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فرنگیس یاقوتی

شما چقدر اهل آدامس جویدن هستید؟ چه طعمی را بیشتر می پسندید؟ این روزها
دنیایآدامسهاآنقدرجذابومتنوعشدهاستکهگاهینمیدانیمکدامطعمومزه
راانتخابکنیم.شایدشمایادتاننیایداماجمعکردنعکسوتصاوی ِردرونبستههایآدامسدریکدوره
زمانی ،تفریح دوستداشتنی و مهیجی بود .با توجه به سالیق و عالقه مندی ها هر کسی سراغ یک مدل
آدامس می رفت و عکس های آن مدل خاص را جمع می کرد و بعد در دورهمی هایی که با هم سن و سال
هایخودشداشت،کلکسیونعکسهایآدامساشراباافتخاربهدیگراننشانمیداد.لذتبازکردن
آدامس و دیدن عکس داخل بسته ،جزو لذت های کم نظیر آن دوران بود .گاهی که عکس داخل آدامس

تکــراری در می آمد آن قدر غم انگیز بــود که کل روزمان را تحت تاثیر قرار می داد اما همیشــه راهی برای
جبران وجود داشت؛ عکس تکراری را به کلکسیون دوستمان می بخشیدیم و یکی از عکس های تکراری
او را برای خودمان برمیداشــتیم .نکته جالب آدامس های قدیمی این بود که بیشترشان بعد از یک ربع
جویدنتلخومانندیکتکهالستیکسختمیشدندامااینموضوعچیزیازاشتیاقمابچههابرایخریدن
این آدامس ها کم نمی کرد .با گذشت زمان و پیشرفت کارخانه های تولید آدامس ،تحول جدیدی در این
حوزه ایجاد شد و این روزها انواع و اقســام آدامس در بسته بندی های متنوع و طعم های متفاوت در بازار
وجود دارد؛ هرچند بیشــتر آدامس های جدید بدون عکس هســتند و بچه های امروزی ،معموال لذت باز
کردن بســته آدامس و دیدن عکس داخــل آن را تجربه نمی کنند! پرونده امــروز ،یکجور خاطرهبازی با
آدامسهای قدیمی و نوستالژیک است .یک گشت و گذار شیرین به دنیای خاطرات به بهانه آدامس.

جاذبه آدامسی

آدامس آیدین

دو ســه دهه پیــش حتی فضــای بقالیها هم
فوتبالــی بود .متولدین دهــه  50و  60حتما
آدامسهایی بــا عکسهای بازیکنان فوتبال
جامجهانی را خوب یادشــان است که اواخر
دهه  ۶۰و اوایل دهه  ۷۰وارد بازار ایران شد.
این آدامسها از ترکیه و پاکستان میآمد .آن
روزها یکی از آرزوهای بچههای عشق فوتبال
این بود که بتوانند صاحب بقالی شوند و همه
آدامسها را باز کنند و کلکسیونشــان کامل
شود.بعدهمکهنسخهوطنیآدامسباعکس
فوتبالی از راه رســید .آدامسهــای «آیدین»
خیلی محبــوب بــود و عکسهــای جالبی از
بازیکنانفوتبالآنزمان،درجامهایجهانی
 ۱۹۸۶و  1990و  1994و جــام ملتهای
اروپای  ۱۹۸۸و  1992در خود داشت.

آدامس شیک

آدامــس شــیک ،یکــی از بیادعاترینهــا در
زمان خــودش بود .نــه بســتهبندی پررنگ و
لعابی ،نه تنوع طعمی و نه برچسبی و نه اصال
هیچی! کال ســه تــا طعم دارچینــی و نعنایی
و موزی داشــت ،دوتا طعم اولــی از فرط تند و
تیزی مخصوص بــزرگ ترها بود و موزیاش،
دل کوچک ترها .البته بچههای دهه
ِ
محبوب ِ
شصت خیلی یادشان نمیآید آدامس شیک
را خودشــان خریدهباشند؛ همیشه یا از بقال
محلبهعنوانبقیهپولدریافتمیکردندیااز
مادربزرگشان بهعنوان جایزه ظهر خوابیدن
و سروصدا نکردن .مشابه خارجی و الکچری
آدامــس شــیک ،آدامس  PKبود با یک بســته
نارنجی دلربا.
بندی
ِ
ِ

س خرسی
آدام 

آدامس خرسی را حتما خوب یادتان هست،
همانی کــه روی بســتهاش یک خرس ســیاه
در حــال بادکــردن آدامسبادکنکــی بــود.
همانــی که مــا بــا خریدنــش ذوق میکردیم
و مــادر و پدرهــا کالفــه میشــدند ،از بــس
برچسب اش را به پشت دست و بازو و صورت
و کال هر نقطــهای که خالی گیــر میآوردیم،
میچسباندیم .سیستمش هم اینطوری بود
کهبایداولمحلموردنظرراخیسمیکردیم
(معموال هم بــا آب دهان) بعــد عکس را روی
آن میگذاشــتیم و فشــار میدادیــم تا ردش
بماند .البته به همین راحتــی هم نبود و قلق
خاصی داشــت؛ اگر از آب دهانمان زیادی یا
کم استفاده میکردیم ،برچسب نصفه نیمه
چاپ میشد و حالمان را میگرفت.

