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األول الفصل

ضفاف عىل الواقعة املروج أرجاء يف الحرشات من غريب نوع توغل
األرساب لهذه وكان ١٤٩٨م. عام صيف يف بفلورنسا Arno أرنو نهر
أعينها تمييز يمكن كان إذ — إنسان وجه اللون ذهبية الريقات من
ما ورسعان صغري. وصليب ذهبية هالة رءوسها ويعلو — وأنوفها

جريوالمو». األخ «يرقات باسم الحرشات هذه ُعرفت
،Girolamo Savonarola سافوناروال جريوالمو هو جريوالمو واألخ
إىل ينتمي الذي الخرضاوين العينني ذو الجذاب الدومينيكاني الراهب
الروحية الحياة عىل الراهب هذا هيمن وقد .Ferrara فريارا مدينة
التي بعظاته السابقة، الستة األعوام مدار عىل بفلورنسا والسياسية
غري والكربيت. بالنار املتقدة البحرية من النفوس يف الخوف تبث كانت
إذ ١٤٩٨م، عام بحلول الساحرة يديه قبضة من كليًة أفلتت املدينة أن
١٤٩٧م، عام صيف يف الكنيس بالحرمان السادس ألكسندر البابا عاقبه
مايو/آيار من والعرشين الثالث صباح يف أُعدم عام، من أقل مىض وبعد
لسان عىل ورد كما له، كعقاب باملدينة الرئييس امليدان يف ١٤٩٨ عام
مخالف ملذهب والرتويج فلورنسا، يف الفتنة «إثارة بسبب: املؤرخني أحد
أُحرق ثم املخلعة، عىل شنًقا أُعدم وقد الكاثوليكي.»١ املذهب لتعاليم
أرنو نهر يف الرماد أُلقي وبعدها إلتهاًما، التهمته التي النار يف جسده
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البقعة إىل النهر مجرى مع انجرف حيث فيكيو، بونتي جرس أعىل من
تعليل وجود دون أسابيع ببضعة ذلك بعد الريقات عندها ظهرت التي

لظهورها.
يف فلورنسا، يف الوحيدة الضحية هو سافوناروال يكن ولم
جانبه، إىل دومينيكيان كاهنان أُعدم فقد ،١٤٩٨ مايو/أيار شهر
اسم املناوئون عليهم أَطلق الذين — مؤيديه من آخرون ولقي
حلفاء أكثر لقي وقد باملثل. مريعة مصائر — Piagnoni «البّكائني»
Francesco فالوري فرانشيسكو — السيايس بالنفوذ تمتًعا سافوناروال
من سهًما تلقت أن بعد حتفها زوجته ولقيت بمنجل، مرصعه — Valori
بعضهم وُحرم البّكائني، من العرشات عىل الغرامات ُفرضت وقد قوس.
مارك سان دير رهبان من العديد ونُفي السياسية، بالحقوق التمتع من
الذي — مارك سان دير جرس وحتى سافوناروال. يرأسه كان الذي
هو العقاب من ينج لم La Piagnona «البّكاء» لقب عليه يُطلق كان
يُلقى أن قبل املارة أمام بالسياط وُرضب برجه من اُنتزع إذ اآلخر،

فلورنسا. خارج أيًضا
«مجلس بدأ إذ الحكومة، يف املستويات أعىل القصاص طال وقد
تطهريية —حملة فلورنسا يف الحاكم املجلس —وهو Signoria السيادة»
الرسمية. مناصبهم من سافوناروال مع املتعاطفني هؤالء لتجريد فورية
Dieci والسالم» للحرية «العرش مجلس يف العرش األعضاء طردوا فقد
السياسة بشئون يضطلع كان الذي املجلس وهو di Liberta e Pace
يشكلون كانوا الذين الثمانية الرجال املصري نفس ولقي الخارجية،
بها املنوط اللجنة وهي ،Otto di Guardia للمراقبة» «الثمانية لجنة
القصاص طالهم الذين هؤالء بني من وكان الجنائية. العدالة شئون
Alessandro براسيزي أليساندرو يُدعى املستشارية يف مسئول أيًضا
تسعة العمر من يبلغ السياسة، يف مبتدئ محله حل وقد ،Braccesi
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وكان .Niccolò Machiavelli مكيافيليل نيقولو يُدعى عاًما وعرشين
أهلية عىل الفرد فيه يحصل الذي العمر — والعرشين التاسعة عمر يعد
ا مهمٍّ منصبًا فرد فيه يتقلد أن عىل للغاية مبكًرا — حينذاك التصويت
حتى أبائهم وصاية تحت فلورنسا يف الشباب معظم يظل إذ هذا، مثل
سن حتى الرشد سن بلوغ للبعض يتسنى وال والعرشين، الرابعة عمر
بذكائه خربته وقلة سنه صغر عوض مكيافيليل لكن والعرشين. الثامنة
الطاقة من الهائل وبالكم شائبة تشوبه ال الذي الرائع وبتعليمه املتقد

به. تمتع الذي والطموح
،١٤٦٩ عام مايو/أيار من الثالث يف فلورنسا يف مكيافيليل ولد
وزوجته Bernardo Machiavelli مكيافيليل لربناردو األكرب االبن وكان
فقريًا، «ولدت بعد: فيما نيقولو وسيكتب .Bartolomea بارتولومي
أعيش أن من بدًال القليل أقل سوى أنفق أال مبكر عمر يف وتعلمت
التي األشياء من العديد مثل — الزعم هذا وينطوي ترف»٢. يف
عائلة من انحدرت والدته أن فيبدو املغاالة. من نوع عىل — كتبها
مدار عىل تمتلك كانت ثرية عشرية إىل ينتمي والده وأن وبارزة، عريقة
تكسوها التي املتعرجة التالل يف األرض من واسعة بقاًعا أجيال عدة
برناردو يكن لم األمر، حقيقة ويف فلورنسا. جنوب الكروم مزارع
إحدى يف مرة ذات نفسه وصف فقد اإلطالق، عىل ثريٍّا مكيافيليل
مربحة»٣. مهنه «بدون أنه — متناهية برصاحة — الرضيبية الوثائق
سبرييتو سانتو حي يف كبري منزل يف يعيش أن من يمنعه لم هذا لكن
أنه كما فيكيو، بونتي جرس من بالقرب بفلورنسا Santo Spirito
Sant بركوزينا» إن أندريا «سانت قرية يف فلورنسا خارج مزرعة اقتنى
وأشجار والتفاح الكروم بساتني عىل احتوت Andrea in Percussina
حانة عىل أيًضا القروية ممتلكاته واشتملت املاشية. جانب إىل الزيتون

للجزارة. ومحل
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دونما — امتهن ثم قانونية، مهنة يف ليعمل نفسه برناردو أعد
صيته أن الواضح ومن قانوني، موثق مهنة — نجاح تسجيل أو اهتمام
وقد األوىل. الدرجة من قانونية عقلية باعتباره فلورنسا يف ذاع قد
بارتولوميو يدعى بارز باحث وهو فلورنسا، ملستشار صديًقا أصبح
يف القانون يف ضليع بأنه وصفه الذي ،Bartolomeo Scala سكاال
أبرز أن غري القضائية». واألحكام القوانني حول «حوار عنوانه بحث
الذي النظامي التعليم جعله إذ بالكتب، شغفه هي برناردو خصال
ويتعلم اليد بخط الكتابة ويتقن الالتينية اللغة قواعد يدرس تلقاه
أن غري التجارية. والعقود الزواج عقود ويعتمد الوصايا يصوغ كيف
قد ما يفوق نحو عىل اإلنسانية الشئون يف باحثًا يجول كان عقله
عرش الخامس القرن سبعينيات ويف املكتبي، العمل هذا به يوحي
Dialogue كتاب ولعل الكالسكية. األدبية األعمال يهوى برناردو كان
ودرايته معرفته أظهر حينما قدره حق أوفاه قد سكاال لبارتولوميو
أفالطون أمثال من عظام مؤلفني عن مأثورة بأقوال يستشهد وهو
مكتبته يف برناردو اقتنى وبالطبع والكتانتيوس. وشيرشون وجوستنيان
وماكروبيوس ،Livy ليفي مثل الكتاب بعض ألعمال نسًخا الخاصة
بالقليل، ليس بثمن بعضها عىل يحصل أحيانًا كان التي ،Macrobius
بعض من رشائه عن يده تقرص عندما البعض يستعري كان كما
من وكان .Santa Croce كروتشيه سانتا دير مكتبة مثل املؤسسات،
ليفي، كتبه الذي روما» «تاريخ كتاب من نسخة البارزة، مقتنياته أهم
للمطبعة األماكن بأسماء فهرس تصنيف مقابل مجانًا عليه حصل وقد
١٤٨٦م، عام يف عاًما، عرش أحد مرور وبعد فلورنسا. يف طبعته التي
الشخص بمكافأة يقوم جعلته التي املهمة وهي بالجلد الكتاب ُغلف
يف ضيعته يف املعد األحمر النبيذ من زجاجات ثالث بمنحه جلده الذي

الريف.
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والتاريخ الكالسيكي األدب بجل الذي وحده برناردو يكن ولم
فلورنسا وضع قد كان القديم العالم بثقافة شديد شغف فثمة القديم،
ُعرفت التي الجديدة، والفنية الفكرية األنشطة يخص فيما الطليعة يف
االهتمام رصفت التي ،Humanism «اإلنسانية» بالحركة بعد فيما
املبادئ هي ما يوًما كانت التي الدينية األمور عىل الرتكيز عن العقيل
ذات دراسات عىل الرتكيز إىل الكالسيكي؛ لألدب األساسية واألفكار
يف بفلورنسا املستشارية رئيس حاول وقد العلمانية. من أكرب قدر
كولوتشيو يُدعى باحث وهو و١٤٠٦م، ١٣٧٥م عامي بني ما الفرتة
يمكنها القديمة النصوص أن يربهن أن ،Coluccio Salutati سالوتاتي
فيما املقدس الكتاب يف موجودة غري هامة دروًسا الناس تعلم أن
وأتباعه هو تناول وقد املعارصة. والسياسية األخالقية بالحياة يختص
أنها عىل الحقيقة يف معها تعاملوا إذ عملية، بطريقة القديمة النصوص
املدنية اليومية بالحياة املتعلقة العملية بالحكم تمتيلء تعليمية كتيبات
يمكنها القدامى والرومانني اليونانيني أعمال أن اعتقدوا وقد واألخالقية.
األطفال، لتعليم الطرق أفضل — أخرى أمور جملة بني — توضح أن
مواطنًا يصبح أن للمرء بها يمكن التي للكيفية أو الخطب، إللقاء أو
واملمارسات األفعال توضح أنها أي — الدولة حكم لكيفية أو صالًحا،
بالرخاء. وينعمون سعداء و«املجتمع» الفرد تجعل أن شأنها من التي
عرش الخامس القرن يف عاشوا الذين لألوربيني اإلنسانيون وقدم
التي املصادر بني من وكان فيه، اإلنسان وملوضع للعالم جديدة نظرة
اليوناني الفيلسوف قدمه الذي الزعم ذلك إلهامهم منها يستمدون
يشء.» كل مقياس هو «اإلنسان بأن القائل Protagoras بروتاجوراس
بالنسبة املجتمع وأخالقيات والقوانني الحكومة من كل كانت وقد
بالنسبة أما الّله، قبل تُفرضمن بأوربا الوسطى العصور يف للمسيحيني
اإلمرباطوريتني من كالٍّ أن رأوا فقد عرش، الخامس القرن إلنسانيي
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الدراسة يستحق كالهما وأن اإلنسان، صنع من واليونانية الرومانية
كانوا اإلنسانيني من العديد أن ورغم للتغيري. عرضة ويعترب املتأنية
اإلنسانية الشئون عىل ينصب كان اهتمامهم فإن ورعني، مسيحيني
الكالسيكية النظر وجهة عىل اإلنسانيون أكد السامية. القيم عىل وليس
النظر وجهة عىل تأكيدهم من أكثر البرشية الطبيعة يخص فيما
بها ولد التي بالخطيئة فاسد أنه عىل لإلنسان ينظروا لم إذ املسيحية؛
ومبدًعا حرٍّا كائنًا رأوه إنما الّله، نعمة خالل من الخالص إيل حاجة ويف
املنطق من كل عىل السيطرة عىل وقادًرا مصريه، تحديد عىل وقادًرا

الدنيا. واألهواء األعىل
اإلنسانية الثقافة بفوائد ابنه ينعم أن عزم قد برناردو أن ويبدو
بدأ يتكبدها. قد التي التكاليف من الرغم عىل فلورنسا يف املزدهرة
بثالثة السابع ميالده عيد بعد الالتينية اللغة مبادئ تعلم يف نيقولو
،Maestro Matteo ماتيو مايسرتو عليه يطلق محيل معلم يد عىل أيام
ترينيتا سانتا جرس من بالقرب يقع منزل يف دروسه يُلقي كان الذي
ويف مكيافيليل. آل منزل من قصرية مسافة يبعد الذي Santa Trinità
باللغة ويكتب الحساب علم يدرس مكيافيليل كان قليلة، سنوات غضون
رونسيليوني دا باولو يُدعى شهرة أكثر معلم إرشاف تحت الالتينية
من بقدر تمتعه جانب إىل — باولو وكان .Paolo da Ronciglione
وهو اإلنسانيني كبار ألحد وزميًال صديًقا أيًضا — الحسنة السمعة
لكتاب تفسرياته أثرت الذي Cristoforo Landino الندينو كريستوفرو
عارًما تأثريًا ١٤٨١م؛ عام نُرشت التي اإللهية، الكوميديا Dante دانتي
آنذاك والباحثون الشعراء كان إذ — فلورنسا مدينة يف املسئولني عىل

قلعة. بمنحه فُكوفئ — الشديد االحرتام هذا بمثل يحظون
التي التعليمية املؤسسة بذات بعدها التحق مكيافيليل أن ويبدو
والتي والخطابة، للشعر كمدرس نفسه Landino الندينو فيها عمل
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جامعة وهي ،Studio Fiorentino فيورنتينو استوديو اسم تحمل
األمر حقيقة ويف ١٤٧٣م. عام بيزا إىل ونُقلت ١٣٤٨م عام تأسست
نفرتض أن األسلم فمن ولهذا لنا، مجهولة الدراسية مكيافيليل حياة فإن
كان بالحيوية. املفعم الفكري الجامعة جو ظل يف نجاًحا حقق أنه
جذابة؛ غري جسدية بصفات يتمتع كان وربما جذابًا، رفيًقا مكيافيليل
غائرتني ووجنتني صغري وذقن رفيعتني شفتني ذا القوام نحيل كان إذ
الصخب حياة إىل وميله حاد بذكاء تمتعه لكن قصري؛ أسود وشعر
ُرسمت التي اللوحات فمعظم املتقشف؛ مظهره يناقض كان والعربدة
تداعب ساخرة ابتسامة تُربز كانت — مماته بعد كانت وإن — له
أيًضا نفسه ترك فقد الكالسيكي، لألدب نهًما قارئًا كونه ومع شفتيه.
لسان عىل ورد وكما الغانيات. ومرافقة القمار لعب مثل دنيئة ملمارسات
مزاحه أن آخر وادعى والظرف.» بالجاذبية يفيض «كان أصحابه أحد
مكيا باسم اشتهر وقد ضحًكا». «ينفجرون الجميع تجعل كانت وطرفه
بقعة، أو لطخة تعني التي Macchia مكيا لكلمة تورية وهو ،Machia

