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ماركو بولو ..مستكشف خدم البشرية
ماركو بولو  marco poloهو
مستكشف وتاجر إيطالي ،ولد
في البندقية بايطاليا في اخلامس
عشر من سبتمبر ع��ام 1254م،
ويعد أول شخص من الغرب سلك
طريق احلرير إلى الصني ،والذي
يعرف بطريق كاثاي ،باالشتراك
مع وال��ده نيكولو وعمه مافيو،
وقد دون كل الرحالت التي قام بها
في كتاب اسمه «رح�لات ماركو
ب��ول��و» ،وك���ان ه��ذا املستكشف
والتاجر اإليطالي ميلك العديد
من العالقات الدبلوماسية ،أهمها
كانت عالقته مع أكبر ملوك املغول
وحفيد جنكيز خ��ان «ق��وب�لاي
خان».
نشأة ماركو بولو

ت��ش��ي��ر أغ��ل��ب ال����دراس����ات إل��ى
نشأة ماركو بولو في البندقية
بإيطاليا ،وك��ان وال��ده نيكولو
يعمل تاجرا بحريا ،للتجارة بني
البندقية والشرق األوسط ،والذي
حقق م��ن خاللها ث���روة كبيرة
هو وأخوه مافيو ،وقد عاشا في
القسطنطينية قبل ميالد بولو،
قبل أن يقوما بتصفية جتارته
فيها عام 1260م ،ويحوال الثروة
إل��ى مجوهرات وينطلقا بعيدا،

فساعدهم ماركو بولو مع أبيه
وعمه في صنعها وقاموا بقذف
املدينة بها حتى استسلم أهلها
لهم.

بسبب توقعهما حلدوث تغييرات
سياسية في املنطقة ستؤثر على
التجارة.
في هذا الوقت توفيت والدة ماركو
بولو وتركته لعمه وعمته اللذين
ربياه جيدا ،وق��د علماه أصول
ال��ت��ج��ارة مثل وال����ده ،كمعرفة
العمالت األجنبية ،والتثمني من
خ�لال االحتكاك بسفن الشحن
والتعامل معها ،كما ق��ام بولو
بتعلم القليل من الالتينية ،ولم
يقابل نيكولو ابنه إال ف��ي عام
1269م ،عندما ع��اد هو وأخ��وه
مافيو إلى البندقية ألول مرة بعد
غياب دام سنوات.
رحالت ماركو مع أبيه وعمه

ع��ن��دم��ا ب��ل��غ م��ارك��و ب��ول��و سن
السابعة عشرة انطلق في رحلة
مع أبيه وعمه إلى آسيا ،وكان ذلك
نحو عام  1271م ،ووقتها لم يكن
األوروب��ي��ون يعلمون شيئا عن
هذه القارة الكبيرة إال أقل القليل،
فيما يتناقله ال��ن��اس عنها من
وجود حيوانات ونباتات غريبة
بها ،ووج��ود أجناس غريبة من
البشر ،حيث لم يتمكن أحد من
الوصول إلى هذه األراضي.
ولكن في عام 1254م متكن راهب

• بوصلة ماركو بولو

العودة إلى البندقية

واح���د م��ن مجموعة كبيرة من
الرهبان من الوصول إلى أرض
منغوليا ،وكان قد أرسلهم البابا
أنوسنت ال��راب��ع بعد أن سمع
قهر جنكيز خ��ان ملعظم القارة
اآلسيوية ،رغبة منه في أن يدخل
الديانة املسيحية هناك ،ولكن لم
يصل منهم إال راه��ب واح��د بعد
أن هلك ك��ل الرهبان اآلخ��ري��ن،
بسبب مشاق وط��ول الطريق،
وقد كتب هذا الراهب الذي وصل
إلى منغوليا بعد أن تخطى والية
تركستان وروس��ي��ا ،عن تاريخ

منغوليا وطبيعة احل��ض��ارة
وكذلك الشعب الذي عاش بينهم
هناك.
وخ�لال وج��ود ماركو بولو في
الصني التي احتل التتار معظم
أجزائها ،ساعدهم في احتالل
مدينة عجزوا عن الدخول إليها
بسبب البحيرة التي حتميها
من ث�لاث ن��واح ،وه��ذه املدينة
تسمى مدينة سياجنغ سانغ
ف���و ،وك���ان وق��ت��ه��ا ال��ت��ت��ار لم
يسمعوا عن التكتيك احلربي وال
األسلحة احلربية مثل املنجنيق،

عاد ماركو بولو مع والده وعمه
إلى البندقية بعد مرور  24عاما
على رحالتهم ف��ي آس��ي��ا ،وك��ان
ذل��ك نحو ع��ام 1295م ،وكانوا
محملني بكمية هائلة من الكنوز
وال��ث��روات ،وكانت البندقية في
هذا الوقت في حرب مع جنوى،
والتي أسر ماركو بولو على اثرها
بعد بضع سنوات من عودته،
ليمضي بضعة أشهر في السجن،
وف��ي السجن تعرف بولو على
شخص يدعى ريستشيللو دا بيزا
وأصبحا صديقني.
وق����ام ب��ول��و ب��وص��ف رح�لات��ه
لصديقه في السجن بالتفصيل،
وك��ذل��ك وص���ف آس��ي��ا وال��ص�ين
وصفا دقيقا ،وم��ن هنا انتشر
كتاب م��ارك��و بولو ف��ي أوروب��ا
والذي كان يصور رحالته ملختلف
أنحاء آسيا ،وك��ان الكتاب ميد
األوروبيني بنظرة دقيقة وشاملة
في أساليب العمل الداخلية ،لدول
الشرق األقصى كالهند واليابان

• عدة السفر

والصني وغيرها.
وأط���ل���ق س����راح م���ارك���و ب��ول��و
م��ن السجن بعد بضعة أشهر
وحتديدا في أغسطس من العام
1299م ،وك��ان عمه ووال���ده قد
اشتريا منزال كبيرا عاشا فيه
فرجع لهما بولو ،وأصبح بعد
ذلك تاجرا ثريا ،ومول العديد من
البعثات اخلارجية لكنه ظل في
البندقية ولم يذهب إلى أي بعثة
أخرى بنفسه ،وقد تزوج من ابنة
تاجر يدعى فيتالي بادوير عام
1300م ،وأصبح له ثالث بنات
هن موريتا وبيليال وفانتينا.
وفاة ماركو بولو

ت��وف��ي م���ارك���و ب��ول��و ف���ي ع��ام
1324م ،بعد إصابته باملرض،
واستمر يعاني منه عاماً ،ووزع
تركته قبل أن مي��وت على أن
تأخذ الكنيسة ج��زءا منها ،كما
أمر بأن يدفع مبلغ إضافي للدير
الذي كان يريد أن يتم دفنه فيه،
وهو دير سان لورنزو ،وتوفي
وق��د ت��رك وث��ائ��ق ومخطوطات
مهمة ،س��اع��دت البشرية بعد
ذلك في إقامة عالقات سياسية
ودبلوماسية طيبة مع بعضها
البعض.

