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ایرج افشار در کتاب نامههای فروغالدوله خیلی کوتاه به این زن در پاورقی اشاره کرده است
که جای تأمل دارد« :مادام پلو؛ زنی فرانسوی بود که برای اعیان جنس خارجی وارد میکرد
و به آنها میفروخت .در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه مکرر نام او هست» .کتاب روزنامه خاطرات
اعتمادالسلطنه ،روزشمار زندگی این مرد کنار هر روز زندگی ناصرالدین شاه است ،کتابی خواندنی و
جذاب که روایتی از زندگی روزمره شاه ایران دارد

«هم آوازه خوان» بــود .مادام عباس زنی زیرک
و باهــوش بود به گونهای که پس از ورود به ایران
با شــناختی که از اعتقادات مردم به دســت آورد
چنان خود را محصور حجاب ســاخت که به قول
آن روزگار ،از ماهیهــای نــر و جوجــه خروسهــا
هم رو میگرفت.
پیرزن کتاب چهل طوطی
به گفته مونسالدوله یکی دو سفر هم به کربال و
مشــهد رفت که تأثیر خوبــی در وجهه این بانوی
فرانسوی گذاشت ،همچنین او در مدت کوتاهی
شــعرها و مثلهای فارســی را خوب یاد گرفت و
بــه هر مجلســی وارد میشــد ،او را «پیرزن کتاب
چهل طوطی» میگفتند .چون از هر دری سخن
میگفــت و خانمهــا را مشــغول میکــرد .ایــن
سیاســت مادام طوری تأثیرگذار بود که مردهای
اعیان و اشــراف خیلــی به او اطمینان داشــتند و
از خدا میخواســتند که او سری هم به خانه آنها
بزند و خانمها را به اصطالح تربیت کند.

حرمسرای ناصرالدین شاه!
در دربــار ناصرالدیــن شــاه اشــاره کــرده اســت،
مونس الدوله ندیمه حرمســرای ناصری اســت.
او در کتــاب خاطــرات خــود از ایــن زن و علــت
حضــورش در دربــار اینطور گفته اســت ...« :در
زمان محمدشــاه؛ یعنی بیشــتر از صد و بیســت
سال پیش یک تاجر فرنگی صندوقی گل کاغذی
از فرنگســتان آورد و ده  -بیســت تا از آن گلها را
به طور نمونه برای اندرونها فرستاد .خانمهای
آن روز کــه تــازه گل کاغــذی را دیــده بودند ،روی
چشم و همچشــمی به دست و پا افتادند و همه
آن گلهــای کاغــذی را یکجــا بــه قیمــت خیلی
گزاف خریدند که دست هووها و مادرشوهرها به
آن تحفههای نازنین نرسد! این پیشامد ،غوغای
بزرگــی توی خانهها راه انداخــت که چرا دیگران
گل کاغذی داشته باشند و ما نداشته باشیم».
گلسازی یاد نمیگیرم!
ایــن ماجرا تــا جایــی ادامه پیــدا کرد کــه در آخر
یــک نقــاش زبردســت را بــه نــام «حــاج عباس
شیرازی» به پاریس فرستادند تا آنجا گل کاغذی
زیــادی بخرد و خودش هم گلســازی یاد بگیرد و
به تهــران برگردد.حــاج عباس که زبان فرانســه
هم نمیدانســت و از گلسازی ســ ر در نمیآورد،
همانطــور کــه در پاریس ســرگردان مانــده بود،
باالخــره یک کاغذی به تهران نوشــت که اگر من
صد سال دیگر هم در پاریس بمانم ،گلسازی یاد
یگیرم.
نم 
یک دختر خانم پاریسی!
ایــن نقــاش در ادامــه نامــهاش میگویــد« :در
کارخانه گلسازی پاریس یک دختر خانم پاریسی
اســت که خیلی خــوب گلســازی میداند ،خیلی

هم دلش میخواهد به ایران بیاید؛ حتی حاضر
اســت مســلمان بشــود .اگر اجازه میدهید ،من
ایــن دختــر خانم پاریســی را پس از قبول اســام
عقد کنم و با دســتگاه و لوازم گلســازی به تهران
بیــاورم .دولــت آن روز فــوری اجــازه داد و حــاج
عباس آن دختر خانم را با بند و بساط و دستگاه
گلســازی به تهران آورد و اسمش را هم «طوطی
خانــم» گــذارد کــه در تاریــخ ایران ایــن خانم به
«مادام عباس گلساز» مشهور است.
طوطی خانم و چادر و چاقچور و روبند
مــادام عباس در همان چنــد ماهی که با حاجی
عبــاس در پاریس بود خواندن و نوشــتن و حرف
زدن فارســی را خیلی خوب یــاد گرفت و با قطار
از پاریــس بــه مارســی و از آنجــا با کشــتی تا بندر
بوشهر آمد .هنوز در کشتی بود که به دستور حاج
عباس چادر و چاقچور و روبنده برایش آوردند و
از بوشــهر در کجاوه نشســت و یکراست به تهران
آمــد .البتــه حاجی عبــاس پــس از ازدواج با این
خانم فرانســوی یکی دو سال بیشــتر زنده نماند
و بــا مــرگ وی ،مــادام عبــاس با فراغــت خاطر
مشغول تربیت زنان ایران شد.
«مانکن» و «مدیســت» و «پیانــو زن» و آوازه
خوان!
مــادام عبــاس پــس از ورود بــه تهــران ،پیــش از
همــه نــزد «مهــد علیــا» مــادر ناصرالدین شــاه
رفــت و بهعنــوان ســر مترجم حرمســرا با ماهی
 200تومان مواجب آن روزگار به اســتخدام دربار
درآمد .ایــن زن عالوه بر اینکه مقــدار زیادی گل
کاغــذی به ایــران آورد ،خودش هم گلســاز ،هم
«مانکــن» ،هم «مدیســت» ،هــم «پیانــو زن» و
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حرمسرای ناصرالدین
شاه ،که یکی از
بزرگترین حرمسرای شاهان
بوده است به غیر از محل
زندگی زنان شاه و دختران
و اطرافیانشان و
رفت و آمدهای آنان ،خالی
از حضور زنان فرنگی به
دالیلی خاص نبوده است .در
آن روزگار دربار ایران
مانند بسیاری از دورههای
تاریخی محل رفت و آمد
سفرا و رجال خارجی از
کشورهای مختلف بوده است
که بعضی از آنان در زمان
بودن در ایران ،همراه با
زنان خود به دربار
رفت و آمد داشتهاند

نوشتههایی روشن از روزگار قاجار
روایــت زندگــی این زنــان و حضورشــان در دربار
هــر کــدام جداگانــه بــرای خــود تاریخــی اســت.
فروغالدوله در نامههایش که شاید فکر نمیکرد
روزگاری چه تأثیری بر بــاال بردن دانش تاریخی
روزگار قاجــار داشــته باشــد ،از چیزهایی نوشــته
است که شاید بتوان گفت هر جملهاش قسمتی
از تاریخ آن دوران را روشــنکرده اســت .تنها نام
بردن از کســانی چــون مادام پلو ،قمرالســلطنه
و حتــی خواهــرش فخرالدولــه و ...بــا توجــه بــه
کارهایــی که با آنها داشــته برای ما قابل اهمیت
اســت و خواهیم توانست با بررسیهای تکمیلی
دیگــر بــه اطالعــات تاریخی ارزشــمندی دســت
یابیم.
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