الوقحه. وُطرفه الالذع بلسانه يحدثه الذي الرضر إىل إشارًة
يخص فيما صلبة أرض عىل يقف مكيافيليل الجامعة جعلت
البالغة مثل اإلنسانية، الحركة بمنهج الخاصة الدراسية الفروع جوهر
قصيدة وكانت األخالقية. والفلسفة والتاريخ والشعر اللغة وقواعد
«حول عنوان تحمل التي Lucretius لوكريشيوس الروماني الفيلسوف
أُعيد التي الوحيدة املخطوطة وهي ،De rerum natura األشياء» طبيعة
التي النصوص أحد ١٤١٧م؛ عام يف فلورنسا إىل وأُعيدت اكتشافها
القصيدة أبيات يده بخط نسخ إذ االهتمام، ببعض درسها أنه يبدو
مكيافيليل أن ويبدو بيت. وأربعمائة آالف سبعة عددها بلغ التي كلها
ينبغي بأنه القائلة للوكريشيوس الرئيسية الحجة فتنته قد الشاب
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يف والتعمق العقل باستخدام الدينية والخرافات الخوف من التخلص
للطبيعة.٤ الخفية اآلليات دراسة

ُجمعت وقد الفلسفة. وكذلك الشعر دراسة يف مكيافيليل انهمك
بلوحات مزود شعر ديوان يف شبابه إبان كتبها التي أعماله من ثالثة
أيًضا الديوان واشتمل ،Sandro Botticelli بوتيشيليل ساندرو للرسام
Lorenzo de’ Mediciميديتيش دي لورنزو تأليف من قصائد عرش عىل
بني ما الفرتة يف لفلورنسا الفعيل الحاكم «العظيم»، بلورنزو امللقب
مماته وحتى — مكيافيليل مولد وافق الذي العام وهو — ١٤٦٩م عام
وأعظمها ثراءً فلورنسا عائالت أكثر املديتشيون وكان ١٤٩٢م. عام
Cosimo ميديتيش دي كوزيمو لورنزو، جد أصبح وقد ونفوذًا. قوًة
الفعيل املطلق الحاكم بأووربا؛ مرصيف ألغنى ابن وهو ،de’ Medici
احتفظت آنذاك. املوجودة الحكومة طرد عقب ١٤٣٤م عام يف لفلورنسا
عقود، لستة امتدت لفرتة املدينة عىل بسيطرتها الحني ذلك منذ العائلة
لكنها فقط، الشكلية الناحية من الجمهورية املؤسسات تحرتم كانت إذ

السلطات. جميع مؤيديها أليدي تخول كانت الواقع يف
رفيًعا، فنيٍّا ا حسٍّ يمتلكان للفنون راعيني ولورنزو كوزيمو كان
الدعم وتقديم والقصور الكنائس بناء بتمويل فقاما بالسخاء اتسما وقد
لقاءاتها تعقد كانت التي والشهرية الجديدة األفالطونية» «لألكاديمية
مدى أما كاريجي. دي فيال باسم املعروف املبنى يف فلورنسا خارج
خاضعة مسألة تزال ال فهي مديتيش، وآل مكيافيليل بني العالقة قوة
كان — الزمن من لفرتة األقل عىل — مكيافيليل أن يبدو إذ للتخمني،
وفالسفة، وفنانني باحثني ضمت اإلنسانيني من جماعة أعضاء أحد
أنجلو مايكل الشاب أفرادها ضمن من كان املقام، رفيعة جماعة وهي
مكيافيليل أهدى وقد لورنزو. برعاية تحظى وكانت ،Michelangelo
للورنزو، األصغر االبن ميديتيش، دي جليانو إىل الشعرية قصائده إحدى
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أوائل يف القصائد هذه تُجمع عندما املراهقة سن يف سيصبح الذي
التي العالقة نوع كان وأيٍّا عرش. الخامس القرن من التسعينيات
عام كليٍّا انقطاًعا انقطعت فقد ميديتيش، وآل مكيافيليل بني ربطت
الذي للورنزو األكرب االبن بريو ضد شعبية ثورة هبت عندما ١٤٩٤م
املديتشني ونفت باملشئوم)؛ ُعرف (والذي الكفاءة وعدم بالغرور اتصف

عنوة.
عىل عمره من العرشينات أواخر إىل وصل عندما مكيافيليل عثر
تجري السياسة كانت إذ املتعددة، مواهبه استغالل من تمكنه التي املهنة
عائلته أفراد من العديد توىل السابقني، القرنني مدار فعىل عروقه. يف
بني — شغلوا من عدد إجمايل بلغ إذ فلورنسا، يف سياسية مناصب
العدالة» لواء «حامل منصب وهو مدني منصب أرفع — وآخر حني
املنصب هذا شغل َمن أملع وكان شخًصا، عرش ثالثة مكيافيليل؛ آل من
عارصوا من أحد — Giovanni Machiavelli مكيافيليل جيوفاني هو
الرفيع، املنصب هذا لتويل عديدة مناسبات يف انتُخب الذي — دانتي
اآلخران االثنان أما باالغتصاب. واتهامه كاهن بقتل قيامه من بالرغم
Francesco فرانشيسكو فهما مكيافيليل آل من لهما اسًما صنعا اللذان
وكالهما الثانية، الدرجة من برناردو عم أبناء ،Girolamo وجرياملو
عرص شاب الذي األقلية حكم نظام معارضة بسبب رأسه ُقطعت

مديتيش. دي كوزيمو
لقيه الذي باملصري مكرتث غري — انغمس نيقولو أن ويبدو
سبقت التي املضطربة األشهر تلك يف السياسة أمور يف — أقرباؤه
الفوز مكيافيليل حاول ١٤٩٨م، عام أوائل ويف سافوناروال. سقوط
الدعم يقدم الذي املنصب وهو السيادة، ملجلس األول السكرتري بمنصب
مواجهة يف نفسه رشح أن فبعد الحاكم. الجمهوري للمجلس اإلداري
يرجع ذلك ولعل كافية، أصوات كسب يف ينجح لم مرشحني، ثالثة
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لسافوناروال.٥ معادية مواقف تحمل كانت التي اعتماده أوراق إىل
أشهر ثالثة ُميض فبعد املنصب، إىل رسيًعا حملته التغري رياح لكن
مكيافيليل حصد الوحيش؛ البكائني واضطهاد سافوناروال موت وبمجرد
،١٤٩٨ عام مايو/آيار من والعرشين الثامن ففي الطيبة. النتائج
تعيني بمسئولية امُلضطلع املجلس وهو — الثمانني» «مجلس رشحه
ورفيع هام ملنصب — اآلخرين الحكوميني واملسئولني للجمهورية سفراء
تتطلب كانت التعيني عملية وألن الثاني. املستشار منصب هو املستوى
مواطن؛ آالف ثالثة من املكون للشعب» العظيم «املجلس من تصديًقا
ثالثة أمام أخرى مرة نفسه مكيافيليل ووجد إليه. اسمه أُرسل فقد
يف وبالتحديد املرة، هذه اُختري لكنه الوظيفة، عىل آخرين مزاحمني
تبلغ التي املنصب توىل فرتة ليكمل يونيو/حزيران، من عرش التاسع
السلطة إىل وصل وهكذا براسيزي. أليساندرو للمعزول خلًفا عامني
بناء واالستبدادي؛ الغاشم بالحكم بعد فيما اسمه سيقرتن الذي الرجل

مواطنوه. بها أدىل التي األصوات عىل

خمسني من مايقرب جدرانها بني تحتضن التي املدينة فلورنسا، وكانت
املديتشيني طرد عقب كجمهورية نفسها تشكيل أعادت قد مواطن، ألف
الذي الزاوية حجر هو للشعب العظيم املجلس وكان ١٤٩٤م. عام يف
فلورنسيني رجال من مكون مجلس وهو الجمهوريون، عليه يستند
عىل التصويت بحق ويتمتعون والعرشين التاسعة أعمارهم تتجاوز
الذي السيادة مجلس يقرتحهم الذين املوظفني انتخاب وعىل الترشيعات
سادة ثمانية من السيادة مجلس ويتألف للحكومة. التنفيذي الذراع هو
العدالة». لواء «حامل يسمى الذي للحكومة الرسمي الرئيس جانب إىل
العديد مع بالتشاور الجمهورية سياسة التسعة الرجال هؤالء صاغ وقد
للمراقبة. الثمانية ولجنة والسالم، للحرية العرش مجلس مثل اللجان، من

16



كينج روس

تقارير من — مراسالتهم كافة يعدون السيادة مجلس يف األمناء وكان
ومعاهدات. وخطابات

عادية؛ بريوقراطية حكومة مجرد الفلورنسية املستشارية تكن ولم
يف األدبية العقليات أبرز من بعض قرن من أكثر مدار عىل بها عمل إذ
ومن واليوناني. الالتيني األدب يف وباحثني ومؤرخني شعراء من فلورنسا،
باللغة دائًما تُصاغ كانت التي — للحكومة الرسمية املراسالت كانت ثم،
هو سالوتاتي كولتشيو وكان ا، جدٍّ رفيع أدبي مستوى ذات — الالتينية
الوثائق يف الكالسيكية والتلميحات االقتباسات باستخدام بادر من أول
طريق عن األدبية الرفعة مسألة استمرار عىل ُحوفظ وقد الرسمية.
اُنتخب الذي ،Marcello Virgilio Adriani أدرياني فريجيلو مارسيلو
اليوناني، األدب يف باحث وهو ١٤٩٨م، عام يف للمجلس أول كسكرتري
والبالغة للشعر كمدرس بالعمل يقوم كان املجلس يف دوره جانب وإىل
أيًضا، نابغة براسيزي أليساندرو وكان فيورنتينو. أستوديو جامعة يف
اللغة إىل وترجم الالتينية، باللغة الشعر من دواوين ثالثة ألف فقد
تدور رواية وهي Tale of Two Lovers عاشَقني» «قصة رواية الالتينية
سيلفيوس إينياس ألفها وقد رشعية، غري حب عالقة حول أحداثها
الرجل وهو ١٤٤٠م، عام Aeneas Silvius Piccolomini بيكولوميني

الثاني. بيوس البابا بعد فيما أصبح الذي
بني ما يرتواح األمناء من كبري عدد التحق ١٤٩٨م، عام ويف
موثقني ليكونوا معظمهم تدرب باملستشارية، والعرشين عرش الخمسة
األول املستشار إرشاف تحت يعمل نصفهم وكان إنسانيني، باحثني أو
الثاني، املستشار مع فعملوا الباقون أما الخارجية. بالشئون املعني
يف للمساعدة ١٤٣٧م عام مرة ألول استحدثت التي الوظيفة وهي
نيقولو ولكون باستمرار. واملتزايدة الهائلة املراسالت كمية مع التعامل
الناحية من األقل عىل — يهتم أن عليه كان الثاني، املستشار مكيافيليل
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الحرص شديد السيادة مجلس وكان الداخلية. بالقضايا — الشكلية
كمبعوثني أنفسهم املستشارين يستخدم كان ولهذا باإلنفاق؛ يتعلق فيما
دون من لكن السلطات، ببعض مخولني األجنبية الجهات بعض إىل
عالوة الحقيقي. السفري بها يحظى التي كتلك الرتف مظاهر من أي
العرش ملجلس اإلدارية املساعدة يقدم الثاني املستشار كان ذلك، عىل
الخارجية العالقات عىل اإلرشاف به املنوط املجلس وهو والسالم، للحرية
ملجلس كسكرتري رسميٍّا مكيافيليل ُعني األمر، واقع ويف للجمهورية.
الرابع يف وبالتحديد املستشارية، دخوله من شهر غضون يف العرش
الجواد يمتطي أن ألزمته التي الوظيفة وهي يوليو/تموز، من عرش
البقاء من بدًال الفلورنسيني، والسفراء املبعوثني مع الخارج إىل ويسافر
كان لقد للبالد. الداخلية الشئون عن التقارير يعد مكتبه عىل جالًسا

العالم. يرى أن وشك عىل نيقولو
هو ثان كمستشار عمله نظري ميكافيليل يتقاضاه الذي األجر وكان
األجور عن البعد كل بعيد أنه غري كافيًا أجًرا يعترب وهو فلورين، ١٢٨
فلورنسا يف ماهر لحريف السنوي الدخل متوسط أن باعتبار املرتفة،
مليكافيليل وكان فلورين. وتسعني ثمانني بني تقريبًا يرتاوح كان آنذاك
صديق بينهم من وكان سلطته، تحت يعملون الذين املساعدين بعض
يُدعى وموثق ،Biagio Buonaccorsi بواناكوريزي بياجيو يُدعى له
املستكشف عم ابن — Agostino Vespucci فسبوتيش أوغسطينو
املوظفني هؤالء كل تكدس .Amerigo Vespucci فسبوتيش أمريجو
مجلس (قرص من الثاني بالطابق بحرية واجهة ذي ضيق مكتب يف
الضخم املبنى هذا استُخدم وقد ،Palazzo della Signoria السيادة)
هذا إيل يُتوصل وكان فلورنسا∗. لحكومة كمقر الحصن يشبه الذي

مجلس «قرص اسم هنا إليه أشري Palazzo Vecchio القديم» «القرص باسم اآلن املعروف ∗املبنى
ملنصبه، مكيافيليل تويل فرتة إبان عليه أُطلق الذي االسم هو هذا ألن ،Palazzo della Signoria السيادة»
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Hall of the الزنابق قاعة باسم تُعرف منه، أكرب حجرة طريق من املكتب
الزنابق قاعة وتميزت للسادة. طعام كحجرة تستخدم كانت التي ،Lilies
من مصنوع مدخل عىل تشتمل وكانت املنمقة، الزخارف عىل باحتوائها
داوود تمثال الحجرة مقدمة ويتصدر بالذهب. مطيل وسقف الرخام
وتتزين ،Donatello دوناتيلو نحته والذي الرخام من املصنوع David
جريالندايو دومنيكو رسمها القديسني لبعض جصية بلوحات الجدران

أنجلو. ملايكل األول املعلم Domenico Ghirlandaio
ُرسمت فقد الزنابق، قاعة أيًضا تُزين أخرى فنية قطعة وثمة
عام نحو أبوابها أحد فوق ،Wheel of Fortune الحظ» «عجلة لوحة
يضع أن من املرء تحذر (سونيتا) شعرية قصيدة جانبها وإىل ١٤٠٠م
الحظ (آلهة ٦Fortuna «فورتونا» النزوات ذات املتقلبة اآللهة يف ثقته
يف كبرية بدرجة باالعتبار جدير التحذير هذا أن بدا وقد الرومانية).
اآللهة أن غري وأنصاره. بسافوناروال املأساوي البطش عقبت التي األيام
استعد ١٤٩٨م، عام صيف ففي مكيافيليل، لنيقولو تبسمت فورتونا

السلطة. أروقة نحو خطواته أوىل ليخطو مكيافيليل

املديتشيون أقتنى أن بعد إال القديم»، «القرص الحايل اسمه يأخذ لم وهو التاريخية. الدقة أجل من وذلك
Piazza della السيادة» مجلس «قرص العائلة هجرت إذ ١٥٤٩م، عام Palazzo Pitti بيتي» «قرص
الجنوبي الجانب عىل يقع الذي الجديد» «قرصهم إىل لهم)، كبالط قبل من استخدموه (الذي ،Signoria

