דגלם של רעיונות מתקדמים, החזיקה -מקנט, שנודעה אף היא כאישה דעתנית וכנושאת
נות החצר. בחסות פטרו מיליה כאחת ִמב  ניתה האינטלקטואלית למדה אף היא את אֶּ

מיליה, ביחד עם חברותיה החצרוניות, יוונית, לטינית, תנ"ך, וכיוצא באלה  דעת-תחומי אֶּ

. הציור באדיבות: פרויקט 1590מאת ניקולאס היליארד,  לאנייר-דיוקן של אמיליה בסאנו
 . GMBHיורק, דירקטמדיה 
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שסייעו לה בבוא העת להיות האישה הראשונה בממלכת בריטניה שהוציאה לאור ספר 
  שירים.

מיליה לא-את ספרה החתרני ופורץ נייר הדרך, ה"מתחפש" לספר דתי וחסוד, הוציאה אֶּ
סאנֹו"(. היא  לאור בשמה המלא )אחרי נישואיה לאלפונסו לאנייר השמיטה את השם "ב ָּ
לא בחרה לשמור על אנונימיו ת ולא הסתתרה מאחורי פסידונים, הגם שבאנגליה 
האליזבתנית פרסומו של ספר היה מעשה נועז ומסוכן, בשל ריבוי המרגלים והבלשים 

ללכוד את החשודים בטיפוח אמונות קתוליות שהעסיק בית המלוכה הפרוטסטנטי כדי 
 -" umDeus Rex Judaeor Salve)"אסורות. היא הכתירה את ספרה  בכותרת לטינית 

לשם קיצור(, כותרת המכו ונת לא כלפי  Salve Deus להלן"הודו לה' מלך היהודים"; 
וחנן יט, אלוהי ישראל אלא כלפי הֵאל הנוצרי, המכו נה בברית החדשה "מלך היהודים" )י

מיליה לגִברתה מרגרט, הדוכסית מקמברלנד, ובפתח הספר  ג(. את שיריה הקדישה אֶּ
בכתיב האנגלי העתיק שהיה מקובל בתקופה  העניקה לה שבחים פיוטיים הרשומים

" The Mistris of my youth, / The noble guide of my ungovern'd האליזבתנית:
.dayes" ַמיי חסרי הרסן"(. של ימי נעוריי / )"האדונית   המורה הנאצלת של יָּ

נט, בעודה עלמה צעירה כבת שבע עשרה, נענתה -כאמור, בחצרה של הדוכסית מקֶּ
מיליה לחיזוריו הבלתי (, ברון האנסדון Careyנלאים של הלורד הנרי קאריי )-אֶּ

(Hunsdonבן משפחה המלוכה, שלא ויתר לעלמה הצעירה, בת ,)- חסותה של דודניתו, עד
מיליה לחיזוריו של השופט הקשיש שארבעים שהתר ככה והתרצתה לו. אלמלא נענתה אֶּ

נט,  וחמש שנים הפרידו בינו לבינה, ספק אם היו מרשים לה להישאר בחצר הדוכסית מקֶּ
ה    הייתה בבחינת  לפתחה שנתגלגלה שמונה. הבחירה-שבע והתחנכה מגיל גדלה שב 

פן ואן הרווייק, דיוקן של הנרי קאריי מאת סטמימין: 
 . ציור באדיבות: גלריה וייס.1561-1563

סאלבה דאוס רקס  : שער הספרמשמאל
 בלונדון. 1611. פורסם בשנת יודאורום
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דתי הדרך, ה"מתחפש" לספר -את ספרה החתרני ופורץ
וחסוד, הוציאה ֶאמיליה לאנייר לאור בשמה המלא. היא לא 

בחרה לשמור על אנונימיו ת ולא הסתתרה מאחורי 
פסידונים, הגם שבאנגליה האליזבתנית פרסומו של ספר היה 
מעשה נועז ומסוכן, בשל ריבוי המרגלים והבלשים שהעסיק 
בית המלוכה הפרוטסטנטי כדי ללכוד את החשודים בטיפוח 

