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ــل ــه عم ــروس چگون ــد وی  می دانی
یــک مثــل  درســت   می کنــد؟ 
ــردن. ــوده ک ــق آل ــی، از طری  زامب
 ویــروس هــا وارد بــدن انســان
 می شــوند، ســلول هــا را آلــوده
 میکننــد و بعــد، ســلولی کــه آلــوده
ــل ــروس تبدی ــک وی ــه ی ــده، ب  ش
 میشــود و آن هــم بــه ســلول
ــن ــد. از همی ــه می کن ــر حمل  دیگ
ــاد ــروس هــا زی ــداد وی ــق تع  طری
ــه  می شــود و پشــت ســر هــم و ب

   ســرعت تکثیــر می شــوند.

وایـــرال واژه   تـــعریف 
ویروســی معنـــای  بــه 

لغــت در   )viral( وایــرال   کلمــه 
اســت، ویروســی  معنــای   بــه 
از برخــی  بــرای  اینترنــت  در   و 
 عکــس هــا و ویدئــو هــا اســتفاده
اگــر خــب،  چــرا؟   میشــود. 
 بخواهیــم بطــور ســاده ایــن قضیــه

 را بیــان کنیــم، میتــوان بنابــر ابتــدا
 )نحــوه عملکــرد ویــروس( اینطــور
 فکــر کــرد کــه اگــر اینترنــت را بــه
ــم ، ــر بگیری ــان درنظ ــوان جه  عن
 آنوقــت میتــوان ســایت هــای
انســان بــدن  نیــز  را   اینترنتــی 
 درنظــر گرفــت ، ســایت هایــی
ــتاگرام و ــوب و اینس ــد یوتی  همانن
 اســنپ چــت و فیســبوک و … .
 کاربــران نیــز نقــش ســلول را دارند
 و امــا فیلــم و عکســی کــه در ایــن
 وبســایت هــا منتشــر میشــوند
 میتواننــد نقــش ویــروس را داشــته
ــوب ــو در یوتی ــک ویدئ ــند. ی  باش
ــود ، ــر میش ــان( منتش ــدن انس  )ب
 کاربــران آن را می بیننــد و آن را بــه
 اشــتراک میگذارنــد )بدیــن معنــی
 کــه کاربــران بــه ایــن ویــروس
 آلــوده شــدند(، ویدئــو بــه ســرعت
 تکثیــر میشــود، عــده زیــادی آن را
ــوی ــک ویدئ ــون ی ــد و اکن  می بینن

) Viral ( چیست؟ و در زندگی   وایرال   
امروزه چه نقشی دارد؟

 ویروســی)وایرال( بوجــود آمــده
ــت. اس

 چگونه ایـــن پدیـــده  رخ
ــا  داد؟ خیلــــی اتفاقــی ی

بــا نقشــــه قبلــی؟
 اغلــب اوقــات ویدئو هــا بصــورت 
ــوند. ــرال می ش ــی وای ــال اتفاق  کام
ــم پســربچه یــک ســاله ای کــه  فیل
ــرد ــرادرش را گاز می گی ــت ب  انگش
 نمونــه ای از ایــن مــورد اســت.
ــده ــناخته ش ــرد ش ــک ف ــی ی  گاه
می شــود. اتفــاق  ایــن   باعــث 
 بــا اشــتراک گــذاری آن ویدئــو
 میــان طرفــداران خــود. و امــا
ــزی و ــه ری ــا برنام ــم ب ــی ه  گاه
ــد ــی مانن ــک های  اســتفاده از تکنی
 دیجیتــال مارکتینــگ یــا بازاریابــی
تخــم یــک  عکــس   دیجیتــال، 
 مــرغ، بعــد از viral شــدن تبدیــل
الیک تریــن پــر  بــه   می شــود 
اینســتاگرام. تاریــخ  عکــس 

وایرال چیست؟
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ــت ــل جذابی ــه دلی ــرال ب ــای وای ــو ه ــوع ویدئ  موض
ــو ــتند. ویدئ ــی هس ــته تفریح ــب در دس ــتر اغل  بیش
 هــای خنــده دار از اشــتباه های انســانی، لحظــات
ــرکات ــات، ح ــب حیوان ــار جال ــودکان، رفت ــیرین ک  ش
 ورزشــی حرفــه ای ماننــد پارکــور و موتورســواری و یــا
 فیلــم و انیمیشــن خــاص و در انتهــا، ســلبریتی هــا و
 اینفلوئنســر هایــی کــه محتــوا هــای تفریحــی تولیــد
ــوب ــخ یوتی ــر تاری ــوی برت ــی از ۵ ویدئ ــد. یک  می کنن
ــام ــوی گانگن ــک ویدئ ــد، موزی ــداد بازدی ــر تع  از نظ
ــد می باشــد. ــارد بازدی ــا بیــش از 3.۵ میلی اســتایل ب