أرنو. نهر من
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الثاين الفصل

تصور التي الجصية لوحاته مجموعة غريالنديو دومينيكو أنهى عندما
ماريا «سانتا كنيسة جدران عىل املعمدان يوحنا القديس حياة أطوار
الذي ١٤٩٠م، عام «يف مزخرف: بخط تحتها وّقع فلورنسا، يف نوفيال»
وفنونها بانتصاراتها املشهورة جماًال األبرع املدينة هذه غضونه يف نعمت
هذا كان وما والسالم.» والرخاء االزدهار من عظيم بقدر ومبانيها؛
بني انحرصت التي السنوات شابت فقد ليدوم، والسالم والرخاء االزدهار
يف سافوناروال جرياالمو ومرصع ١٤٩٢م عام يف العظيم لورنزو وفاة
حصاد مواسم توالت فقد الفاجعات. وتخللتها االضطراب ١٤٩٨م عام
اجتاحت التي العنيفة الهوائية العواصف مسبباتها بني من كان سيئة،
كان ١٤٩٧م، عام ربيع وبحلول مجاعة. حدوث إيل أفىض مما البالد،
العام، نفس صيف ويف فلورنسا. شوارع يف جوًعا يتضورون الفقراء
الطاعون جّراء من الوفاة حاالت من العديد الشمس كسوف صاحب
بزيارات الطاعون وقام يوميٍّا. نفس املئة تتجاوز بمعدالت والحمى
خالل آخرها كانت الزمان من ونصف قرن مدار عىل فلورنسا إىل منتظمة
مرض ظهور سوءًا، األمور زاد ومما سافوناروال. موت شهد الذي الشهر
كان الذي — الزهري مرض وهو — الفرنيس» «باملرض ُعرف جديد
وكان الحاالت. بعض يف العمى ويسبب بالبثور به املصابني وجه يشوه



مكيافيليل

فرانشيسكو فلورنسا، قاطني أحد لسان عىل ورد كما — املرض هذا
أنه لدرجة للغاية، «مريًعا :Francesco Guicciardini جوتشيارديني
من الكثريون يتفق يزال ال لكن الفاجعات»، أبشع كأحد يذكر أن يستحق
بل — السنوات هذه غضون يف بفلورنسا حلت كارثة أعظم أن عىل الناس
تشارلز امللك يد عىل الجزيرة لشبه الفرنيس الغزو هي — كلها بإيطاليا

الثامن.
عرش الخامس القرن تسعينات يف اإليطالية الجزيرة شبه وكانت
والدوقيات املمالك من عرشة اثنتي عىل ينيف مما يتألف مزيًجا
يوجد كان أنه غري املستقلة. والجمهوريات املدينة ودول واإلقطاعيات
دوقية هما الشمال يف املسيطرتان القوتان فكانت مهيمنة، قوى خمس
التي البندقية وجمهورية ،Sforza سفورزا عائلة تحكمها التي ميالنو
وبحرياتها. قنواتها عن بعيًدا الداخل نحو كثريًا ونفوذها أراضيها اتسعت
املاضية عاًما الخمسني مدار عىل حكمها التي — نابويل مملكة أما
الجنوبي الثلث شغلت فقد — امللكية Aragón أراجون عائلة من أفراد
عىل استحوذت الكنيسة) (دولة البابوية الدول أن حني يف إيطاليا، من
من يقرب ما يحكم البابا كان فقد املركزية، املنطقة من كبري جزء
شبه عرب مائل خط شكل عىل املمتدة األرايض من ميًال وخمسني مائتني
قوة وخامس شماًال. بولونيا وحتى جنوبًا روما من اإليطالية الجزيرة
ميل وخمسمائة آالف ثالثة من أكثر ضمت التي فلورنسا هي رئيسية

بيزا. مدينة شملت كما توسكانيا، ريف من مربع
بالسالم ما حد إىل تنعم املهيمنة الخمس القوى هذه وكانت
اعتداء عدم ميثاق ممثلوهم أبرم عندما ١٤٥٤م، عام منذ بينها فيما
عقب عىل رأًسا انقلبت املوازين لكن للسالم». لودي «ميثاق يُسمى
باسم ُعرف الذي ١٤٩٤م عام األول فريديناند امللك نابويل ملك بموت
الطموح، الشاب فرنسا ملك سارع فلقد .Don Ferrante فريانته دون
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إذ لقبه، معنى مضمونها يف تناقض إجراءات باتخاذ الثامن، تشارلز
الثاني لويس حفيد ابن فلكونه الخلق». الدمث «بتشارلز يلقب كان
ادعى ١٣٨٩م، عام نابويل عىل ملًكا تُوج قد كان الذي «أنجو» دوق
مليالنو، الجديد الدوق حضه فقد نابويل، عرش يف بأحقيته واهنًا ادعاء
االستمرار عىل األخالق؛ من املجرد Ludovico Sforza سفورزا لودوفيكو
جيش ومعه األلب جبال عرب الفرنيس امللك أن النتيجة وكانت مزاعمه، يف
كافة مرغًما ،١٤٩٤ عام سبتمرب/أيلول يف جندي ألف ثالثني عىل ينيف
أم بالعرش أحقيته تؤيد كانت إذا بما تقر أن عىل اإليطالية السلطات
عىل مؤخًرا تُوج قد كان الذي الثاني» «ألفونسو فريانته، دون ابن تؤيد

العرش.
منظر أن بيد أللفونسو، تأييدهم الفلورنسيون أعطى األمر بادئ يف
ويرس بسهولة استوىل الذي توسكانيا، أرض عىل املريع الفرنيس الجيش
عجل ما رسعان «فيفيزانو» بمدينة الفلورنيس املعقل عىل (ووحشية)
العظيم لورنزو تنبأ املشئوم. بريو والء األقل عىل أو والئهم، باقتالع
األكرب ابنه يد عىل سيكون ميدتيش أرسة حكم سقوط بأن مرة ذات
بريو قّدم إذ النبوءة هذه تحققت ما ورسعان وغطرسته. طيشه بسبب
مجلس أو شعبه ويستشري نفسه يكلف أن بدون حتى — املذعور
بما الفلورنسية املعاقل من العديد جانب إىل لتشارلز والءه — السيادة
شعب سخط الخانع االستسالم هذا مثل أثار وقد بيزا. معقل فيها
صيحات عىل املنفى إىل عائلته وسائر بريو فر أيام، غضون ويف فلورنسا،
ما لكن حريته عىل الفلورنيس الشعب حصل لقد والحرية!» «الشعب

«بيزا». مدينة خرس لقد للغاية: ثمينًا كان خرسه
العواقب أكثر — للفلورنسني بالنسبة — الخسارة هذه وتعد
مدينة — «بيزا» جارتها فلورنسا حكمت إذ الفرنيس للغزو املخزية
يف وقع قد الثامن تشارلز وكان ١٤٠٦م. عام منذ — الثرية امليناء
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(ميل)

٠ ١٠ ٣٠

الشمال

بومبينو

فولت*ا

ليفورنو
بونتدرا سان

كاسكيانو 

نهر أرنو
فلورنسا

إمبويل
براتو

بستويا

فلورنسا و توسكانيا

جبال ا=بنيني

رافينا
البحر

ا=درياتيكي

ف*نزويال

بوبي

باربرينو دي
ماجيلو

لوكا

بيزا

سيينا

بوجيبونيسأريتسو

ماجيوني

سيتا دي
كاستيلو

بح*ة ترازيمينوب*وجيا

٢٠

فيها يعدهم الفلورنسيني مع معاهدة ١٤٩٤ عام الثاني نوفمرب/ترشين
عملية أن حدث ما لكن نابويل، عىل استيالئه فور إليهم بيزا بإعادة
علق كما بيزا، أهل ألن ذلك بالغة، صعوبة عىل انطوت املدينة اسرتداد
الهيمنة عىل بشدة ناقمني بطبيعتهم «كانوا املعارصين: املؤرخني أحد
الفلورنسيون حاول املناوشات من سنوات ذلك وأعقب الفلورنسية.»
ويف طائل. دون الثمينة املدينة هذه عىل السيطرة استعادة غضونها يف
ريجولو سان يف الفلورنسني بيزا أهل هزم ،١٤٩٨ عام من مايو/أيار
لودوفيكو العسكري قائدهم بأرس مهانتهم عظموا وقد ،San Regolo

.Ludovico da Marciano مارشيانو دا
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مجلس أعمال جدول يف األساسية البنود أهم من بيزا اسرتداد كان
يف املستشارية مكيافيليل نيقولو دخول لدى العرش ومجلس السيادة
يكن لم فلورنسا ألن نظًرا أوجها املشكلة بلغت وقد ١٤٩٨م. عام
شأنها آلخرين، تدفع أن عليها كان ولذلك بها، خاص جيش لديها
مرتزقة لجنود تدفع كانت إذ األخرى، اإليطالية الدول شأن ذلك يف
هؤالء وكان معاركها. يف ليقاتلوا واألفقر األصغر اإليطالية الدول من
للمدن بالنسبة منه بد ال ا رشٍّ املرتزقة» «قادة باسم ُعرفوا الذين املرتزقة
بالتجارة االهتمام عىل مواطنوها يعكف التي فلورنسا مثل التجارية
الكربى املشكالت إحدى وكمنت الحربية. األمور يف االنخراط من بدًال
الدوكات، أكياس عىل الحصول مقابل يقاتلون الذين الرجال أن يف
بالنيابة ببسالة يحاربوا أن منهم يُتوقع ال بلدهم، حب بدافع وليس
املرتزقة لقادة واملنافق واملراوغ املتكاسل السلوك وكان مؤجريهم. عن

وصف. كل يفوق
سجينًا البقاء عىل مارتشيانو دا لودفيكو املشئوم إجبار ظل ويف
يقود آخر شخص إىل بحاجة الفلورنسيون بات بيزا، قالع إحدى يف
مرتزقة قائد ١٤٩٨م عام يونيو/حزيران يف فعينوا العسكرية. هجماتهم
جديد عسكري كقائد ،Paolo Vitelli فيتييل باولو يُدعى الصيت ذائع
كاستيلو دي سيتا مدينة من السمعة سيئ عسكري لقائد ابن وهو لهم،
سبًعا العمر من يبلغ كان فيتييل أن ورغم أومربيا. بإقليم الواقعة
منذ إيطاليا أنحاء جميع يف بالجندية عمل فإنه فحسب، عاًما وثالثني
وكان عمره. من عرشة الثالثة يف وهو مرة ألول الحرب طعم ذاق أن
تقليديٍّا محاربًا — املرتزقة القادة من الكثري شأن شأنه — فيتييل
وقد البندقية. استخدام عن والسيف البلطة استخدام يُفضل كان إذ
املسلحني الرجال من يأرسهم من أذرع وقطع عيون بفقء بقيامه اشتهر
الحروب، يف املستخدمة الحديثة للوسائل كراهيته لشدة وذلك بالبنادق
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الجياد يمتطون الذين الفرسان باصطياد وضيعون مشاة جنود يقوم إذ
نارية. أسلحة باستخدام

بمرتزق السيادة مجلس استعان فيتيل، تعيني من شهر مرور وبعد
بيومبينو مرفأ حاكم — Jacopo d’Appiano دابيانو جاكوبو يُدعى ثاٍن
Monte Cristo كريستو» و«مونت Elba إلبا وجزيرتي Piombino
قائد عاًما، وأربعني ثمانية العمر من البالغ جاكوبو وكان بتوسكانيا.
وميالنو نابويل من كل لصالح قبل من حارب فقد أيًضا، محنك مرتزقة
لصالح نفسها فلورنسا ضد ١٤٩٦م عام يف حارب إنه بل وسيينا،
ألف وعرشين خمسة نظري جاكوبو الفلورنسيون استأجر وقد بيزا.
السنوية املدينة عوائد إجمايل إىل بالنظر ضخًما مبلًغا يعد وهو دوكات،
وثالثني مئة إيل تصل التي املبارشة غري األخرى والرضائب الرسوم من
فقد — العقد هذا برشوط قانًعا يكن لم جاكوبو لكن دوكات. ألف
مارس/آذار يف مكيافيليل ُكلف وعليه — أخرى دوكات آالف خمس أراد
عرشين تبعد التي Pontedera بونتدرا مدينة إىل بالسفر ١٤٩٩م عام
أُعطيت التي التعليمات وكانت جاكوبو. يُخيم حيث بيزا، خارج ميًال
نحو عىل سيألفه ما رسعان الذي النوع من السيادة مجلس قبل من له
مطلبه لتحقيق فلورنسا ميل لجاكوبو يؤكد أن عليه كان لألسف. يدعو
ال ثم ومن محددة، أو رصيحة بكلمات ذلك عن يعرب أن دون ولكن

نحوه. بها تفي كي فعلية التزامات أي السيادة مجلس عىل يكون
عليه كان لذا ملكيافيليل، األوىل الدبلوماسية البعثة هي هذه وكانت
استعار قد مكيافيليل والد وكان البالغية. مهاراته كافة يستجمع أن
واحدة ١٤٨٠م عام «زانوبي» يُدعى فلورنيس كتابية أدوات بائع من
وهي الخطابة فن حول ُكتبت التي اإلطالق عىل الدراسات أشهر من
هذه نيقولو قرأ وسواء .De oratore الخطابة» «يف شيرشون كتاب
من عرشة الحادية يف حينئذ مكيافيليل كان (إذ ال أم تحديًدا النسخة
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متقدمة مرحلة يف بعد فيما الشهري العمل هذا درس فحتًما عمره)،
التي املتنوعة السمات العمل هذا يف شيرشون ويصف تعليمه. من
يوظفها أن يمكن التي العملية التمرينات وكذلك الجيد الخطيب تميز
اإليماءات، واستخدام صوته، تدريب مثل: قدراته؛ يحسن كي الخطيب
وهلم الجمهور، رضا وكسب الذاكرة، وتحسني الحقائق، من والتمكن
مثل الخطابة، يف الفائقة الرباعة تقدر الفلورنسية الحكومة وكانت جرٍّا.
مفاوضاتهم يف الحال هو (كما تقدير آيما شيرشون، يصفها التي تلك
كلمات حلفاءها تمنح أن تفضل دائًما كانت إذ دابيانو) جاكوبو مع
أستاذ — األول املستشار — Adriani أدرياني كان فقد أفعال، من بدًال
الرفيع الفن يف مكيافيليل قدرات أن بدا ولقد الجامعة. يف بالغة
وظيفته له تضمن لم — والكتابة التحدث يف مهاراته مثل — لالقناع
الحساسة املهمة هذه أيًضا له ضمنت بل فحسب املستشارية يف الهامة

