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«کاغذ شــما را خواندم .قرآن دادی قســم خوردی که پی پول رفتم ممکن نشــد راه بیندازم .خیلی خوب ،آدم مسلمان
زهره شریفی
اســت ،کافر که نیست ،اعتقاد به قسم نداشته باشد .راست میگی ،اما تکلیف من را هم باید مشخص کنید که تکلیفم
چیســت .پول «مادام پلو» دویســت ،سیصد تومان بیشتر نیســت .هر طور باشد درست میشــود .پول حاجی محمدحسین را شــما باید بدهید ...مشدی
فرجاهلل پیغام داده بود که امروز تا غروب پول میآورد .رفته اســت پی پول .اگر آورد که دیگر الزم نیســت شــما قرض کنید .اگر نیــاورد هر کاری میخواهید
بکنید» .فروغالدوله در بســیاری از نامههایی که به پیشــکارش نوشته است به مشکالت مالی و مسائلی که پی نداشتن پول برایش پیش آمده اشاره کرده و از
حاجیخان خواسته است به هر صورت که امکان دارد بیپولیها را حل کند و به دست او پول برساند.
رفت و آمد در اندرونی شاه ایران
یکــی از نــکات قابــل توجــه در میــان نامههــای
تومانآغــا ،آوردن نــام اشــخاصی اســت کــه هر
کدام از آنها جداگانه برای خود تاریخی هســتند.
ایــن زن به دلیل دختر شــاه بودن و همســر یکی
از رجال دربار و رفت و آمد به اندرونی شــاه پدر،
مراوده بســیاری به هر دلیل با اشخاص مختلف
داشــته است ،کسانی که شــاید برای نخستینبار
تنها او در نامههایش از آنها نام برده است.
«مادام پلو» و طلبش!
در نوشــتههای ایــن بانــو بــه غیــر از نام بــردن از
نزدیکانــش چــون خواهــر و نوکرهــا و خدمــه و
پیشــکارش یعنی خــود حاجیخان و ...از کســان
دیگــری هــم اســم بــرده شــده کــه یکــی از آنها
زنی اســت بــه نام «مــادام پلــو» .همانطــور که
در ابتدا اشــاره شــده اســت ،فروغالدوله در یکی
از نامههایــش از حاجیخــان میخواهــد هر چه
زودتــر و بــه هــر صورتــی که هســت بــرای او پول
بفرســتد تا او بتواند طلب این زن یعنی مادام را
پرداخت کند.
زنان فرنگی و حضور در دربار
حرمسرای ناصرالدین شاه ،که یکی از بزرگترین
حرمســرای شــاهان بــوده اســت به غیــر از محل
زندگــی زنــان شــاه و دختــران و اطرافیانشــان و
رفت و آمدهای آنان ،خالی از حضور زنان فرنگی
به دالیلی خاص نبوده اســت .در آن روزگار دربار
ایــران مانند بســیاری از دورههــای تاریخی محل
رفــت و آمد ســفرا و رجــال خارجی از کشــورهای
مختلــف بوده اســت که بعضی از آنــان در زمان
بــودن در ایــران ،همــراه بــا زنــان خــود بــه دربار
رفت و آمد داشتهاند.
سفرنامههای زنان فرنگی
جالــب اســت کــه ســفرنامههای قابــل اهمیتــی
نوشــته زنــان فرنگــی از روزگار شــاهان قاجــار از
جملــه دوران ناصرالدیــن شــاه برجــای مانــده
اســت .نویســندگان ایــن ســفرنامههای زنانه هر
کدام جداگانه روایت خود از دربار شاه و وضعیت
ایران در آن زمان را بعد از بازگشتن به کشورشان
به صورت ســفرنامههایی منتشر کردهاند؛ زنانی
چــون لیــدی شــل ،کالرا کولیــور رایــس و تعــداد
دیگری از زنان که با نگاهی زنانه از ایران و شاهان
قاجار نوشتهاند.
نظر «کالرا رایس» درباره ایران
در ســفرنامه «کالرا رایــس» زن انگلیســی کــه
مســافر ایران بعــد از دوره ناصرالدین شــاه بوده
اســت ،اینچنین درباره ایران نوشــته شده است:
«غربیانی که بیشــتر عمــر خــود را در هند ،چین
یــا ژاپــن میگذراننــد ،به لحــاظ شــمار(تعداد)،
از کســانی که زندگانــی خود را در ســرزمین کهن
ایران ســپری میکنند ،بسیار بیشترند اما کسانی
که چند ســالی در ایران سکونت کردهاند ،به طرز
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خارقالعــادهای فریفته این ســرزمین شــدهاند.
عباراتــی چــون (ایران ،کهــن ســرزمین عزیزم)،
(حاضرم از همه چیــزم بگذرم و بازگردم)( ،دل
ش آن کشــور کهــن عزیــز اســت ،اغلــب
آدم پیــ 
آرزو میکنم آنجا باشــم) ،نشــانه نوع احساس و
تأثیری اســت کــه در اذهان بســیاری باقی مانده
است».
همسر یکی از مأموران مذهبی!