  گاهــی ویدئوهــا در موضوعــات سیاســی وایــرال
ــتمداران در ــه سیاس ــتباهاتی ک ــد اش ــوند، مانن  می ش
 تلفــظ برخــی کلمــات دارنــد در طــول ســخنرانی و یــا
ــم پرتــاب کــردن  ویدئــو هــای تهدیــد و آشــوب )فیل
 لنگــه کفــش بــه ســمت جــرج بــوش رئیــس جمهــور
آمریــکا در ســال 2009 با ۵ میلیــون بازدید در یوتیوب (

 موضوعــات بشــر دوســتانه همچــون درخواســت
ــرای جمــع ــا ب ــرای پیــدا کــردن گمشــده و ی  کمــک ب

، اولین معیار وایرال شدنجذابیت
موضوع محتوای وایرال ) viral ( باید جذاب باشد

ــه ــک ب ــراد، کم ــوان اف ــارج از ت ــه ای خ  آوری هزین
ــا ــت از طبیعــت و ی ــف در حمای  جنبــش هــای مختل
ــواع ــر ان ــداران هــم از دیگ ــف جان ــه هــای مختل  گون
ــه ــت ب ــران اینترن ــان کارب ــه می ــت ک ــی اس  محتوای
 اشــتراک گذاشــته میشــود و بــه یــک محتــوای وایــرال

 تبدیــل می گــردد.

چیســت؟ مارکتینــگ  وایـــرال 

 بازاریابــی ویروســی هــم همــان رونــدی مشــابه یــک
ــوع ــن ن ــز ای ــد. تمرک ــه میکن ــرال را ارائ ــوی وای  ویدئ
 بازاریابــی بــر روی شــیوه هایــی اســت کــه پیــام آنهــا
ــه اضافــی داشــته باشــد ، دهــان  بــدون اینکــه هزین
ــت ــف اینترن ــای مختل ــد و از راه ه ــان بچرخ ــه ده  ب
ــتاگرام و ــد اینس ــود ، مانن ــته ش ــتراک گذاش ــه اش  ب
ــال ــرای مث ــه ب ــر و … ک ــوب و توییت  فیســبوک و یوتی
ــد در یــک چالــش شــرکت ــام از شــما میخواهن  در پی
ــد، ــگ کنی ــت ت ــک پس ــر ی ــتانتان را زی ــد ، دوس  کنی
 هرکــس ایــن ســوال ســاده رو حــل کنــه جایــزه میبــره
ولــی قبلــش بایــد حتمــا پیــج مــا رو فالــو کــرده باشــه

دانشنامه
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اوه نه، چارلی منو گاز گرفت !!!

داستان 1

در  2007 ســال  مــی   22  در 
 کشــور انگلســتان، فــردی بــه
کار" دیویــس  "هــاوارد   نــام 
ــوب ــایت یوتی ــی را در س  ویدئوی
 منتشــر میکنــد کــه زندگــی وی و
ــر ــی تغیی ــه کل ــواده اش را ب  خان
 می دهــد. ایــن فیلــم تــا انتهــای
ــه ــل می شــود ب        ســال 2009 تبدی

 پربازدیــد تریــن ویدئــوی تاریــخ
 یوتیــوب و یکــی از پدیــده هــای
ــان. ــی در کل جه ــاد ماندن ــه ی    ب

 از ایــن ویدئــو تــا 16 جوئــن 2020
ــش از 87۵ ــوب بی ــط در یوتی  فق
  میلیــون بازدیــد انجــام شــده

اســت.

داستان ویدئوی وایرال چارلی انگشت منو دوباره گاز گرفت !!!

 56 ثانیــه کافــی بــود تــا خانــواده
شــناخته دنیــا  در  کار   دیویــس 
 شــوند. میلیــون هــا کاربــر اینترنت
ــرای آن ــد و ب ــا را دیدن ــو آنه  ویدئ
 در یوتیــوب و فیســبوک کامنــت
هــای محبــت آمیــز ارســال کردند.