العنيد. بومبينو لورد السرتضاء كسفري
البعثة لهذه بالكاد ه أَعدَّ البالغة عىل مكيافيليل تدريب أن بيد
مستنقعية ريفية بقعة يف بيزا خارج يقع الذي العسكري املخيم إىل
الجياد امتطاء رسيًعا مكيافيليل واعتاد الفيضانات. بمخاطر محفوفة
ينقادون الذين الطماعني العسكريني للقادة يربر كي طويلة ملسافات
املقتصدة السيادة مجلس طرق لهم يربر الكلمات؛ من أكثر باملال
مع مكيافيليل خربات أوىل تئول أن الغريب، من يكن ولم اإلنفاق. يف
ماكًرا سياسيٍّا جاكوبو كان إذ مرضية، غري نتائج إىل مرتزقة قائد
أحد قبل من الكنيس بالحرمان عقابه إىل مرة ذات وعناده تعنته أفىض
كبري، حٍد إىل نجاح إىل املهمة آلت ذلك، ومع عليه. الساخطني البابوات
بيزا. عىل الهجمات وشن فلورنسا بحماية عهده عىل جاكوبو ظل فقد
ويف قالئل، أشهٍر ميض فبعد حسنًا، بالء أبىل وقد مكيافيليل بدا
إىل اتجه فقد تقريبًا. مماثلة مهمة يف بُعث الصيف، حرارة احتدام
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يف فلورنسا، رشق شمال ميًال خمسني تبعد التي ،Forlì فوريل مدينة
يقول: كما وراءه تارًكا ،Apnnines األبينيني جبال من اآلخر الجانب
هي املرة هذه مهمته وكانت املستشارية. يف املهام» من الثقيل «عبأه
Ottaviano Riario رياريو» «أوتافيانو هو ثالث مرتزقة قائد إقناع
السابق) يونيو/حزيران يف انتهى قد كان (الذي عقده تجديد يقبل كي
أن مكيافيليل عىل وكان قبل. من عليه املتفق األجر يف زيادة أي دون
والدة — Caterina Sforza سفورزا» «كاترينا مع باألحرى يتفاوض
يف كان والذي بعد، عمره من العرشين يبلغ لم الذي الشاب، املرتزق
شخصية مع ليتعامل مكيافيليل إرسال وكان الوقت. ذلك يف ميالنو
بمستشارهم السيادة مجلس ثقة عىل دليًال يعد هذه مثل للغاية مرعبة

الشاب. الثاني
يفوق نحو عىل مخيفة شخصية بطبيعتها سفورزا كاترينا كانت
ست سوى العمر من تبلغ تكن لم أنها ورغم جاكوبو. شخصية
مأساوي تاريخ ذات أسطورية شخصية كانت فإنها عاًما، وثالثني
ماريا «جاليزو ميالنو لدوق الرشعية غري االبنة هي وكاترينا عاصف.
والفسق، بالوحشية اتصف الذي ،Galeazzo Maria Sforza سفورزا»
ميالنو. كاتدرائية سلم أعتاب عىل ١٤٧٦م عام املتآمرون اغتاله والذي
يف كانت إذ إليها، املقربني بأولئك ألم الذي القايس املوت جعلها وقد
تزوجت فقد رهيبة. بدرجة األمر تعتاد حينئذ، عمرها من عرش الثالثة
Girolamo رياريو» «جريوالمو من عرشة الخامسة سن يف كاترينا
مدينتي وأمري Sixtus IV الرابع سيكستوس البابا شقيق ابن ،Riario
الثاني زوجها وكذلك ١٤٨٨م، عام جريوالمو اُغتيل وقد وإيموال. فوريل
زوجها أما سنوات. بسبع ذلك بعد Giacomo Feo فو» «جياكومو
بصلة يمت الذي ،Giovani de’ Medici ميدتيش» دي «جيوفاني الثالث
ألسباب كان وإن ١٤٩٨م عام تويف فقد العظيم، لورنزو إىل قرابة
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لُقبت التي كاترينا معنويات تُثبط أن يف املأيس هذه تفلح ولم طبيعية.
الوقاحة. حد إىل تصل التي بجرأتها اشتهرت إذ املحاربة»، «املرأة بلقب
فوريل، قلعة إىل وحدها منهم فرت بأن األول زوجها قاتيل تحدت فلقد
سور عىل ظهرت لهم، تذعن لم إذا صغارها بقتل القتلة هددها وعندما
قالت ثم التناسلية، أعضاءها مظهرة أعىل إىل تنورتها رافعة القلعة
أطفال إنجاب بمقدوري يزال «ال األسطورة): يف ورد (كما ساخرة
التي الجرأة يف الخاص أسلوبها مؤخًرا كاترينا أظهرت كما غريهم!»
السادس ألكسندر البابا قتل حاولت عندما املهلكة الوقاحة حد إىل تصل
يف ملفوفة الخطابات من مجموعة إليه أرسلت فقد ،Alexander VI
ضحايا إحدى رأس حول قبل من ملفوفة كانت القماش من قطعة

الطاعون.
بالشجاعة بتظاهرها اشتهارها قدر بجمالها، كاترينا اشتهرت
وكانت ناعمة. بيضاء وبرشة الحمرة إىل ضارب أشقر شعر ذات فكانت
وصفات (وأيًضا بالبرشة العناية وصفات فيه رسدت بكتاب تحتفظ
«لورنزو الفلورنيس الفنان خلدها وقد املفعول). بطيئة السموم لتحضري
يف التجار تمتع وقد رسمها، بأن Lorenzo di Credi كريدي» دي
لوجهها. صغرية لوحات بيع وراء من مزدهر تجاري بنشاط فوريل
بوناكورزي» «بياجيو مكيافيليل، صديق نجد املستشارية، إىل وبالعودة
أن «أود له: فقال الصور، هذه من واحدة عىل يحصل أن يشتهي
شائعة فهي الورق، من رقعة عىل لجاللتها صورة ردك مع يل تبعث
قد الطي ألن تطوها وال «لفها إياه: محذًرا استطرد ثم هناك» االنتشار

يتلفها.»
أمىض لقد كبرية. بدرجة مكيافيليل املحاربة املرأة تفتن ولم
التقدم بني تتأرجح املفاوضات كانت حيث فوريل، يف األسبوعني قرابة
املزيد تكسب كي األخرى تلو مرة تماطل كانت كاترينا ألن والرتاجع،
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ثم البارود، أو الجنود تملك ال أنها مدعية األمر، يف للتمعن الوقت من
بالكلمات كاترينا تُعَجب فلم األخرية، اللحظة يف اتفاق أي وتغري تعود
شئون معظم عليه تستند الذي الزاوية حجر كانت التي الجوفاء املنمقة
عدم من ذرًعا مكيافيليل ضاق األمر، آخر ويف الفلورنسية. الدبلوماسية
أغسطس/آب مستهل يف فلورنسا إىل عودته وقبل تقدم، أي إحراز
تهذيبًا أقل أسلوب (وهو واإليماءات» «بالكلمات ضجره عن عالنية عّرب
هذه عند بدا األمر أن بيد شيرشون). به أوىص الذي ذلك من وأدبًا
عىل عدوانها يف تنجح أن عىل مرشفة فلورنسا كانت لو كما النقطة

بدونهم. أم وبارودها وجنودها كاترينا بمساعدة سواء بيزا،

فلورنسا إىل عودته قبل بوناكورزي بياجيو من خطابًا مكيافيليل وتلقى
أكثر تحسنًا يزداد بيزا عىل حملتنا سري «إن فيه: يقول قالئل بأيام
شخصية، رغبة من نابع تفكري مجرد الكلمات هذه تكن لم فأكثر.»
وهو مىض، عام منذ لفلورنسا، عسكريٍّا قائًدا فيتيل باولو تعيني فمنذ
تبادل شهدت حملة بيزا، أهل عىل املناوشات من حاسمة غري حملة يشن
وحرق الزراعية، املحاصيل وإهالك املاشية، وسلب القرى، عىل الغارات
طريقته بتغيري قام أغسطس/آب شهر قدوم مع أخريًا لكنه القالع.
تحريض عىل بناء — فيتيل أرسل نفسها. بيزا عىل مبارشة حملة وشنَّ
الفور عىل استولت التي قواته — Vitellozzo فيتلوزو األكرب أخيه من
أذرع كعادته فيتيل قطع (وقد القريب Ascanio أسكانيو معقل عىل
وتسعني مائة باستخدام بيزا قصف يف رشع ثم املعقل)، عن املدافعني
بأربعني مدفعيته أطاحت أغسطس/آب، من السادس وبحلول مدفًعا.
جنوده اقتحم أيام، بأربعة وبعدها املدينة، يطوق الذي السور من ياردة
قالئل، أيام ميض وبعد الفرار. عىل العسكري قائده مجربين بيزا حصن
عىل جنوده استوىل العذراء، السيدة صعود بعيد االحتفال غضون ويف
خمس من يقرب ما بعد وهكذا، املدينة. سور داخل يتاخمها وما كنيسة
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أخرى مرة ستقع املتمردة املدينة أن بدا أخريًا، االستقالل، من سنوات
فلورنسا. رحمة تحت

يف — قراًرا أصدر إذ يجازف لم السيادة مجلس فإن ذلك ومع
(السيدة Madonna «املادونا» لوحة باحضار — املستمر القصف ظل
وذلك فلورنسا إىل Impruneta «إمربونيتا» مدينة من مريم) العذراء
لوحة أثمن هي املادونا لوحة وكانت فيتيل. لهجوم اإلعداد خضم يف
وقد األساطري، يف ورد كما لوقا، القديس رسمها وقد فلورنسا، يف
تُحفر كانت حينما تقريبًا ١٠٠٠م عام يف األرض تحت مدفونة ُوجدت
سبعة بعد عىل إمربونيتا يف تقع التي ماريا سانتا كنيسة أساسات
عندما األلم من تبكي ُوجدت اللوحة إن ويُقال فلورنسا. جنوب أميال
الخارقة الصورة هذه ُحفظت الحني ذلك ومنذ بها، الجاروف ارتطم
إليها الحاجة وقت فلورنسا إىل تُحمل أن العادة جرت وقد الكنيسة، يف
مغطاة الصورة وتكون القدمني حفاة فيه املشاركون يكون موكب يف
فلورنسا إىل اللوحة نُقلت السابقة، الخمس السنوات مدار وعىل بعناية.
جعل مثل املعجزات، تحدث كي مختلفة أحداث أربعة يف األقل عىل
حادثة يف وكذلك ١٤٩٤م، عام الحصاد مع يتناسب كي معتدًال الطقس
أهايل أيدي عىل بيزا من جندي ألربعني حدثت التي الدموية املذبحة

١٤٩٦م. عام ،Livorno ليفورنو
من والعرشين الرابع يف وبالتحديد األخري، الحدث هذا يف أما
الصورة تعلقت حينما يحملها الذي املوكب توقف فقد أغسطس/آب،
بالريف، املار الطريق عرب تُنقل كانت إذ الزيتون، أشجار إحدى فرع يف
أنه عىل لألمر الجميع نظر فقد املؤسف الحادث هذا من الرغم وعىل
بأن راجت التي اإلشاعات أما يذعنوا. لم بيزا أهل أن بيد حسن. فأل
يرتددون فيتيل رجال جعلت فقد مسممة بسهام يتسلحون بيزا أهل
له تسمح التي املزاجية الحالة يف نفسه فيتيل يكن ولم الهجوم. يف
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مجلس إن إذ األمر؛ ملواجهة العقلية وملكاته قدراته كل يحشد بأن
(وهذا املدينة بنهب له السماح يعارض قراًرا اتخذ قد كان الشعب
التي الغنائم بسبب أثرياء ورجاله هو يجعله أن شأنه من كان النهب
الهجمات. من مزيٍد شن يف الرغبة أفقده مما عليها)، سيحصلون كانوا
خيانته، حول الشكوك الفور عىل أثارت درجٍة إىل متمرًدا كان لقد
سبتمرب/أيلول مطلع يف الحصار برفع قراره زادها التي الشكوك تلك
مثل اإلخفاق هذا وكان جنوده). عىل تقيض كادت املالريا أن (بزعم
أحد لسان عىل ورد وكما فلورنسا، ألهل معنويٍّا ومذلة قاصمة رضبة

الغضب.» بهمهمات تموج فلورنسا كانت «لقد املعلقني:
وسخَطهم حريتَهم أثار الذين األشخاص أحد مكيافيليل نيقولو كان
قد مكيافيليل كان فإذا املدينة. عىل االستيالء يف املربر غري فيتيل إخفاُق
سفورزا، وكاترينا دابيانو جاكوبو من كل عن سيئة أفكاًرا بالفعل كّون
باملسئولية االستخفاف يوجز لفيتيل الوخيمة العواقب ذا الرتدد فإن
من وليس املال سبيل يف يحاربون الذين هؤالء به يوسم الذي والنفاق
بالجبن إما متهًما منه جعل للحصار فيتيل فرفع الوطنية، املثل أجل
مكيافيليل وكان العدو، مع خفية التآمر وهو ذلك من أبشع هو بما وإما
فيتيل»، «غدر عىل الشديد مكيافيليل لسخط ونظًرا الثاني. باألمر مقتنًعا
عىل «تقع الحصار إخفاق مسئولية أن مكيافيليل ادعى عليه، أطلق كما
أبديًا». «عقابًا استحق قد املرتزقة قائد أن مكيافيليل وكتب عاتقه»،

ُقبض فقد العقاب، هذا فيتيل نال حتى طويًال األمر يدم ولم
ثم املخلعة، عىل العذاب من قسًطا نال حيث فلورنسا إىل وأُعيد عليه
أنه عىل اتُفق بعدما األول أكتوبر/ترشين من األول يف رأسه ُقطعت
تقايضرشوة بتهمة محاكمته عند األدلة) توافر عدم من (بالرغم مذنب
السيادة مجلس قرص يعلو بهو يف اإلعدام حكم ونُفذ بيزا. أهل من
شاهدوا ممن واحد وقال بالجموع. القرص أسفل الساحة اكتظت حيث
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قائًال: واستطرد الساحة»، إىل برأسه يُلقى أن املتوقع من «كان الواقعة:
البهو رشفات يف وُعرضت رمح عىل ُعّلقت بل أسفل، إىل تُلَق لم «لكنها

رؤيتها.» للجميع يتسنى حتى مضيئة شعلة جانبها وإىل
بما إليه املقربني فيتيل رفاق من عدد اعتقل الوقت نفس ويف
املالك اسم عىل ُمسمى رجل بينهم من وكان الخاص، طبيبه فيهم
Palazzo ديالبودستا» «قرص رشفة يف بقليل ذلك بعد ُشنق «شاروبيم»
قادة أحد كان الذي — باولو أخو — فيتلوزو لكن .del Podestà
العدالة قبضة من الهرب من تمكن برشاسته، اشتهر والذي املرتزقة
التي الهفوات إحدى الجنود من مئتني مع هروبه ويمثل الفلورنسية.