 ות קתוליות אסורות.אמונ

 

דילמה של "אוי לי מיוצרי ואוי לי מִיצרי": האם להיכנע לשופט הקשיש ולבחור בחיי 
או  קו רטיזָּנָּה חסרי דאגות כלכליות בחצר הדוכסית, בין חברותיה האריסטוקרטיות והמלומדות,

תה  לצאת בחוסר כול אל הבלתי נודע. אמה  האלמנה נפטרה בטרם עת, והשאירה את ב ִ
מיליה בת השבעגורלה, ללא נפש קרובה שתגונן עליה מפני זעף החיים. ל עשרה נעשתה -אֶּ

בֵררה פילגשו של הנרי קאריי, שִאמו מרי בוליין, אחותה של אן בוליין, הייתה אף -אפוא בלית
היא אחת המאהבות של הנרי השמיני )היסטוריונים אחדים משערים שהנרי קאריי עצמו לא היה 

חוקי של המלך הנרי השמיני(. קאריי נשא בכמה תפקידי מפתח בממלכה. בין אלא בנו הבלתי 
השאר הוא היה הממונה על הקרן שתמכה בלהקות שחקנים ומוזיקאים ודאגה לחיי התרבות של 

הייתה תלויה בקאריי  )"אנשי המלך"( Men ings'Kחצר המלוכה. גם להקתו של שקספיר 
א פיו.   ובמוצָּ

לא ראה הנרי קאריי כנראה כל פגם בניצולה של צעירה תמימה  ,חרף תפקידו השיפוטי הרם
רשיית האהבים ִאתו גזלה ממנה שנים יקרות שבהן החמיצה את סיכוייה להינשא לאיש -שפ 

ן ר שהוא כלל לא פירש את מעשהו כניצו ל, שכ  . ניכ  קבע  כערכה ולהקים בית ומשפחה ִמשלה 
מיליה היתומה תמיכה שנתית נדיבה בסך ארב )כמאתיים אלף ליש"ט  עים לירות אנגליותלאֶּ

שבע שנות -לשנה במושגי זמננו(, אף סיפק לה בגדים מהודרים ותכשיטים יקרים. רק מקץ שש
מיליה חיי זוהר מלֵאי עניין, ורק לאחר שהיא הרתה לו לרוע מזלה, דאג  פילגשו ת, שהעניקו לאֶּ

עשר ילדים )וכן -שישההשופט הקשיש שהיה נשוי עם בתו של בעל קרקעות עשיר, אב ל
נאפופים אחדים שנולדו לו ממאהבות מזדמנות(, להשיאה  במהירות לאחד ממוזיקֵאי החצר. -לילדי

-(, שבני משפחתו היו קשורים בקשרי חיתון ובשיתוףLanyer) הוא בחר באלפונסו לאנייר
סאנֹו ואל בני משפחת ג'והנסון, משפחת ִאמה  של  מיליה. פעולה מקצועי אל בני משפחת ב ָּ אֶּ

מיליה, קנה את הסכמתו של הנגן המלכותי  רון הקשיש, מאהבה  של אֶּ מותר כמדומה להניח שהב ָּ
מיליה קרצו  בכסף מלא או במיני איומים שלא הותירו לו את זכות הבחירה. גם כספיה של אֶּ

רת לאישה ולתת את שמו -קל minstrel-ל כנראה הדעת שהסכים לקחת את האישה המעו ב 
. וִבתם המשותפת  שואיהם הכפויים של בני הזוג לאנייר לא היו מאושרים כל עיקר,ני לילדה 

 ייתכן  בעודה תינוקת בערישה.נפטרה  -לאנייר  אלפונסו חלציו היחידה של-יוצאת -אודיליה 
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. הציור באדיבות: הגלריה 1610, מיוחס לצייר ג'ון טיילור, מימין: דיוקן של ויליאם שקספיר
מאת ויליאם  תוקומדיה של טעוי: הדף הפותח את משמאל. ות, לונדוןהלאומית לדיוקנא