ــم در ســایت رســمی خــود لیســتی از 50 ــی تای ــه آمریکای  در ســال 2010 مجل
ــو گاز ــی انگشــت من ــرد. و "چارل ــوب را منتشــر ک ــخ یوتی ــر تاری ــوی برت  ویدئ

ــرار گرفــت. گرفــت" در صــدر ایــن لیســت ق

5050  ویدئــوی برتر تاریخ یوتیوب به انتخاب مجله ویدئــوی برتر تاریخ یوتیوب به انتخاب مجله 
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برای دیدن ویدئوی "چارلی انگشت منو گاز گرفت" این کد رو با تلفن همراه خود اسکن کنید

چارلی و هری در کنار یکدیگر

در ایــن ویدئــوی بامــزه و کودکانــه 
ــرادرش  ــار ب ــاله در کن ــی 1 س چارل
ــردو  ــته، ه ــری نشس ــالش ه 3 س
خوشــحال و خنــدان، بعــد از چنــد 
ثانیــه هــری بــه آرامــی انگشــتش 
را بــه ســمت دهــان چارلــی میبــرد 
و اتفــاق اصلــی فیلــم می افتــد، 
ــرادر  ــمت ب ــم از س ــک گاز محک ی
ــود. ــه او می ش ــم ب ــر تقدی کوچکت

این ویدئو چطور وایرال شد؟

پــدر بچــه هــا، هــاوارد در مصاحبه 
ای گفتــه اســت کــه ایــن بخشــی 
ــت  ــرای ثب ــه ب ــود ک ــی ب از فیلم
ــم  ــدن فرزندان ــزرگ ش ــات ب لحظ

ــودم. ــه ب گرفت

در ابتــدا متوجــه خنــده دار بــودن 
ایــن صحنــه نشــد ه  بــودم  ولــی 
ــخه  ــه نس ــه  آن را ب ــد از اینک بع
در  و  کــردم  تبدیــل  دیجیتــال 

کامپیوتــر  دیــدم، متوجــه جذابیت 
ایــن چنــد لحظــه شــدم. خواســتم 
کــه ایــن بخــش را بــرای پدربــزرگ 
ــی  ــکا زندگ ــه در آمری ــا ک ــه ه بچ
ــه  ــل اینک ــتم، بدلی ــرد بفرس می ک
ــکان  ــود و ام ــاال ب ــو ب حجــم ویدئ
ــل وجــود نداشــت،  ــود در ایمی آپل

آن را در یوتیوب آپلود کرد.

اتفــاق اصلــی ایــن بــود کــه او بــه 
ــا  اشــتباه و بدلیــل آشــنا نبــودن ب
ــش  ــت نمای ــوب، حال ــرد یوتی کارک
فیلــم را بــر روی عمومــی قــرار 
ــرات  ــد روز نظ ــد از چن داده و  بع
محبــت آمیــز کاربــران ســرازیر شــد 
ــیار  ــوی بس ــن ویدئ ــمت ای ــه س ب

ــب.  جال

ــرال  ــو وای ــه ویدئ ــود ک ــور ب اینط
ــرا. ــروع ماج ــد و ش ش

ــواده در  ــن خان ــمی ای ــال رس کان
ــه  ــاق ب ــن اتف ــد از ای ــوب بع یوتی
فعالیــت خــود بیــش از پیــش 
ویدئوهــای  داد، هــاوارد  ادامــه 
مختلفــی از فرزنــدان خــود در ایــن 

کانــال قــرار داده اســت.

ــد و  ــارد بازدی ــک میلی ــش از ی بی
ــه  ــده نتیج ــال کنن ــزار دنب 380 ه
ــوده  ــوب ب ــا در یوتی ــت آنه فعالی

ــت. اس

هاوارد دیویس کار، پدر هری و چارلی
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 در ســال  2017 یــک گــزارش
 ویدئویــی از احــوال خانــواده
 "دیویــس کار" 10 ســال بعد از آن
 اتفــاق تهیــه شــد کــه بــه نوعــی
 جشــن تولــد 10 ســالگی ویدئوی
ــو ــت من ــی انگش ــرال "چارل  وای

ــت. ــوده اس ــت" ب    گاز گرف

 در ایــن گــزارش بــاز هــم چارلــی
 انگشــت هــری را گاز میگیــرد بــه

یــاد گذشــته.