الحًقا. فلورنسا عليها ستندم
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ثاٍن مستشار ملنصب مكيافيليل تويل فرتة تنتهي أن املقرر من كان
جرت وقد بيزا، عىل االستيالء يف الذريع الفشل من قالئل أشهر بعد
سنتني، تدوم لفرتة البداية يف للمنصب املستشارون يُنتخب أن العادة
لفرتة املنصب ليشغل ١٤٩٨م عام اختري فقد مكيافيليل حال يف أما
أليساندرو تعيني مدة من املتبقية األشهر وهي فحسب؛ شهًرا عرشين
١٥٠٠ عام الثاني يناير/ترشين من والعرشين السابع ويف براسيزي.
فرتة خالل يف الثالثة للمرة الشعب مجلس أمام مكيافيليل اسم ُوضع
ضد بيزا اخضاع يف الفشل يُؤخذ لم شك وبال العامني. تتجاوز لم
املرة هذه إنما حينه، يف منصبه إىل عودته يف ذلك ويتضح مكيافيليل،
بمنحه فحسب مكيافييل يكافأ ولم للوائح. طبًقا واحدة لسنة تمتد لفرتة
«نظري ذهبية فلورينات ستة أيًضا أُعطي وإنما املنصب يف جديدة مدة
وذلك فلورنسا عىل املخاطر توالت ريب، وبال خاضها». التي األهوال
الحرب بسبب وكذلك الحني، ذلك حتى بيزا عىل السيطرة عدم إىل يُعزى

وميالنو. فرنسا بني نشبت التي الرصيحة
تويف عندما بيزا إىل للرحيل يعد مكيافيليل كان مايو/آيار، ويف
من قريبًا منهما كل كان برناردو ووالده مكيافيليل أن وبدا والده،
بالسياسة، والولع بالكتب، الشغف يتشاركان كانا فقد للغاية؛ اآلخر
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عام نحبها قضت قد مكيافيليل والدة وكانت الذعة. دعابة بروح والتمتع
مكيافيليل يعيش كان لذا تزوجتا، قد الكبريتان أختاه وكانت ١٤٩٦م،
كان الذي ،Totto توتو األصغر أخيه مع بفلورنسا منزل يف وحده
كبرية، بدرجة متدينًا نفسه برناردو يكن ولم الكنيسة. يف للعمل يسعى
بحيث األديرة أحد مذبح خلف ُوضع مزخرف بستار تربع أنه مع
مدافن يف ُدفن وقد روحه. عىل القداسات يف الصلوات تُتىل أن يمكن
غضون يف وحدث بفلورنسا، كروتشيه سانتا كنيسة يف مكيافيليل آل
عدد ُدفن فقد ما، حد إىل ومريع غريب احتيال التالية القالئل األعوام
رهبان أحد أراد وعندما املقربة، هذه يف مرشوعة غري بطريقة الجثث من
املقربة، عىل الدخيلة الجثث هذه من التخلص كروتشيه سانتا كنيسة
إذ والده، وشخصية شخصيته من جانب عن ليكشف نيقولو رد جاء
اآلخرين، مع التحدث يعشق كان فوالدي «دعهم، يقول: نيقولو كتب

سعادته.»١ ازدادت الجثث، من املزيد بصحبته كان وكلما
أباه، ليندب الوقت من الكثري ملكيافيليل الحكومية األعباء ترتك ولم
التي رحلته يف رشع حتى برناردو موت عىل شهران إال يمر يكد فلم
يوليو/تموز. منتصف يف بفرنسا ليون إىل ميًال ٤٥٠ مسافتها بلغت
التي بحق رحالته أوىل وهي إيطاليا؛ خارج رحالته أوىل هذه وكانت
أيام. بضعة مجرد من ألكثر الجياد ممتطيًا فلورنسا من فيها يسافر
صحبة رشف ُمنح كما للرحلة، نفقة دوكة ثمانني مكيافيليل وأُعطي
Francesco della كازا ديال فرانشيسكو وهو البارزين الرجال أحد
من ملكيافييل املعطاة التعليمات كانت فرنسا. لدى السابق السفري ،Casa
ممكنة»، رسعة بأقىص التحرك عليك «يجب تقول: السيادة مجلس قبل
يف أمكنه كلما وتبديلها برسعة الجياد قيادة إىل دفعه الذي األمر وهو
هذه مكيافيليل مهمة تكن ولم املسافرين٢. اسرتاحات من اسرتاحة كل
التفاوض وإنما دابيانو، جاكوبو مثل حقري قائد مع التفاوض هي املرة

36



كينج روس

ملك عرش الثاني لويس امللك وهو أوربا يف نفوذًا الرجال أكثر أحد مع
فرنسا.

نهاية ففي أيًضا؛ البعثة هذه سبب هي بيزا قضية وكانت
باولو حصار إجهاض عىل أشهر عرشة ميض بعد أي يونيو/حزيران،
بيزا. املتمردة املدينة عىل غاراتهم مجدًدا الفلورنسيون أعاد فيتيل،
وجاسكونيني سويرسيني مرتزقة من املرة هذه تتألف القوات وكانت
امللك خلف (الذي عرش الثاني لويس امللك ألن إياهم الفرنسيون أعارهم
الفلورنسيني إىل بيزا بإعادة وعد قد كان ١٤٩٨م) عام الثامن تشارلز
األمور ترس لم أخرى ومرة دوكة. ألف خمسني عىل حصوله مقابل
وبمجرد املايض، الصيف ألحداث مريع تكرار ويف لها. مخطط هو كما
الطريق بات ثم ومن باملدفعية، الحصون بعض بتدمري القوات قيام
لدخول حماس أي والجاسكونيون السويرسيون يُظهر لم أمامهم؛ خاليًا
الحقيقة يف ترصفوا بل فيتيل. رجال من كان الذي ذلك من أكثر املدينة
العديد هجر إذ فيتيل، جنود بها ترصف التي تلك من أسوأ بطريقة
أما طريقهم. يف أيديهم طالته ما ناهبني امليدان الجاسكونيني من
املبعوث احتجزوا فقد خسة، أكثر أموًرا اقرتفوا فقد السويرسيون

يطلقوه. حتى فدية وطلبوا كرهينة الفلورنيس
فرنسا ملك بالط إىل بعثته يف كازا ديال ملرافقة مكيافيليل اُختري ثم
والحقرية، الفوضوية املشاهد هذه من الكثري عينيه بأّم شاهد ألنه
ويُعلم القضية، يف لوم أي الفلورنسيني يُجنب أن منهما كل عىل وكان
كما — ترصف الذي الفرنيس القائد عاتق عىل يقع الخطأ بأن الفرنسيني

والفساد». «الجبن عن تنم ترصفات — السيادة مجلس قال
وديال مكيافيليل وصل يوليو/تموز من والعرشين السادس ويف
عرب األلب جبال اجتيازهما بعد ليون، يف الفرنيس البالط إىل كازا
ميًال خمسني من يقرب ما قاطعني ،Mont Cenis سيني مون طريق
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امتطاء عىل أُجربا حتى ليون يصالن يكادا لم لكنهما الواحد. اليوم يف
الشمال نحو ميًال ١٢٥ ملسافة املسري ومتابعة أخرى مرة جواديهما
بورجاندي منطقة قلب يف تقع التي Nevers نيفري مدينة إىل الغربي
استقرار (وعدم رحاًال بالًطا كان امللكي البالط ألن نظًرا ،Burgundy
الحمر، اآليائل بصيد عرش الثاني لويس امللك ولع يعكس البالط مقر
مدينة إىل يصالن يكادا ولم املتفيش.) الطاعون من للفرار توقه وكذلك
إىل شماًال ميًال تسعني ملسافة بالبالط اللحاق عىل أُرغما حتى نيفري
مدينة إىل يصالن يكادا لم أخرى، ومرة .Montargis مونتارجي مدينة
ميلون مدينة إىل الجليلة مسريته واصل قد البالط وجدا حتى مونتارجي
مسافة مبارشة ذلك بعد البالط انتقل ثم باريس، من بالقرب Melun
وديال مكيافيليل قطع وهكذا .Blois بلوا مدينة إىل متجًها غربًا ميل مئة
(فكما ميل سبعمائة عىل يزيد ما فلورنسا من خروجهما منذ كازا
متعجبًا): مكيافيليل إىل خطاباته أحد يف فيزبوتيش أجوسطينو يذكر

آخر.» عالم يف البالط يقع … «غالبًا
مع للقائهما متحمسني كازا وديال مكيافيليل من كل يكن ولم
Georges d’Amboise دامبواز جورج املفضل ومستشاره لويس امللك
بامللك الفلورنسيان املبعوثان والتقى ،Rouen روان بكاردينال امللقب
(Roano روانو يدعوه مكيافيليل كان (الذي روان ومستشاره لويس
األسابيع مدار عىل جرت التي املناقشات تفلح ولم نيفري. يف األويل للمرة
يكن لم إذ وفرنسا؛ فلورنسا بني العالقات تحسني يف التالية القليلة
فلورنسا قيام حال يف إال الحرب يف قدًما امليض يف راغبًا لويس امللك
أجور الفلورنسيون يدفع أن يريد كان أنه ذلك، من واألدهي بتمويلها،
إىل حاجة يف كانوا الذين — الفلورنسيون وعجز العصاة. السويرسيني
مطالبه. رفض عن — أخرى مرة بيزا عىل لالستيالء الفرنيس العون
من كانا اللذان واملراوغة الرتدد الفلورنسية الحكومة رد شاب ذلك ومع
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هذه جراء من مكيافيليل إحباط يختلف ولم الخارجية، سياستها شيم
لرؤسائه مراسالته يف نوه فقد امللك، إحباط عن كثريًا املماطلة التكتيكات
أولئك أو التسليح تمام املتسلحني أولئك إال يحرتمون «ال الفرنسيني أن
كال إىل الفلورنسيون افتقر أسف بكل لكن الدفع»، يف النية لديهم الذين
«يطلقون الفرنسيني أن مكيافيليل، إياه أخربهم كما والواقع، الحالني.

نكرة». سادة عليكم
الرجال هؤالء إىل اإلهانة هذه نقل يف مكيافيليل تلذذ ريب، وبال
املشكالت إحدى كانت إذ يوم، بعد يوًما عليهم حنقه يتزايد كان الذين
سياسة يف تكمن مكيافيليل اكتشفها التي الفلورنسية للحكومة الفطرية
فقد السيادة. مجلس قرص يف أي التعبري، جاز إذا الدوار» «الباب
مدتها لفرتة العدالة لواء حامل ورئيسهم الثمانية السادة يُنتخب كان
غري أحد من ما أنه القرص بالغة الفرتات هذه يف والسبب شهران.
فإن ثم ومن للمنصب، يصلح والصناعية التجارية النقابات أعضاء
بقائهم عدم تضمن العامة الخدمة مناصب لتويل القصرية الفرتات
كان ما أن بيد املحاسبية. ومكاتبهم مخازنهم عن بعيًدا طويًال
الرجال كان فلما للسياسة؛ يصلح يكن لم والصناعة للتجارة يصلح
قلييل — قصرية لفرتات السيادة قرص يف املنصب هذا تولوا الذين
أن دون تنتهي املنصب توليهم فرتات أصبحت املعرفة، أو الخربة
العواقب تقترص ولم العامة. الشئون يف فعلية خربات أية يكتسبوا
االفتقار أيًضا بل فحسب، والخربة االستمرارية إىل االفتقار عىل
مغرمة أضحت حكومة جانب من الواضح واالتجاه للمبادرة املتأصل
الرضورة عند إال يخاطر أال املرء «عىل مثل: جوفاء بِحكم بالتفوه
تبهر أن الجوفاء املأثورة األقوال هذه مثل تستطع ولم القصوى.»٣
حياته من املبكرة املرحلة هذه يف سيما وال مكيافيليل مثل رجًال كثريًا

املهنية.
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بنفوذ تتمتع شخصيات إىل يحتاج األمر أن جليٍّا أصبح ما ورسعان
شديد حليف مع للتفاوض كازا وديال مكيافيليل به يتمتع مما أكرب
مجلس أن بيد عرش. الثاني لويس امللك مثل املراس وصعب البأس
الحانق مكيافيليل تارًكا املعهودة، التلكؤ سياسة عىل داوم السيادة
ينقِض ولم فرنسا. إىل فلورنيس سفري مجيء اآلخر تلو أسبوًعا ينتظر
تلقاها رسالة مكيافيليل بيد كان حتى األول، ديسمرب/كانون منتصف
مما الطريق، يف قادم أخريًا السفري أن تفيد Nantes نانت مدينة يف
إىل عودته رحلة بدء ترصيح ويتسلم أخريًا يهدأ مكيافيليل بال جعل
إىل الطويلة عودته رحلة غضون يف — مكيافيليل لدى وكان فلورنسا.
التي الحكومة عجز أوجه يف مليٍّا يفكر حتى الوقت من متسع — إيطاليا
سياستها أسست والتي اآلخرين، الحكام ونزوات للجنود أسرية كانت

واملراوغة. التلكؤ عن يزيد ال ما عىل الخارجية

يف أصدقاؤه افتقد لقد فلورنسا، إىل الرجوع إىل تواًقا مكيافيليل وكان
أيًضا. هو افتقدهم وبالتأكيد بالحيوية، املفعمة شخصيتَه املستشارية
يصف فيزبوتيش من خطابًا مكيافيليل تسلم األول، أكتوبر/ترشين ففي
رغبة جميًعا «تتملكهم السكرتارية موظفي من وغريه بياجيو أن كيف له
عندما التي واملمتعة واملضحكة املسلية أحاديثك بسبب لرؤيتك عارمة
واالنتعاش.» والبهجة بالراحة شعور ينتابنا آذاننا، يف أصداؤها ترتدد
فقد «مكيا»، عودة يرتقب باملثل كان فلورنسا يف آخر شخص وثمة
Andrea di رومولو دي أندريا يُدعى باملستشارية مساعد له كتب
Ponte جراتيس أيل بونت جرس من بالقرب عاهرة امرأة عن Romolo

أتحدث». عما تعرف أنت … فرجها «فاتحة تنتظره alle Grazie
الثاني يناير/كانون من عرش الرابع يف فلورنسا إىل مكيافيليل وعاد
وصاحب فلورنسا. خارج كاملة أشهر ستة أمىض أن بعد ،١٥٠١ عام
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الكبرية أخته توفيت فقد البهجة، وكذلك والقلق الحزن من مزيج عودته
عمرها من والثالثني الخامسة يف وهي غيابه أثناء Primavera بريمافريا
جيوفاني يدعى عمره من عرشة الرابعة يف وصبيٍّا زوجها وراءها تاركة
توتو كتب مكيافيليل. عودة لدى بشدة مريًضا كان الذي ،Giovanni

باليانا.» عام هو هذا «إن قائًال: ميكافيليل شقيق البائس
انتخابه، إعادة مسألة حسبانه يف يضع أن أيًضا مكيافييل عىل كان
فمنذ الشهر، بنهاية عام مدة دامت التي ملنصبه توليه فرتة ستنتهي إذ
ستكون وظيفته بأن يحذره وفيزبوتيش األول أكتوبر/ترشين شهر
الوقت يف وظيفته إىل مكيافيليل وعاد يَُعد. لم ما يفقدها ألن عرضة
الحاجة أمس يف كان راحة يمنحوه أن رؤساءه ناشد لكنه املناسب

عارمة». فوىض حالة «يف الخاصة شئونه أن أخربهم فقد إليها،
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ما إىل Romagna رومانيا باسم املعروفة اإليطالية املنطقة تمتد
ساحل إىل بولونيا من الرشقي الجنوب من ميًال تسعني من يقرب
مرسوم خط وكأنه يبدو مستقيم طريق ويحدها األدرياتيكي، البحر
طريق وهو Via Aemilia أميليا فيا طريق باسم معروف باملسطرة
وهي الحصينة املدن من عدد عىل املنطقة احتوت كما قديم، روماني
،Cesena وتشيزينا ،Forlì وفوريل ،Faenza وفاينتسا ،Imola إيموال
مدينة أيًضا لتضم الجنوب نحو قليًال تنحدر ثم ،Rimini وريميني
اآلخر الجانب عىل كاستيلو دي تشيتا مدينة وكذلك ،Urbino أوربينو
وكان البابوية، الدول من جزءًا رومانيا وكانت األبنيني. جبال من
له يُؤدى كان الذي البابا باسم يحكمها نائب الدول تلك من لكل
املنصب هذا يورث كان ما وعادة «الجزية». باسم يُعرف سنوي مبلغ
الحاكمة العائلة هي مانفريدي عائلة فنجد يتواله: من عائلة داخل
بيزارو، يف سفورزا وعائلة ريميني، يف ماالتيستا وعائلة فاينتسا، يف
ليسوا كونهم من الرغم وعىل كاستيلو. دي تشيتا يف فيتيل وعائلة
مسار لديهم كان منهم الكثريين فإن للبابا، أتباع مجرد من أكثر
ألن نظًرا الحرب هي الخارج إىل يصدرونها سلعة أكرب وكانت مستقل.
قبل دانتي كتبه وما مرتزقة. قادة كانوا — فيتيل عائلة مثل — معظمهم
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طغاة قلب يف وستظل كانت «الحرب بأن اإللهية» «الكوميديا يف قرنني
طغاتها كان ما وأحيانًا ١٥٠٠م. عام صحيًحا يزال ال كان — رومانيا»١
سيجيسمندو مع الحال هو كما نفسه، البابا ضد حتى الحرب يشنون
وهو ريميني» «ذئب باسم امُللقب ،Sigismondo Malatesta ماالتيستا
١٤٦٨م عام وسافر له، زوجتني أول قتل ومارق، عنيف عسكري قائد