ZAGOR

عالوهبرآدامسآیدینوعکسفوتبالیستها،
یک آدامسی هم بود به اسم  ZAGORکه یک
دورهای ،عکس قهرمانان فیلمهای بزنبزن
و اکشــن مثل آرنولــد و رمبو و راکــی را درون
بستهبندی آدامس میگذاشت؛ یک دورهای
انــواع ماشــینهای مســابقهای و یک
عکس
ِ
دورهای هــم عکــس هنرپیشــههای هنــدی
و تــرک! ناگفتــه پیداســت هــر کــدام از ایــن
عکسها،حکمچهگنجیرابرایبچههایآن
سالها داشت و اگر تکراری از آب درمیآمد،
حالگیری اساسی بود.
یک
ِ

آدامسهای گرد و رنگی

ِ
شــربت
ایــن آدامسهــا کــه معمــوال طعــم
دیفنهیدرامین داشــت ،بهصورت سهتایی
توی بســتههای پالستیکی شــفاف فروخته
میشــد و از لحاظ میــزان شــیرینی درصدر
مضرترین مواد برای دندان بهشمار میرفت.
شفافبودنبست هاینآدامسهابیدلیلنبود
و آپشن محسوب میشد ،چون میتوانستیم
رنگ آدامس مان را خودمــان انتخاب کنیم.
البته ســایز این آدامسها هــم گزینه دیگری
بود که ما را شــیفته خودش میکرد .قدیمها
اندازهآدامسبامیزانمحبوبیتاشارتباطی
مســتقیم داشــت؛ محبوبتریــن آدامسهم
آنهایی بودنــد که برای جویدنشــان مجبور
بودیم دهانمان را اندازه کروکودیل باز کنیم
و حسابی بادکنکی بودند.

آدامس ماشینی و دایناسوری

طرفــدار این مــدل آدامس ،بیشــتر پســر ها
بودنــد .نکتــه جالــب این جــا بود کــه قدرت
ماشــین در عکــس ذکــر شــده بــود و همین
موضــوع ،باعــث کل کل بیــن پســرها بــود و
معمــوال صحبت با این جمله شــروع می شــد
که« :من میخوام بزرگ شــدم از این ماشین
هــا بخــرم!» بعد صحبت بــه چند اســب بخار
بودن قدرت ماشین و ســرعت اش می رسید
ِ
و در نهایت دعوا می شد! از دیگر آدامسهای
موردعالقــه پســرها« ،دایناســوری» بــود که
تــوی بســتهاش ،تصاویری از دایناســورهای
گیاهخوار و گوشــتخوار و اطالعات عجیبی
درباره شان وجود داشت که خیلی هم پایه ی
علمی نداشت!

آدامسهای سوسکی و شوکر

بعضیهــا آدامــس را بــرای خوشــبو شــدن
دهــان میجونــد ،بعضیها برای کم شــدن
استرسشــان ســر جلســه امتحــان و موقــع
ســخنرانی ،بعضیهــا هم معتقدنــد آدامس
به هضــم غذا کمــک میکند .نقــش آدامس
در گذشــته امــا چیــزی بیــش از اینهــا بود.
نســلهای قدیم با آدامس تفریح میکردند و
این تفریح مــی رفت که برای خــودش به یک
خردهفرهنــگ تبدیل شــود! در آدامسهای
سوســکی ،یــک عــدد سوســک پالســتیکی
چندش تعبیه شــدهبود و آدامسهای شوکر
مقدار مناسبی شوک برقی به فرد مقابل وارد
میکرد و بهاین ترتیب بساط شوخی و خنده
همیشه فراهم بود.

آدامس الو ایز

این یکی ،خوراکی محبوب دخترها بود .توی
هربسته،بهجزیکآدامسبزرگوخوشمزهو
ِ
کاغذ تصویرسازیشده هم بود
خوشــبو ،یک
کهتکتکلحظاتعاشقانهیکزوجکارتونی
را به نمایش میگذاشــت و بهجز جذابیت ،به
طرفدارانش مثــ ً
ا درس زندگی هم میداد!
ترجمهکردنجمالتانگلیسیزیرعکسها،
آن روزهــا کــه اینترنــت و دیکشــنری در همه
خانه هــا نبــود ،مشــکالت خاص خــودش را
داشــت و خواندن و ترجمه آن بــرای دیگران،
از توانایــی های فــوق العاده و اوج با کالســی
زوج کارتونی بــا هم به
بود .توی یــک عکــس ِ
گردشرفتهبودند،توییکیباهمزیریکچتر
ایستادهبودندوخالصهتویهرکدامشانیک
پیامرمانتیکنهفتهبود!