در این مدت چه گذشت؟

از اینکــه ویدئــو  9 مــاه بعــد 
 منتشــر شــد، خانــواده "دیویــس
ــی ــه تلویزیون ــک برنام ــه ی  کار" ب
 دعــوت شــدند، چارلــی و هــری و

ــادر خــود. ــدر و م پ

بــر عــالوه  برنامــه  ایــن   در 
ــمش ــدادی از دابس ــش تع  نمای
 هایــی کــه کاربــران اینترنــت
 بــرای ایــن ویدئــو درســت کــرده
 بودنــد، خبــر متولــد شــدن فرزنــد

فیلم مرد گازگیر به کارگردانی کریستوفر نوالن
کریــس همثــورث و بــرادرش به همــراه بازیگران سرشناســی 
ــه  ــل اســتریپ در فیلمــی ب ــام هنکــس و  مری همچــون ت
کارگردانــی کریســتوفر نــوالن و تهیــه کنندگــی جیمــی کیمل 
مجــری معــروف برنامــه گفتگــو محــور آمریکایــی در فیلمــی 
ــو  ــی انگشــت من ــرال چارل ــا مضــوع ویدئــوی وای ــاه ب کوت

گاز گرفــت. محصــول ســال  2014

ــی جاســپر ــواده یعن  بعــدی خان
پــدر و  میشــود  گفتــه   هــم 
ــم ــاید در فیل ــد ش ــا می گوی  آنه
 بعــدی جاســپر انگشــت چارلــی

را گاز بگیــرد.

داستان 1

ویدئوی جشن 10 سالگی "چارلی انگشت منو گاز گرفت"

بعد از 10 سال چارلی انگشت منو دوباره گاز گرفت !!!

THE BITMAN نمایش فیلم کوتاه
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کسب درآمد

 در ســال 2011 طبــق آمــار اعــالم
 شــده، ایــن خانــواده درآمــدی بالغ
 بــر 100هــزار یــورو از نمایــش تبلیــغ
ــوب ــو در یوتی ــن ویدئ ــر روی ای  ب
 بدســت آوردنــد و توانســتند خانــه

   جدیــد بخرنــد.

 آنهــا همچنیــن یــک فروشــگاه
ــه ــدازی کردنــد و ب  اینترنتــی راه ان

 فــروش لوازمــی همچــون تیشــرت
ــر و ــا تصوی ــت ب ــاگ و بالش  و م
ــو گاز ــی انگشــت من ــوی "چارل  لوگ

ــد. ــت" پرداختن گرف

کانال رسمی خانواده

دیویس کار در یوتیوب

رتبه ششم

ــی ــوی چارل ــال 2011 ویدئ  در س
ــن ــی گرفت ــا پیش ــت ب  توانس
جهــان، مطــرح  رقیبــان   از 
ــوی ــه ششــمین ویدئ ــل ب  تبدی
 پربازدیــد تاریــخ یوتیــوب گــردد
ــه ــو ک ــک ویدئ ــد از ۵ موزی  بع
 آمــار بســیار باالیــی در نمایــش
 یوتیــوب بــرای خــود بــه ثبــت

ــاندند.    رس

موزیک ویدئوی جاستین بیبر - بیبی

2.2 میلیارد بازدید

موزیک ویدئوی شکیرا - واکا .اکا

2.5 میلیارد بازدید

 موزیک ویدئوی جنیفر لوپز و پیتبول - روی
زمین - 1.5 میلیارد بازدید

 چارلی انگشت منو گاز گرفت

875 میلیون بازدید 
موزیک ویدئوی لیدی گاگا - بد رومنس

1.2 میلیارد بازدید

 موزیک ویدئوی امینم و ریحانا - عاشق نحوه
 دروغ گفتنت هستم - 2 میلیارد بازدید

داستان ویدئوهای وایرال
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داستان 2

ارتباط معنایی میان
سیب، خودکار و آناناس در شعر !!!

داستان موزیک ویدئوی خودکار آناناس خودکار سیبی!!!

ــای داییمــو کاســاکا، کمدیــن  آق
 و طنزپــرداز حرفــه ای ژاپنــی کــه
 در ســال 2016 بعــد از مدتــی کــه
ــتعار ــام مس ــا ن ــود ب ــب ب  غای
 "پیکوتــارو" و ایــن بــار در غالــب
 شــاعر و خواننــده پــا بــه صنعت

 موســیقی گذاشــت.

ــرای آن  او یــک شــعر گفــت و ب
 آهنگــی را اجــرا کــرد و نکتــه
ــه ــت ک ــن اس ــرا ای ــم ماج  مه
آن بــرای  ویدئویــی   موزیــک 

ســاخت.

ــه ــو اینگون ــک ویدئ ــرح موزی  ش
ــا لباســی ــارو ب ــه پیکوت  اســت ک
 یکدست زرد ایســتاده و دستانش
بــه شــروع  و  اســت   خالــی 
 خوانــدن میکنــد. میگویــد من در
 یک دســتم یــک ســیب دارم و در
ــپس ــودکار، س ــک خ ــری ی  دیگ
ــد و ــه هــم میکوب  دســتانش را ب
ــیبی ــودکار س ــاال خ ــد : ح  میگوی

دارم.