الثاني. بولس البابا لقتل تتحقق) (لم رصيحة بنيّة روما إىل
مصالحهم عىل والحريصون بالحرب املولعون الحكام وهؤالء
كانت ولطاملا البابوية. الدول يف دولة أضعف رومانيا من جعلوا الذاتية
للمعتدين وعرضة مستقرة وغري موحشة منطقة قرون مدار عىل رومانيا
املخاطر اشتدت وقد البابا. مع عالقتها يف بالثقة جديرة وغري الخارج من
مدينتي حاكمة — سافورزا كاترينا بمحاولة حديثًا البابوية عىل املنهالة
كان الذي السادس، ألكسندر البابا اغتيال — الرومانيتني وفورييل إيموال
إخفاق وبعد ،Rodrigo Borgia بورجيا رودريجو باسم قبل من يعرف
بابويٍّا مرسوًما ألكسندر أصدر ،١٤٩٩ عام مارس/آذار يف مؤامرتها
ورسعان اإلثم». «ابنة لقب عليها وأطلق ممتلكاتها من فيه يجردها
العمر من البالغ البابا ابن ،Cesare Borgia بورجيا سيزار غزى ما
إىل كاترينا وفرت ١٤٩٩م. عام نهاية يف أراضيها عاًما وعرشين أربعة
بالشجاعة للتظاهر حاجة هناك يكن لم املرة هذه لكن بفوريل، معقلها
يحميها، الذي جندي أربعمائة من املكون جيشها ذُبح فقد السور، عىل

كسجينة. روما إىل وأُخذت نفسها هي وأُرست
للبابا، الوحيد الشاغل الشغل هي سفورزا كاترينا تكن ولم
بشكل عليه التعويل يمكن للكنيسة حليف إيجاد ألكسندر أراد فقد
وذلك — الحاكمة بورجيا أرسة بتأسيس ذلك أثناء يف ويقوم — أكرب
مجرد سيزار وكان بأكملها. لرومانيا كحاكم سيزار تنصيب طريق عن
نفسه وجد إذ السابق؛ العقد سنوات معظم يف والده طموح لتحقيق أداة
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،Pamplona بمبلونا مدينة عىل أسقًفا عرشة الخامسة سن يف وهو
ملنصب والده اختيار من واحد عام بعد أي — عرشة السابعة سن ويف
يف رسيعة قفزة يعد ما وهو فالنتسيا، مدينة كاردينال أضحى — البابا
كهنوتية، درجات أية عىل أساًسا يحصل لم أنه باعتبار الكنسية الرتب
«لقد عنه: قال إذ شديد، بتكتم املؤرخني أحد كتبه ما باعتبار وأيًضا
عن تنازل ١٤٩٧م، ويف الكهنوتية.» املهن عن العزوف تمام عازًفا كان
وراء أنه الكثريون (ويعتقد األكرب أخيه اغتيال عقب الكاردينال، منصب
سيزار أصبح التايل، العام ويف علمانيٍّا. عمًال يمتهن كي الحادث) هذا
،Valentino فالنتينو باسم إيطاليا يف لُقب (ولذلك فالنتينوا عىل دوًقا
حق إياه البابا منح نظري عرش الثاني لويس امللك من لوالده كمكافأة
دوقيات حكم عىل الحصول اشتهيا وأباه سيزار لكن زوجته. من الطالق
لم التي الرون نهر ضفاف عىل الواقعة البعيدة األرايض من شأنًا أرفع

واحدة. مرة سوى قدمه تطأها
من كل بنواب الكنيس الحرمان عقوبة السادس ألكسندر أنزل
مصادرة وُمعلنًا الجزية دفعهم بعدم متعلًال وفانيتسا، وريميني بيزارو
سيزار اقتحم عندما الثانية الطامة وحدثت الكنيسة. لصالح أراضيهم
املرتزقة من آالف عرشة رأسجيشمؤلفمن عىل مجدًدا رومانيا بورجيا
الوقت يف ،١٥٠٠ عام األول أكتوبر/ترشين يف واإلسبانيني الفرنسيني
أدنى دون بيزراو وسقطت فرنسا. إىل بعثته يف مكيافيليل فيه كان الذي
مقاومة املدن من أي تُظهر ولم ريميني. مبارشة ذلك يف تلتها مقاومة،
عام أبريل/نيسان يف األمر نهاية يف أيًضا سقطت التي فاينسا إال جدية
بمنحه ابنه ألكسندر البابا كافأ الفور وعىل طويل. حصار عقب ١٥٠١
املتمردة. املنطقة عىل مطلقة سيادة إياه معطيًا رومانيا، دوق لقب

خاض كبري وجيٍش مؤكَّد، جديٍد بلقب يتباهي بورجيا سيزار وكان
يحظى كان أنه عن ناهيك وناجحتني، خاطفتني عسكريتني حملتني به
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من تزوج فقد عرش، الثاني لويس فرنسا وملك البابا من كل بتأييد
عام Charlotte d’Albert دالربت تشارلوت تُدعى امللك قريبات إحدى
الفتوحات، من للمزيد متعطًشا كان أنه الغريب من وليس ١٤٩٩م.
خطاباته يف يورد فيزبوتيش أجوسطينو كان السابق، الخريف فمنذ
مزعجة شائعات رواج عن — حينذاك فرنسا يف كان الذي — ملكيافيليل
إىل املديتشيني وإعادة فلورنسا عىل للهجوم يخطط بورجيا أن تفيد
خدمته يف ألحق قد بورجيا أن هو إزعاًجا األمور يزيد كان وما الحكم.
بالثأر فيتيلوزو أقسم أن ومنذ فيتيل. لباولو األكرب األخ فيتيل فيتيلوزو
جلية، بوحشية كمرتزق سعيه يواصل وهو أخيه، ملوت فلورنسا من
بريو بأرس فيتلوزو قام بيزا. أسوار خارج الحذر سلوكه خالف عىل
أرسله الذي لودوفيكيو شقيق Pirro da Marciano مارشيانو دي
رأسه. قطع ثم الذريع، بيزا فشل عقب عليه ليقبض الفلورنسيون
املحيطة املنطقة فيتلوزو سلب التالية، شهًرا عرش الثمانية مدار وعىل
مدينة بوابات خارج رضوًسا حربًا وخاض ،Cortona كورتونا بمدينة
ساعد كما الرجال، من مئات بضع ضحيتها راح Perugia بريوجيا
املشاة. الجنود من ألف بمساعدة فاينتسا عىل االستيالء يف بورجيا
نهب عندما ١٥٠٠ عام سبتمرب/أيلول يف حدثت فقد نزواته أبشع أما
قالعها وحرق أومربينا منطقة يف تقع التي الصغرية أكواسبارتا مدينة
بجثته. مثّل ثم Altobello da Canale كانال دا ألتوبيلو حاكمها وقتل
يشء أي من أكثر الفلورنسيني من للثأر متعطًشا فيتلوزو وكان
يف جيشه نقل إذ إرضائه، عىل للعمل مستعًدا كان بورجيا أن ويبدو آخر،
ترصيح عىل بالحصول مطالبًا الفلورنسية األرايض إىل مايو/آيار أوائل
جاكوبو لطرد يخطط كان إذ بومبينو، إىل توسكانيا منطقة عرب يمر لكي
من رد انتظار دون — بورجيا ألن التوسكانيني الفزع وتملك دابيانو.
والوعيد. بالتهديد محمًال فلورنسا نحو زحفه واصل — السيادة مجلس
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شتى واقرتاف «النهب يف أخذت الريف، أنحاء يف قواته اندفعت وبعدما
املذعورين. الفلورنسيني أحد لسان عىل ورد كما الوحشية»، األعمال
عىل وحّملوها مقتنياتهم من النفيس الريف فالحو حزم الفور وعىل

حياتهم. عىل خوًفا املدينة أسوار داخل إىل األدبار ولوا ثم البهائم،
نحو عىل التهديد مع للتعامل مستعدة غري ذاتها فلورنسا وكانت
مجموعة (بمعية السفراء الفور عىل أُرسل وعليه، األىس. إىل يدعو
بدء وعند فلورنسا. خارج معسكره يف بورجيا للقاء املوسيقيني) من
إذ موقفهم. لضعف نظًرا مطالبه؛ لكافة السفراء رضخ املفاوضات
رضب وهو سنويٍّا، دوكة ألف وثالثني ست مبلغ له يدفعوا أن قبلوا
إجمايل ربع إىل يصل املبلغ هذا كان إذ الباهظة اإلتاوات رضوب من
بورجيا رضاوة أذلت ١٤٩٤م، عام يف أخرى ومرة املدينة. ميزانية

املأل. عىل البالغ العسكري ضعفها عرى إذ بشدة فلورنسا الوقحة

بشئون ١٥٠١م عام من األشهر تلك غضون يف منشغًال مكيافيليل وكان
عرشين وتبعد أرنو، نهر روافد أحد عىل تقع صغرية مدينة وهي بستويا،
الفلورنيس للحكم تخضع بستويا وكانت فلورنسا. غرب شمال ميًال
تكن لم السالم حفظ عملية أن بيد عرش الرابع القرن منتصف منذ
بمقاييس حتى والخطر بالعنف بستويا مدينة عجت فقد باملرة، سهلة
عائلتني بني مستمر رصاع يسودها كان حيث املريعة، العرص ذلك
،Panciatichiبانسياتيش وآل Cancellieri كانسيلريي آل هما مناؤتني،
آل بإبعاد كانسيلري آل قام فرنسا، إىل بعثته يف مكيافيليل كان فبينما
وداخل والقتل، النهب أعمال من الكثري وسط املدينة من بانسياتيش
املتحاربة املسلحة الفصائل فكانت العارمة، الفوىض عمت بستويا أسوار
الفوىض هذه إىل أُشري وقد الروابي. كثري الريف أنحاء كل يف تتقاتل
أوائل ويف عابرة». «نزوات أو غضب» «نوبات أنها عىل لطيف بتعبري
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من مكيافيليل رجوع عىل أسبوعني سوى يمر يكد لم فرباير/شباط،
إلنهاء كبرية بسلطات مخول كمبعوث املدينة إىل أُرسل حتى فرنسا،

السالم. من نوع وخلق النزوات تلك
وصول فبعد ميمونة؛ بطريقة الدبلوماسية البعثة هذه تبدأ ولم
أهل من اآلالف بني معركة نشبت فقط، قالئل بأيام مكيافيليل
عنها نجم — سكانها من كبرية نسبة يمثل ما وهو — بستويا
إىل الرجوع قبل أيام عرشة املدينة يف مكيافيليل وقىض قتيل. مائتا
بحياة أودت أخرى معارك نشبت أبريل/نيسان بحلول لكن فلورنسا،
يوليو/تموز، بداية ويف السكان. من آخرين خمسني عىل ينيف ما
فيه أُحرق الذي الوقت يف يحاربون، وهم حتفهم فرد ثالثمائة لقي
عائلة من عضًوا عرش اثني رءوس وُعلقت آخره، عن بانسياتيش قرص
الرءوس استخدمت بينما املدينة، أنحاء يف وُعرضت رماح يف بانسياتيش
شكل وهي املرضب، كرة مباريات يف أجسادها عن املفصولة األخرى
إىل بالذهاب مكيافيليل أُمر الفور وعىل التنس. لعبة أشكال من بدائي

أخرى. هدنة لعقد للتمهيد أخرى مرة بستويا
فبعد بعثته، إزاء خطرية شكوك ا حقٍّ انتابته مكيافيليل ولعل
البديلة الثالث الطرق سيرشح ملهمته أدائه من عقد عن يزيد ما ُميض
أن إما للمرء «يمكن فيقول: الفصائل، منقسمة مدينة يف النظام لفرض
التوقف عىل يرغمهم أو املدينة، خارج ينفيهم أو الفصائل، قادة يعدم
فإن الثالث الطرق هذه بني ومن سالم. اتفاقية وتوقيع القتال عن
فاعلية.» ال وأكثرها حسًما أقلها فهي رضًرا األشد هي األخرية الطريقة
فلورنسا تتبعها التي الطريقة هي هذه أن بأىس الحظ فقد ذلك ومع
يف السالم إلحالل املثىل الطريقة أن مكيافيليل ويري بستويا. يف دائًما
منتقدة بطريقة مكيافيليل وعلق األوىل. الطريقة هي بستويا مثل مدينة
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ذاتها يف تنطوي الحاسمة االجراءات هذه مثل ألن نظًرا «لكن قائًال:
تنفذها.» أن ضعيفة لجمهورية يمكن فال ونبيل، عظيم يشء عىل

لبستويا، الثانية زيارته غضون يف أخرى مجزرة أيًضا وحدثت
كل قامت إذ الصيف، نهاية قبل األطراف جميع تصالحت ما ورسعان
أن بيد بستويا، سيادة مجلس يف ليمثلوها أفراد أربعة باختيار فصيلة
أعمال من املزيد اندالع قبل أسبوع من أكثر تدم لم السلمية األوضاع
اهتمامه ليويل فلورنسا إىل عاد قد مكيافيليل كان األثناء، تلك يف العنف.
الزواج. يف مكيافيليل رشع والثالثني الثانية سن ففي أخرى، ملسألة

من وما ،Marietta Corsini كورسيني ماريتا تُدعى عروسه وكانت
الزفاف يوم تاريخ حتى وال زواجهما، تفاصيل عن يقينًا معلوم يشء
ماريتا، كانت فقد القليل. أقل إال نفسها ماريتا عن نعرف وال بالضبط،
لعائلة الفقرية الفروع أحد إىل تنتمي مكيافيليل، شأن ذلك يف شأنها
عائلة تعد كانت فقد القالئل، النبالء من شأن ذات عريقة فلورنسية
بمدينة املحيطة املنطقة تقطن التي النبيلة العائالت إحدى كورسيني
الرابع القرن منتصف يف تعرضت لكنها فلورنسا، جنوب بوجيبونيس
الفلورنسيني. وباردي بريوتزو بنكي انهيار جراء من مادي لتدهور عرش
الذي فيزويل مدينة أسقف — Andrea Corsini كورسيني أندريا ويعد
إىل ورفع العذراء للسيدة رؤية رأي والذي عرش الرابع القرن يف عاش
العائلة. هذه أفراد أملع — ١٦٢٩م عام بعد فيما القديسني مصاف