  . צילום באדיבות: ליאון קוורדלי1623שקספיר, הדפסה ראשונה משנת 
 

מיליה שתרגומה "שכותרת  מלך היהודים" רומזת גם לשמה של בתה   לה' הודוספרה של אֶּ
מיליה לאלפונסו. לאחר שִעם מותה התפוגג הקשר הרופף  "(,אודה לה'היחידה אודיליה )" בין אֶּ

סאנוֹ מות  מיליה ב ָּ לאנייר בן אחד, מזכרת עוֹון לאותה תקופה זוהרת בחצר -אודיליה נשאר לאֶּ
, הברון הנרי קאריי ה  השתעבדה מאונס לרצונו של מאהבה   )לורד האנסדון(. הדוכסית שב ָּ

 כול.-חסרתהחצר, קולונל אלפונסו לאנייר, בזבז את כספה של אשתו, והותירה  -נגן
הצטרף לשורות הצי הבריטי שנלחם בארמדה הספרדית וכמעט שלא  משאזל הכסף, הוא

מיליה לאישה בעבור -קווים מדמותו של הבעל קל פקד את ביתו. הדעת, שנשא את אֶּ
מגיבורי "אילוף  הבטחות וצרורות של כסף, משוקעים כמדומה בדמותו של פטרוקיו,

אך ורק בשל כספה,  את הבת הסוררת לאישההסוררת", אותו בזבזן וריקא הנושא 
 חפץ מחפצי רכושו. ולאחר טקס הנישואין משפיל אותה ונוהג בה כאילו לא הייתה אלא

י ) מיליה כפילגשו  (, שהחזיק אתWilloughbyהברון הנרי קאריי, לורד האנסדון לבית ו'ילֹוב ִ אֶּ
ל חיי האמנות בממלכה, עד שהרתה לו, אחז כאמור בעמדות כוח אחדות: הוא היה פטרונם ש

הוא היה מפקד גמלֵאי הצבא, הוא שימש שומר הראש האישי של המלכה והאחראי למצעדים 
יר ) זיָּ לא ייפלא אפוא שמחַזאי  ( של בית המלוכה.falconerמלכותיים בסקוטלנד, אף היה הב 

צעיר, מוכשר ושאפתן, כוויליאם שקספיר, שנזקק לתקציבים ממלכתיים כדי להפעיל את 
סאנֹו הכשרונית והמשֹכלת שהייתה מסוגלת ל מיליה ב ָּ ה  של אֶּ הקתו, חיפש ומצא מסילות לִלב 

להעניק לו את התמיכה הדרושה לפעילותו הדרמטית. עד מהרה  להשפיע על הנרי קאריי
לים את יצירתו בסממנים ייחודיים  התברר שבכוחה להעניק לו גם רעיונות וניסוחים המַתב 

  ורכבות חסרי תקדים.ומוסיפים לה עושר ומ
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סאנֹו בדרכים רבות, ובין השאר  מיליה ב ָּ ויליאם שקספיר הביע את תודתו ואת הוקרתו לאֶּ
גֹון במחזה "קומדיה של טעויות" קרא  העניק את שמה לכמה מגיבורות מחזותיו. לאשתו של אֶּ

מיליה", וכן לאשתו של יָּאגֹו, מנשות חצרם של דסדמונה ואותלו. בפיה של אֶּ  מיליה בשם "אֶּ
מיליה  -שֹם שקספיר במחזהו "אותלו" דברים בזכותן של נשים  דברים המזכירים את דברי אֶּ

סאנֹו בספרה  מיליה" הוא העניק גם לאחת החצרוניות במחזה Salve Deusב ָּ . את השם "אֶּ
הוא נתן את השם  (Two Noble Kinsmenשֵארים אצילים" ) "אגדת החורף" ובמחזה "שני

מיליה" לאחותה של היפוליטה. ואם לא די בכך, הרי ש"אמיליוס" ו"בסניוס" )שני וריאנטים  "אֶּ
סאנֹו( הם שני אצילים במחזה "טיטוס אנדרוניקוס".  מיליה ב ָּ  גבריים של השם אֶּ