بد نیســت بدانیم این زن فرنگی ،همســر یکی از
مأموران عضو هیأت مذهبی و تبلیغی مسیحی
ساکن جلفای اصفهان بوده است .کالرا چهار بار
بــه ایران ســفر کرده و البته به صراحت از شــغل
و حرفه رســمی خود چیزی ننوشته است ،اما به
احتمال زیاد در بیمارســتان مبلغان ،مسئولیت
انجــام کارهایی را به عهده داشــته و آنان را یاری
میکرده اســت .این زن در خالل سالهای پیش
و پس از جنگ جهانی اول به ایران آمده است.
رد پای زنان فرنگی در نامهها!
همــان طور که گفته شــد حضور زنــان فرنگی در
دوران قاجــار در ایــران و حال دربار شــاهانش به
هــر دلیلــی کم نبــوده اســت .فروغالدولــه هم از
زنی معــروف به «مادام پلــو» در نامههایش یاد
کرده اســت ،زنی که به خاطــر بدهکار بودن به او
از پیشــکارش ســریعاً درخواســت پول میکند تا
طلــب این زن را بدهــد .اینکه این زن فرنگی چه
کسی بوده است و از کجا راه به درباره ناصرالدین
شاه پیدا کرده  ،خود نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
زنی فرانسوی تاجری زنانه!
ایرج افشار در کتاب نامههای فروغالدوله خیلی

کوتــاه به این زن در پاورقی اشــاره کرده اســت که
جــای تأمــل دارد« :مــادام پلــو؛ زنــی فرانســوی
بــود که بــرای اعیان جنس خارجــی وارد میکرد
و بــه آنهــا میفروخــت .در روزنامــه خاطــرات
اعتمادالســلطنه مکــرر نــام او هســت» .کتــاب
روزنامــه خاطــرات اعتمادالســلطنه ،روزشــمار
زندگــی این مــرد کنار هر روز زندگــی ناصرالدین
شاه اســت ،کتابی خواندنی و جذاب که روایتی از
زندگی روزمره شاه ایران دارد.
کاسبی زن فرنگی در دربار!
حــال شــناخت شــخصیت مــادام پلــو ،ایــن زن
فرانســوی که انگار با زنان اندرونی ارتباط داشته
و بــرای آنهــا اجنــاس و اقالمــی بــرای فــروش
مــیآورده و بــرای خــود کاســبی داشــته  ،بســیار
جالب است .تومان آغا در یکی دیگر از نامههای
خــود بــاز از ایــن زن نــام بــرده اســت...« :دیگــر
آنکــه االن ســه چهار ماه اســت که به شــما گفتم
مادامپلو سیصد تومان طلب دارد .فرنگی است.
هســت و نیســت را هــم بلد نیســت(؟) یــک روز
بعــد از عید هم مــیرود ،پولــش را حاضر کنید،
بدهید»....
نگرانی فروغالدوله از طلب «مادام پلو»
فروغالدولــه از اینکــه نتوانســته اســت بــه خاطر
نداشــتن پــول ،طلــب ایــن زن را بدهــد بــاز بــا
عصبانیــت بــه حاجیخــان پیشــکارش تذکــر
میدهد...«:امروز صد دفعه است ،آدم فرستاده
است .شما که این خیال را داشتید ،میخواستید
همــان ســه ماه پیــش بگویــی مــادام پلــو را من
نمیتوانــم راه بینــدازم (پولــش را بدهــم) .حاال
جــواب زنیکــه فرنگــی را چطــور میدهید...آخر
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قــول مــرد هم یــک چیــزی اســت .من کــه زنم،
دلــم نمیخواهد هزار تا قول داشــته باشــم .این
چــه حالتی (رفتــاری) اســت ،ترک کــن ،به خدا
پشیمان میشی».
فرستادن آدم به خانه دختر شاه!
جالــب اینجاســت کــه ایــن زن فرنگــی جهــت
دریافت طلبش از ملکه ایران ،دختر ناصرالدین
شاه ،آدم میفرستد در خانهاش تا پول او را بدهد
و ایــن موضــوع آنقــدر بــرای فروغالدولــه جدی
بــوده اســت که حتــی پیشــکارش را در شــرایطی
قرار میدهد که چیزی از اموالشــان را گرو بگذارد
تــا پول مــادام پلــو را هر چــه زودتر بدهــد .اینکه
دیگــر زنــان اندرونی چه بده و بســتانی با این زن
فروشــنده و بهگونهای واردکننده اجناس فرنگی
داشتهاند خود جای تأمل دارد.
حضور «مادام عباس» در کنار مهدعلیا
بــد نیســت اینجــا از زن دیگــری کــه یکــی از
معروفتریــن زنــان فرنگــی اســت و جــدای از
همسر ســفیر و رجال و گردشــگر و مبلغ مذهبی
اروپایی ،توانست پا در حریم حرمسرای سلطان
ایــران در دوره ناصرالدین شــاه بگذارد ،بگوییم.
زنــی که معروف به «مادام عباس گلســاز» بود.
چهره تصویرســازی شــده این زن را بیشــتر ما در
سریال معروف امیرکبیر کنار مهدعلیا دیدهایم؛
زنــی که با لهجــه غلیظ فرنگــی کنار مادر شــاه و
نزدیــک به او در بســیاری از امور همــراه با آن زن
مقتدر بود.
مونسالدوله و روایت گلهای کاغذی!
یکــی از اســنادی که بــه حضور این زن فرانســوی