بالدرجة حب زواج يكن لم الزواج هذا أن نفرتض أن األسلم ومن
املهر مقدار مثل للرجل بالنسبة أهمية أكثر أخرى أشياء فثمة األوىل،
بغرض — فخذها محيط مقدار وكذلك العروس له ستدفعه الذي
بني جرت التي للمفاوضات ثمرة مكيافيليل زواج وجاء األطفال. إنجاب
.Lanciolino النكيولينو وأخيها ماريتا والد Luigi ولويدجي مكيافيليل
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فلورنسا، يف العرس لحفل باإلعداد يقوم الزواج وسيط كان ما وغالبًا
عقود يف تُوثق كانت التي االتفاقات من سلسلة عىل يشتمل ذلك وكان
باسم يعرف املراسم هذه أحد رسميٍّا. املراسم تُمارس ثم قانونية
طريق من الزواج يف رغبته عن العريس يعرب وفيه impalmamento
ذلك يعقب الشهود، من عدد حضور يف املستقبلية عروسه يد إمساك
لنقاش العائلتني رجال لقاء وهو sponsalia باسم يعرف آخر مرسم
يأتي ثم الزفاف، فستان وتكاليف املهر مثل األهمية، بالغة املادية األمور
عقب — العروس تسري وفيه nozze باسم يعرف الذي األخري املرسم

زوجها. منزل إىل موكب يف — الزواج قداس
إىل ماريتا سارت ١٥٠١م، عام صيف أواخر يف ما وقت ويف
بالقرب جوتشيارديني)، فيا لها الحايل (االسم فياديال بساحة منزل
عبارة الجديد منزلها وكان فيكيو. بونتي لجرس الجنوبي الطرف من
الرابع القرن منتصف إىل تاريخه يرجع مباٍن مجمع من جزء عن
نيقولو. أقارب جميًعا يقطنها منازل أربعة أو ثالثة ويضم عرش،
األقواس تظللها بسياج محاطة منطقة املنازل هذه خلف يوجد وكان
لدى وكان مكيافيليل». «بالط باسم املنطقة هذه وعرفت املعمارية،
الخمور لتخزين حجرات عىل منزله واشتمل األقل، عىل خادم نيقولو
األول الطابق يف معيشة وغرف نوم وغرف األريض، الدور يف والحبوب
مكونة صغرية بناية منزله خلف يوجد وكان العلوي. الطابق يف ومطبخ
كمكان تستخدم كانت ممر، بواسطة إليها الدخول يمكن طابقني من
حديدية قضبان يوجد كان فلورنسا، منازل باقي ومثل الخدم. إلقامة

بداخله.∗ والنساء املنزل خارج اللصوص إبقاء بغرض الُرشف يف

بشارع ١٦ رقم العقار اآلن يشغله الذي املكان يف — طويل وقت منذ هدم الذي — مكيافيليل منزل ∗يقع
جوتشارديني. فيا
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القضبان بسبب كسجن ملاريتا مكيافيليل منزل بدا الواقع ويف
أكثر يف حظها تندب أن يف محقة كانت وقد الرشفات، يف املوجودة
شك، وبال املثايل. الزوج عن يكون ما أبعد فمكيافيليل مناسبة، من
املشار باملفاهيم اآلخرين، اإليطاليني الرجال معظم مثل مكيافيليل، آمن
Decretum كتاب وهو مكيافيليل برناردو اقتناه كتاب أغىل يف إليها
أن النساء «عىل أنه فيه يعلن والذي ،Gratian جراتيان كتبه الذي
ذلك بعد وكتب سلطات». أية للمرأة «ليس وأن ألزواجهن» يخضعن
أسالف أحد ،Leonardo Bruni بروني ليوناردو اإلنساني الباحث
مصطلحات مستخدًما الرجل سلطة عن املستشارية، يف مكيافيليل
ذكره، السالف الكتاب يف املستخدمة تلك عن كثريًا تختلف ال مستبدة
جاز إذا منزله، عىل امللك وهو األرسة رأس هو «الرجل قوله: مثل

التعبري.»
كانت ما قدر تسلطه مشكلة تكن لم مكيافيليل مشكلة أن ويبدو
يرافق واألخرى الفينة بني سنراه إذ وخيانته، اكرتاثه عدم مشكلة
سنوات عدة مرور بعد أصدقائه أحد له يكتب والعشيقات. الغواني
وزعم بعد.» تتزوج لم أنك فستجد بحق، نفسك عرفت «إذا زواجه: عىل
من بتجردها الزواج عن كتاباته وتميزت العزاب، يحسد أنه مكيافيليل
رجل «كل الحق: وقت يف مكيافيليل وكتب بالسخرية. وامتالئها العاطفة
يفتتح األخرى أعماله أحد ويف متزوج.» ألنه ورطة يف فهو عشيقة لديه
كيف يتأمل وهو السفيل العالم إله فيه يبدو بمشهد القصرية قصته
التي األهوال عىل فيه هي ملا باللوم تلقي امللعونة األرواح أكثر أن
رشحه — األخرى أعماله أحد اختتم كما الزوجية. حياتها يف القتها
يقمن وهن القديمة روما يف النساء عن بصورة — ليفي كتب أحد
ذكية امرأة كانت أنها فيبدو ملاريتا بالنسبة أما ألزواجهن. السم بدس
صدق عن استمتعت ما)، حد إىل املزاج متقلبة كانت (وإن وعطوف
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عن بعيًدا الحكومية واجباته أخذته كلما بشدة وافتقدته زوجها بعرشة
فلورنسا.

ويف الزوجية، الحياة عن بعيًدا عمله يف مكيافيليل ينهمك وهكذا
مكيافيليل كان األول، أكتوبر/رشين ففي مبارشة، زواجه بعد الغالب
املتحاربة الفصائل مع أخرى مرة التعامل إىل طريقه يف جواده يمتطي
لدى يكن ولم حامل. أنها مبارشة بعدها ماريتا واكتشفت بستويا. يف
تغمره الذي الزوج دور ليلعب الوقت من متسع أي حينئذ مكيافيليل
وأُرسل ذلك. نفسه هو أراد وإن حتى أبًا أصبح ألنه والشغف البهجة
فيه أنجبت الذي الوقت نفس يف األرجح عىل — التايل العام يف مكيافليل
بالط يف فلورنسا مثّل حيث أهمية، أكثر مهمة يف — طفلتهما ماريتا

بورجيا. سيزار
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ظفر لفلورنسا، وترويعه لرومانيا إخضاعه عىل عام ميض بعد
دوقية عىل استوىل إذ أهمية يقل ال آخر بنرص بورجيا سيزار
الخداع أسلوب نفس باستخدام ١٥٠٢ عام يونيو/حزيران يف أوربينو
Guidobaldo da مونتفلرتو دا جيدوبالدو ناشد فقد والغادر، الجريء
ثم كامرينو، مدينة إخضاع عىل يُِعينه أن املدينة حاكم Montefeltro
صدقه أن بعد إسباني مرتزق بألفي أوربينو مدينة الفور عىل غزى
هذا ويعد كامرينو. لتحارصمدينة مدفعيته وأرسل املنحوس جيدوبالدو
االنتصار هذا منه جعل إذ اإلطالق؛ عىل املذهلة انتصارته أكرب االنتصار
منذ مونتفلرتو عائلة تحكمها كانت التي والجميلة الثرية للمدينة سيًدا
لها تحسب منازع بال قوة منه جعل كما عرش، الثاني القرن منتصف

حساب. ألف األخرى اإليطالية القوى
االعتبار، بعني والخطري الجديد تفوقه الفلورنسيون أخذ ريب، وبال
التالية الغنيمة هي فلورنسا أن حول مخيفة شائعات راجت أخرى ومرة
السفراء بحضور طالب أوربينو دخوله عشية ويف وعليه، بورجيا، قائمة يف
ولم اإلقليمية، بالتحالفات الخاصة الخطرية القضايا معهم يناقش كي
نيقولو أُرسل الفور وعىل دعوته. تلبية عن السيادة مجلس يتوان
فرانشيسكو هو مبجلة فلورنسية عائلة أعضاء أحد بمعية مكيافيليل
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قرص وصلوا إن وما فولتريا، أسقف Francesco Soderini سودريني
املوافق يونيو/حزيران من والعرشين الرابع عشية يف بأوربينو الدوقية

بورجيا. استدعاهم حتى جيوفاني، القديس عيد عشية
جسيم، لخطر عرضة فلورنسا كانت ١٥٠٢م، عام صيف ويف
الحال هو كما سيئ بشكل بيزا عىل العسكرية الحملة سارت فقد
املعروفني املغريين من فرًقا الفلورنسيون بعث الربيع ذلك ففي دائًما:
اإليطالية الكلمة من اسمهم (اشتُق marraiuoli املعاول أصحاب باسم
بيزا أهل أن غري بيزا، ريف يف فساًدا ليعيثوا معول) بمعنى marra
واحد كل جسد وقطعوا وجروهم وشنقوهم املعاول أصحاب أرسوا
يف واملحاصيل البساتني إىل معاولهم أخذوا ثم أجزاء، أربعة منهم
يونيو/حزيران، مطلع يف أنه ذلك من واألدهى الفلورنسية. األرايض
عام منذ الفلورنسية للهيمنة الخاضعة املدينة أريتسو، يف ثورة قامت
كان الذي فيتيل فيتلوزو Aretini أرتيني املتمرد واستدعى ١٣٨٤م،
استوىل الفور وعىل الجنود، من آالف بمعيته كان والذي بسهولة متاًحا
يف أريتسو دخل ثم تشيانا دي فال مدينة يف املعاقل عىل املرتزقة قائد
بورجيا تأكيد ورغم أخيه. قتلة من باالنتقام يتلذذ كي املحرر صورة
أهل معظم فإن فيتلوزو، أجراها التي باملناورات علم عىل يكن لم أنه
الفلورنسيون لكن املسألة. هذه وراء فالنتينو الدوق أن رأوا فلورنسا

رادع. فعل برد الترصف عن كعادتهم عجزوا
واألسقف مكيافيليل التقاء عند الجاري املشهد هو هذا كان
العظيم الدوقية قرص يف بورجيا سيزار مع لوجه وجًها سودريني
الجميع ويخافه محتقرة شخصية كان بورجيا أن ومع أوربينو. يف
من فبالرغم ا. خاصٍّ إعجابًا له يّكن كان مكيافيليل فإن فلورنسا، يف
ومثريًا نابغة شابٍّا كان فقد تالحقه، كانت التي الشنيعة السمعة
جيًدا تعليًما تلقى وقد العلم، لطالب رائع مثال أنه أثبت لإلعجاب.
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أستوديو أي القديمة مكيافيليل جامعة ويف بريوجيا يف الجامعة يف
بينها من لغات خمس يف اللسان طلق بورجيا وكان بيزا. يف فيورنتينو
الخيل ركوب يف منزله يف وقتًا يقيض كان أنه مع واليونانية، الالتينية
مشهود يوم يف ثريان ثمانية بورجيا ذبح — الثريان مصارعة حلبة ويف
الدراسة. حجرة يف يقضيه كان الذي ذلك من أطول — روما تاريخ يف
وكان حصان، حدوة العزالوين بيديه يكرس أن أيًضا بورجيا واستطاع
التالل يف الفهود بمساعدة الصيد يف أوربينو يف فراغه وقت يميض
واملصارعة العدو سباقات يف املحليني الشباب منافسة ويف املحيطة،
القطيفة من حلة يرتدي بورجيا وكان دائًما. بجميعها يفوز كان التي
عىل الغموض إضفاء بغرض قناًعا يرتدي كان ما وكثريًا السوداء
إصابته جّراء من البشعة وجهه تشوهات يداري لكي وأيًضا نفسه،

بالزهري.
وصوله فور السيادة مجلس أعضاء إىل املبهور مكيافيليل وكتب
قوة تكن ولم والفخامة.» الروعة يف غاية األمري هذا «إن أوربينو: إىل
هي واليونانية الالتينية يف طالقته حتى وال الرياضية مهاراته وال بورجيا
وجسارته الصلبة عزيمتُه البداية منذ بهره إنما مكيافيليل؛ بهرت التي
األهوال كافة تبدو الحرب وقت «يف قائًال: مكيافيليل وأردف املدهشة.
يعرف ال واملكاسب املجد نحو سعيه ويف ناظريه، يف هينة الجسام
وجهته إىل يصل إنه التعب. يردعه وال األخطار يخىش وال للراحة طعًما
وقد جنوده، يحبه فيه. كان الذي املكان ترك أنه يُعرف أن قبل التالية
وجباًرا.» منتًرصا قائًدا جعله مما إيطاليا، يف الرجال خرية حوله اجتذب
مجلس لرجال بالنسبة وألغاز طالسم مثل هذه مكيافيليل أقوال وكانت
إذ ذكرها، السالف الخصال من تماًما النقيض عىل كانوا الذين السيادة
الصوف سعر يف يفهمون أعمال رجال فهم ومزعزين، مرتددين كانوا

الحرب. فن يف وليس

55



مكيافيليل

التعايل من القدر بنفس لفلورنسا املمثلني الرجلني بورجيا وعامل
الحكومة بتغيري هدد لقد فرنسا، ملك لهما أظهره الذي واالزدراء
مجلس يتعهد لم ما مديتيش، بريو تنصيب بإعادة والسيما الفلورنسية،
تناول كما شئونه. يف التدخل عن ويكف غزواته باحرتام السيادة
فلورنسا أهملت التي التافهة دوكة ألف والثالثني الستة مسألة بورجيا
فأنا صديقكم، تجعلوني لم «إن قائًال: وأنذرهما بعيد، أمد منذ دفعها
رؤسائهما إقناع عىل إياهما بورجيا بحثِّ املسائي اللقاء انتهى عدوكم.»
«عجلوا أيًضا: الليلة تلك يف لهما وقال امللحة، بمطالبه فلورنسا يف
لديهم الفلورنسيني بأن يفيد إنذاًرا سلمهم التايل اليوم ويف بالقرار.»
وأنهى عدوهم، أم صديقهم بورجيا كان إذا ما ليقرروا أيام أربعة مهلة

وسط.» طريق يوجد «ال قائًال: كالمه
طريق يف املرسع جواده صهوة يمتطي وهو مكيافيليل أن بد ال
بورجيا؛ بمطالب السيادة مجلس يخرب كي الوعرة التالل عرب عودته
اسم عليه أطلق الذي الوسط الحل هذا أن اإلدراك تمام يدرك كان
تفضل الذي الطريق بالضبط هو la via di mezzo األوسط» «الطريق
السيادة مجلس رفض فقد متوقع هو وكما تطأه. أن الحذرة حكومته
يوليو/تموز، من األول األسبوع ويف امللحة، بورجيا مطالب عىل يرد أن
بإرسال إال الحكومة تقم لم املهلة، انقضاء عىل أيام عدة ميض بعد أي
فاستشاط أوربينو، إىل الجوفاء البالغة ذوي املعتادين فصحائها أحد
يويل أن إىل سودريني باألسقف حدا مما الرد تسلمه فور غضبًا بورجيا
انقلبت األحداث أن بيد بحياته، لينجو أوربينو من الفور عىل األدبار
توهموا قد السيادة مجلس أعضاء وأن بد وال فلورنسا. لصالح رسيًعا
لويس امللك وأن خاصة خدعة، مجرد هو اللهجة شديد بورجيا إنذار أن
معها وقع التي فلورنسا غزو عىل يوافق أن الصعب من عرش الثاني
بأسلوب «خدعة» لفظ أطلقوا وقد فحسب. أشهر بضعة قبل معاهدة
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سبولكرو سان بورجو مدينة عىل فيتيل فيتلوزو استوىل عندما تهكمي
أريتسو مدينة رشق شمال تقع التي التوسكانية Borgo San Sepolcro
وحشية مذبحة بعدها نفذ ثم ونهبها، ميًال عرش اثني بنحو Arezzo
الثاني للويس البالغ االستياء األحداث هذه أثارت باتيفويل. معقل يف
الرشير العسكري قائده يأمر أن عىل بورجيا أُجرب فقد ولهذا عرش،
يسحب أن غضبًا املستشيط فيتلوزو واضطر توسكانيا. من بالخروج
يوليو/تموز وبنهاية القلعة)، من األجراس رسق األثناء تلك (ويف قواته