ם. בסאניו  סאנֹו מצא אפוא את דרכו ליצירות שקספיר והשתלב בהן זֵעיר פה זֵעיר ש ָּ גם השם ב ָּ
את ידה של פורציה )ועל כן נזקק להלוואה גדולה כדי להעמיד הוא אותו צעיר ונציאני המבקש 

ם של ַאחד האצילים במחזה  במחזה "הסוחר מוונציה"; עשירים(-פני בן בסניוס הוא כאמור ש ֵ
מהאנשים המקיפים את הדוכס מסומרסט  ( הבדיוני הואBasset"טיטוס אנדרוניקוס" ובסט )

רב ֵ  אפוא לתוך מחזותיו ושיבץ בהם לִעתים  בבמחזה ההיסטורי "הנרי השישי". שקספיר ש ִ
מיליה ואת שמותיהם של בני משפחתה. ניתן כמדומה לשער שהוא  מזומנות את שמותיה של אֶּ
, מאהבה   ביקש לשאת חן בעיני הקֹורטיזָּנָּה היפהפייה, ונשא את עיניו לתמיכתו של פטרונה 

י )  (.Willoughbyואיש סודה  הנרי קאריי לבית ו'ילֹוב ִ

דפיניטיביות, כדוגמת מכתבים או יומנים, זוהי התמונה  ספרותיות-ר עדויות חוץבהעד
המשתקפת לעינינו כיום מתוך שלל העדויות הטקסטואליות שניתן לדלות מן המחזות 
מיליה ושל בני משפחתה, המשולבים במחזות שקספיר  והשירים. ואולם שמותיהם של אֶּ

מיליה המלומדת, המוכשרת ובשיריו, עשויים לרמז לכאורה על אפשרות א חרת שלפיה אֶּ
ידיה ספר ראשון מסוגו בשירת הנשים האנגלית )גם לפניה היו פה -והנועזת, שהוציאה במו

השתתפה השתתפות פעילה בכתיבת  ושם משוררות, אך אלה לא פרסמו את שיריהן בספר(,
מה  ואת  -בשירה ובדרמה  -חלק מיצירות שקספיר  טביעת ודאגה להשאיר בהן את חותָּ

אצבעותיה הייחודית כדי לרמוז לקוראים בדורה ובדורות הבאים ולאותת להם: "הייתי כאן". 
שתי האפשרויות האלה מתקבלות על הדעת ועומדות ֵאיתן בכל מבחן טקסטואלי. ביניהן 

 ביניים שלא קל להכריע ביניהן.-משתרעת קשת רחבה של אפשרויות

סאנֹו נודעה  מיליה ב ָּ  אמנם כמחברת של ספר שירים, שהוא ספר השיריםובמאמר מוסגר: אֶּ
להלן אנסה  (; ואולםDeus Salveעטה של אישה שראה אור באנגליה )ספרה  -הראשון פרי

ה הסבירו ת שהיא חיברה יצירה נוספת שנתפרסמה בזמנה בשם בדוי. כוונתי  להוכיח שַרב 
יגרפית חידתית,-ליצירה פסידו ִ פ  , 1594-ה, אשר נדפסה בשהחוקרים חלוקים באשר לייחוס אֶּ

היא נתחברה כביכול בידי משכיל  Avisa isH Willobe בשם, Salve Deusכשבע שנים לפני 
י ) על מידת  (, וכלול בה ויכוח שנון בין גבר לאישהHenry Willobeבשם הנרי ו'ילֹוב ִ

ל נאמנותן של נשים )ויליאם שקספיר נזכר בשיחה בין השניים בשמו המפורש בתורת ידידו ש
ה  של אוויזה(. לדעתי, החוקרים לא נתנו דעתם  י הנותן לו עצות כיצד לכבוש את ִלב  ו'ילֹוב ִ

פמיניסטית הזאת -המלמדות שאת היצירה הפרוטו -טקסטואליות ונסיבתיות  -לעדויות רבות 
סאנֹו, היא ולא מישהו אחר מידידיו של שקספיר או משותפיו למלאכת  מיליה ב ָּ חיברה אֶּ

 הדרמטורגיה.