شــاید برایتــان جالــب باشــد بدانیــد در
کالیفرنیا،کوچهایبهنام«کوچهآدامسبادکنکی»
وجود دارد که تبدیل به یک جاذبه توریســتی شده
اســت و روزانه تعــداد زیــادی مســافر از این کوچه
آدامس موزی و توتفرنگی
بازدید می کنند و آدامس های رنگارنگ و جویده
سالی،
همهآدمهاباهرسنو
شده خود را به دیوار های آن می چسبانند .یک
ها
آدامس
طرفدار این مــدل
کوچه جالــب و متفاوت کــه از زمــان به وجود
به
رد
دســت
بودند و هیچ کس
آمدنآنتابهحال،چندینبرنامهتلویزیونی
فرنگی،
ت
تو
و
موزی
سینهآدامس
و مستند در موردش ساخته شده
با آن قد و باالی کشیدهشان نمی زد.
است.

از قدیم این مدل آدامس وجود داشــت و
اینروزهاهمهنوزوجودداردوبهدلیلرایحه
قوی موز و توت فرنگی ،معموال بعد از خوردن
غذا استفاده می شود.

آدامس های ممنوعه

یکسری آدامس ها هم بود که خیلی زیرمیزی
از بقال محترم دســت ما می رسید و داخلش
عکس بدنســازها ،هنرپیشــه هــای هندی یا
ترکــی بــود .چند دهــه قبل حتــی نگهداری
برچســب و پوســت آدامســی کــه تصویــرش
بدنســاز خارجی باشــد بــه نوعی زشــت بود
اما ممنــوع نبود .اما ماجرا بــرای عکس های
بازیگــران فیلــم های هنــدی و ترکــی کمی
متفاوت بود .خیلی آدامس می خریدیم تا یک
بار عکس هنرپیشه محبوبی مثل آمیتا پاچان
یا آنیل کاپور و گویندا نصیبمان شــود .جالب
اســت بین هنرپیشــه های ترک هیچ کدام را
نمی شناختیم و دانشمندان هیچ وقت کشف
نکردن چرا بچه های قدیمی عالقه زیادی به
جمع آوری تصاویر آن آدامس ها داشتند!   

بگو چه آدامسی میجوی
تا بگم کی هستی؟
به نقل از وبســایت «فانشاد» ،طعم آدامسی که میجوید با
شناسی صرفا
چگونگی روحیه شما ،مرتبط است .این روان
ِ
سرگرم کننده را باهم میخوانیم.
آدامس نعنایی :آدامــس های نعنایی خنک کننده اســت و
شما با خوردن این آدامس احساس می کنید سرشار از انرژی
شده و می توانید کارهای خود را در مدت زمان کمتری انجام
دهید.باالترینهدفتاندرزندگیجلوراندنخانوادهباانجام
به موقع کارها و روحیه بخشــیدن به آن ها در مواقع ضروری
است .شما احساس برتری و اعتماد به نفس عجیبی دارید!
آدامس موزی :شــخصیت افرادی که آدامس های موزی را
ترجیح مــی دهند معموال با نوآوری و خالقیت همراه اســت،
بنابراین همواره سرشــار از ایده های خالق و مثبت و سازنده
اند .آن ها به دنبال شــکار مجوزهای جدید برای ارائه برنامه
هایجدیددرحوزههایمختلفکاریوزندگیخودهستند.
آدامس دارچینی :افرادی که عاشق آدامس های دارچینی
یا حتی خمیردنــدان هایی با طعم دارچین هســتند افرادی
احساساتی و رمانتیک بوده و شادی و نشاط و دوست داشتن
را به دیگران منتقل می کنند.
آدامس های سفید کننده دندان :جویدن آدامس هایی با
طعم تند که در واقع خاصیت سفید کنندگی دندان ها را نیز
دارد به انسان شادی و نشاط زیادی می بخشد و مطمئنا شما
جزو این دسته افراد هستید.
آدامس های توت فرنگی :دوستداران آدامس با طعم توت
فرنگی ،افرادی سختکوش هســتند که همیشه آماده کشف
چیزهای جدیدند .تجربه های جدید می تواند روحیه شما را
شادتر کند و انرژی بیشتری برای ادامه کارتان به شما بدهد.