تماًما. فلورنسا مثل بورجيا من باالنتقام يتوعد كان
مواجهتهم من أخرى مرة الفلورنسيون ونجا بسالم، األزمة ومرت
إال الواحدة السنة تتجاوز لم مدة يف بورجيا سيزار مع الثانية
مجلس أعضاء عىل أثرها لها كان التجارب هذه أن بيد قليلة. بفرتة
أدائهم طرق يف املتأصل الضعف مدى أدركوا إن وما السيادة،
جناح عىل يحدث الذي املناصب عىل التناوب يف املتمثل ألعمالهم
السياسية؛ الشئون يف للغاية محدودة خربة ذوي ملوظفني الرسعة
عن االستعاضة اقرتحوا إذ مهم، دستوري إصالح إجراء قرورا حتى
شغله مدة تبلغ الذي — Gonfalonier العدالة لواء حامل منصب
لواء «حامل عليه أطلقوا جديد بمنصب — فقط شهرين للمنصب
مدى دائم منصب وهو ،Gonfaloniere a vita الحياة» مدى العدالة
سيضفي مما البندقية) جمهورية يف األول القايض منصب (مثل الحياة
سياسية حكمة إىل باإلضافة واالستقرار، االستمرارية الجمهورية عىل

الخربة. من نابعة
نهاية يف الجديد املنصب هذا يستحدث قانون ُسن وعليه،
للشعب العظيم املجلس أمام كان أسبوعني، مرور وبعد أغسطس/آب.
نُقلت العادة، جرت وكما للمنصب. مرشًحا وثالثني وستة مائتني أسماء
االختيار إىل املصوتني لتقود فلورنسا إىل إمربونيتا من املادونا لوحة
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الدولة رجال أحد باملنصب وفاز التصويت، عملية أجريت ثم السديد،
من كل يف لفلورنسا السابق السفري — سودريني بريو يُدعى املحنكني
هو عاًما وخمسني اثنني العمر من البالغ وسودريني وفرنسا. ميالنو
بمعيته مكيافيليل كان الذي املبعوث فولتريا، أسقف فرانشيسكو أخو
مكيافيليل بمواهب انبهر قد فرانشيسكو وكان أوربينو. إىل بعثته يف
تقدير، آيما وقدرها الدبلوماسية بعثتهما غضون يف وشجاعته وبصريته
يفوق «إنه الثاني: املستشار — مكيافيليل عن مبارشة بعدها كتب إذ
مكيافيليل، مهارات عىل أيًضا بريو سيعتمد ما ورسعان مقدرة.» الجميع
مستشاره أرسل حتى ملنصبه شغله يف شهر بريو عىل يمر لم الواقع، ففي
يف ينتظرون بورجيا سيزار جريان كان وملا أخرى. مهمة يف الثاني
ما شخص إىل حاجة يف أنهم الفلورنسيون أدرك لذا التايل، تحركه قلق
الدوق لرياقب ملكيافيليل الفرصة سنحت أخرى ومرة خطواته. لرياقب

كثب. عن «العظيم»

أمرته وقد شديد، بحماس األخرية املهمة هذه عىل مكيافيليل أقبل
أمتعته ووضع رحلته مكيافيليل أبتدأ لذا عجالة، يف يتحرك أن الحكومة
الكماليات بهذه ذرًعا ضاق ما رسعان ولكنه الخيول تجرها عربة يف معه
فلورنسا، خارج ميًال عرش خمسة نحو تبعد التي سكاربريا يف فرتكها
ميًال والعرشين الخمسة مسافة مرسًعا ليقطع جواد صهوة امتطى ثم
يف ووصل بورجيا، سيزار بالط يوجد حيث إيموال إىل للوصول املتبقية
يزل لم وهو بورجيا إىل نفسه وقدم األول، أكتوبر/ترشين من السابع

السفر. ثياب مرتديًا
فيه رأه الذي بالوقت مقارنة بورجيا طالع يف حدث تغري ثمة
عىل نفسه رومانيا دوق فوجد أشهر، ثالثة قبل أوربينو يف مكيافيليل
عدد مع املستاء فيتيل فيتلوزو اجتمع إذ للخطر، عرضة غرة حني
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عىل االستيالء يف بورجيا ساعدوا الذين اآلخرين املرتزقة قادة من
يف اجتمعوا — وفريمو بريوجيا حاكما بينهم من كان وقد — رومانيا
نبههم وقد الطموح. والنهي األمر صاحب قهر كيفية ملناقشة بريوجيا
مدى إىل الحكم من مونتيفيلرتو دا جيدوبالدو خلع يف املخادع األسلوب
،Gianpaolo Baglioni باليوني جيانباولو أعرب كما موقفهم، خطورة
«بجعل جازفوا قد إنهم قال حينما اليشء نفس عن بريوجيا، حاكم
من يومني وبعد اآلخر.» تلو واحًدا ليبتلعهم للتنني عرضة أنفسهم
األول، أكتوبر/ترشين من التاسع يف أي إيموال، إىل مكيافيليل وصول
كل يف بورجيا عىل هجمات لشن معاهدة املتمردون املرتزقة قادة وقع
حالة يف بالفعل أوربينو كانت إذ الوقت، نفس يف وأوربينو رومانيا من

حكمه. ضد تمرد
عظمة أقل بورجيا يبُد لم النكبات، هذه كل توايل من الرغم وعىل
البرش «يفوق الدوق أن العرش مجلس إىل كتب فقد مكيافيليل، عيني يف
التي األرايض لفقد احتماًال ثمة أن بورجيا وجد وحينما شجاعته.» يف
وملك فلورنسا من كل من العون يد طلب يف بدأ قبل، من كسبها
ملواجهة املواطنني من مليشيات تجنيد يف بدأ الوقت، ذات ويف فرنسا.
يف منزل كل من رجًال مجنًدا املتمردين، اآلخرين واملرتزقة فيتلوزو
من مؤلًفا جيًشا األمر آخر يف حشد أن إىل املحيطة، الرومانية القرى
لونني ذي طويل قميص عن عبارة موحًدا زيٍّا وألبسهم رجل، آالف ستة

«سيزار». اسم عليه ومطرز وأصفر، قرمزي
بها تعامل التي الجأش برباطة وأيًضا باملليشيات مكيافيليل وانبهر
الفشلة.» «مجلس واعتربهم نبذهم الذين الداخل يف أعدائه مع بورجيا
بورجيا تعضيد عىل حكومته ليحث السيادة مجلس إىل مكيافيليل وكتب
كتب كما — رومانيا دوق — فبورجيا الحقراء، الطواغيت هؤالء ضد
ومعتاد الحظ، إلهة وتؤازره أقىصحد، إىل الصيت «ذائع مكيافيليل: عنه
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لويس وجنود البابا مال من بكل يحظى أنه عن ناهيك — النرص» عىل
فلورنسا صالح من أنه رأيه عن معربًا مكيافيليل واستطرد عرش، الثاني

تصادقها. بل إيطاليا» يف الجديدة «القوة هذه تعادي أال
بهذه تأخذ سوف الفلورنسية الحكومة أن بدا األوىل وللوهلة
مكيافيليل تلقى األول، أكتوبر/ترشين من الثالث األسبوع ففي النصيحة،
مجلس أعضاء أحد Piero Guicciardini جوتشيارديني بريو من خطابًا
نحو الجميع بداخل ميًال «ثمة أن له يجزم والسالم، للحرية العرش
كانت فقد معتاد هو كما ولكن سيادته»، مع الصداقة عىل املوافقة
لبورجيا فلورنسا قدمت وهكذا، املبهمة. الكلمات تستخدم الحكومة
وما الحقيقي. الدعم من القليل وأقل التشجيعية الكلمات من الكثري
بمعرفة أكثر شغوًفا كان سودرينى بريو أن هو مكيافيليل سخط أثار
للبغال قافلة من بورجيا رجال عليها استوىل التي البغال بعض مصائر
القلق استبد لقد أوربينو. من بالقرب دورانتي كاستل مدينة يف كانت
إنه حتى الحيوانات، هذه بشأن — العدالة لواء حامل — بسودريني
مع تناقش سوف «إنك قائًال: بشدة عليه يؤكد مكيافيليل إىل كتب
عليك عليها، االستيالء جرى التي الستة البغال أمر بالتحديد سعادته

استعادتها.» أجل من وتكراًرا مراًرا إليه تتوسل أن
نوفمرب/ترشين حتى إيموال يف بالتدريج مكيافيليل وقت وطال
مجلس من كل تردد فرتة لطول نظًرا األول ديسمرب/كانون ثم الثاني،
يظهروا لم الذين آخر جانب من املتمردين واملرتزقة جانب، من السيادة
يستبد بدأ القلق نجد فلورنسا، إىل وبالرجوع القتال. يف قوية رغبة
مكيافيليل إىل بواناكورزي بياجيو كتب فقد الشابة، مكيافيليل بزوجة
خطابًا ماريتا السيدة إيلّ كتبت «لقد قائًال: األول أكتوبر/ترشين يف
«إنها يقول: أيًضا وكتب رجوعك»، موعد عن فيه تسأل أخوها يل سلمه
ثمانية من أكثر تغيب لن بأنك وعدتها ألنك ومجروحة بشدة غاضبة
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له فكتب وحزنًا، غضبًا ازدادت األول ديسمرب/كانون وبحلول أيام.»
جسدها ألقت أنها وتشعر الرب، تلعن ماريتا «السيدة يقول: بياجيو

الريح.» مهب يف وممتلكاتها
ساورته فقد بشدة. موطنه إىل يتوق كان فقد مكيافيليل أما
يف انتخابه إعادة مسألة يضع قد غيابه أن من أخرى مرة املخاوف
بورجيا تكتم ِمن كلٍّ ِمن باإلحباط شعر وكذلك املحك. عىل املستشارية
أيام طول من انتابه امللل أن الجيل من وكان السيادة. مجلس وتلكؤ
كتاب من نسخة له يجد أن بياجيو سأل إنه حتى والخمول، السكون
قراءته. يف فراغه وقت يقيض حتى Plutarch بلوتارخ ألفه الذي Lives
يف يضعها الكتب بعض سفره يف معه يصطحب أن مكيافيليل (اعتاد
كتاب هو فرنسا إىل الطويلة رحلته يف يقرأه الذي الكتاب وكان حقيبته،
يوليوس ألفه الذي Commentaries on the Gallic and Civil Wars
والدمقس القطيفة من عباءة يطلب أيًضا فلورنسا إىل وكتب قيرص).
هيئة يف يظهر أن أراد أنه الواضح (من القطيفة من جديدة وقبعة
مكيافيليل وكان الخمور. من قسط جانب إىل بورجيا) بالط يف أفضل
فمثًال اللهجة، شديدة أو تافهة خطابات عىل إال املقابل يف يحصل ال
«يمكنك أو الجحيم» إىل «اذهب قائًال: غضب يف بياجيو عليه يرد كان
بياجيو وعنفه األشياء.» هذه كل منه لتطلب الشيطان إىل تذهب أن
بصفة تصل كانت تقاريره ألن األول أكتوبر/ترشين نهاية يف أيًضا
أن عيلّ «يجب قائًال: السيادة، ملجلس يروق ال نحو عىل منتظمة غري
خطاب وصول بني الفاصلة الفرتات ألن خطاباتك، عدد تزيد بأن أذكرك
عليك ويجلب صالحك يف يكون ال وهذا أيام، ثمانية إىل تمتد قد وآخر
تقارير من بعًضا فإن الحقيقة ويف بعثتك.» إىل أرسلوك من سخط
البعض وصول يستغرق بينما وصولها طريق يف تفقد كانت مكيافيليل
بسبب أسبوع من أكثر فلورنسا إىل إيموال من ميًال األربعني عرب اآلخر
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كان املرات إحدى يف املثال: سبيل فعىل الربيد، لسعاة املرتاخي السري
ثمانية توتي األحمق هذا استغرق «لقد قائًال: إحباط يف يشكو بياجيو
نفسها املستشارية تكن فلم ذلك ومع هنا.» إىل الوصول يف كاملة أيام
وصول تأخر رصاحة، بياجيو ذكر كما املرات، إحدى ففي فعالية، أكثر
الذي املوظفني أحد ألن إيموال إىل بمكيافيليل الخاصة السفر وثيقة
يف بأكمله يوًما قىض Antonio della Valle فايل ديال أنطونيو يُدعى

الوثيقة. يجهز أن عليه كان الذي الوقت يف الطاولة لعب
ديسمرب/كانون من العارش ويف إيموال، يف شهرين مكيافيليل وقىض
جيش مع املدينة بورجيا غادر الكثيف؛ بالجليد مغطاة واألرض األول،
الفرسان، من ومائتني وألف املشاة جنود من آالف خمسة من مكون
نحو ميًال ثالثني قرابة تبعد التي تشيزينا هي األوىل وجهته وكانت
الباقني مثل متسائًال بيومني بعدها مكيافيليل ولحقه الرشقي، الجنوب
هي أعماله أوىل كانت بعد، فيما اتضح وكما بورجيا، له يخطط عما
مثل وفتنه مكيافيليل أذهل مما األحداث ملرسح مفاجئ انقالب إحداث

الباقني.
من العديد مدار عىل بورجيا إىل املقربني املساعدين من كان
يُدعى الجنسية إسباني سوداء، لحية ذو الوجه عابس رجل السنوات
واسعة بسلطات يتمتع كان وقد Ramiro de Lorqua لورقا دي رامريو
الناس بني مهابة لرامريو وكان لرومانيا. العسكري الحاكم باعتباره
معارضة أي قمع بسبب للغاية مكروًها كان أنه إال وحشيته، بسبب
مفاجئ نحو عىل نهايته وجاءت وإخمادها. بورجيا سيادة ضد تبزغ
إذ األول، ديسمرب/ترشين من والعرشين السادس فجر انبالج مع
يف لهم بورجيا عطية يروا كي املدينة ساحة يف تشيزينا أهل احتشد
وملقاة الرأس مقطوعة رامريو جثة عن عبارة فكانت الكريسماس،
اإلعدام ومنصة فأس كان جانبها وإىل رمح، يف معلقة والرأس عارية،
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«ال قائًال: لرؤسائه الحدث ذلك عن مكيافيليل وكتب بالدماء. ملطخني
أثبت الذي األمري يُريض كان هذا أن عدا فيما إعدامه، سبب أحد يعرف

مرضاته.» حسب ويدمرهم الرجال يخلق أن بمقدوره أنه للناس
نفس يف فبعدها افتتاحيٍّا، مشهًدا إال الدامية رامريو جثة كانت وما
التي سينيغاليا إىل رحلة يف االنتقال يف وجيشه بورجيا رشع اليوم،
من كان الذين أعداؤه ينتظره كان حيث األدرياتيكي، الساحل عىل تقع

فيتيل. فيتلوزو بينهم
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