PPAP نمایش موزیک ویدئوی
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ــه ــوی 4۵ ثانی ــک ویدئ ــک موزی  ی
دار  ای عجیــب، جالــب، خنــده 
 و خالقانــه و بســیار کــم خــرج.
موزیــک ایــن   هزینــه ســاخت 
بــوده دالر   900 حــدود   ویدئــو 

اســت .

درخشش در یوتیوب

 از ایــن ویدئــوی 4۵ ثانیــه ای تــا 
ــال 2020 ــا س ــی ت ــروز یعن ــه ام  ب
بازدیــد میلیــون   137 از   بیــش 
ــد از ــن بع ــده. همچنی ــام ش  انج
 انتشــار آن، حــدود 2 مــاه بعــد
 نســخه طوالنــی تــری منتشــر شــد
 کــه از آن موزیــک ویدئــو هــم تــا
  ســال 2020 در یوتیــوب بیــش از
 33۵ میلیــون بازدیــد انجــام شــده

ــت. اس

این شعر از کجا آمده؟
من یک خودکار دارم
من یک سیب دارم

آه
خودکار سیبی

من یک خودکار دارم
من یک آناناس دارم

آه

آناناس خودکار

...

 نوشــته بــاال بخشــی از متــن ترانــه
 موزیــک ویدئــوی آقــای پیکوتــارو
 اســت. او در مصاحبــه ای توضیــح
ــه ــن تران ــور ای ــه چط ــود ک  داده ب
 بــه ذهــن او رســیده اســت. روزی
ــک ــتن ی ــر نوش ــه فک ــه ب  در خان
 ترانــه بــوده، موزیکــی در حــال
 پخــش بــوده و او نیــز بــا خــودکار
ــه ــتن تران ــاده نوش ــتش آم  در دس
 بــوده کــه یکدفعــه یــاد شــهر
ــا ــه در آنج ــد ک ــش میوفت  زادگاه
ــود ــادی وج ــیب زی ــای س ــاغ ه  ب
ــگاه ــز ن ــه روی می ــد ب ــته. بع  داش
ــاس ــک کنســرو آنان ــه ی ــد ک  میکن

 قــرار داشــته و اینطــور میشــود کــه
ــاس و ــک آنان ــیب و ی ــک س  او ی
ــه ــروع ب ــود کار دارد و ش ــک خ  ی
 نوشــتن ایــن ترانــه میکنــد بــدون
 اینکــه حتــی ذره ای بــه ایــن فکــر
 کنــد کــه موزیــک ویدئــوی او بعــد
 هــا بســیار دیــده میشــود و حتــی
 توســط یــک ســلبریتی بســیار
ــه اشــتراک ــوب ب ــروف در یوتی  مع

ــود. ــته میش  گذاش

اتفاق جالب

 در ســال 2016 دونالــد ترامــپ
 رئیــس جمهــور آمریــکا بــه ژاپن
ــز ــا نی ــی ه ــد. ژاپن ــفر می کن  س
ــرای ــتقبال از او ب ــم اس  در مراس
 بخــش ســرگرمی از پیکوتــارو
 دعــوت میکننــد کــه بیایــد و
 روبــروی رئیــس جمهــور آمریــکا
آنانــاس "خــودکار   آهنــگ 
ــد. ــرا کن ــیبی" را اج ــودکار س  خ

داستان ویدئوهای وایرال
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بزرگاتفاق 
ــر ــتین بیب ــت جاس ــد از تویی  بع
ــک ــرد و موزی ــر ک ــاع تغیی  اوض
ــون ــک روز 1.5 میلی ــو در ی  ویدئ
 بازدیــد داشــت و مــردم از آن بــه
 عنــوان "گانگنــام اســتایل" جدیــد
ــث ــن باع ــد و همچنی ــام بردن  ن
ــک ــدول موزی ــدر ج ــا ص ــد ت  ش
ــو هــای پربازدیــد یوتیــوب  ویدئ
از آن  بــرای 3 هفتــه متوالــی 

ــود. ــو ب ــن ویدئ  ای

بیــن دوســتی  بعــد   مدتــی 
بیشــتر جاســتین  و   پیکوتــارو 
ــفر ــن س ــه ژاپ ــتین ب ــد. جاس  ش
ــرای ــارو ب ــا بهمــراه پیکوت  کــرد ت
ــوی ــی در ویدئ ــک ژاپن ــک بان  ی

ــد. ــازی کنن ــی ب تبلیغات

دوستی پیکوتارو و جاستین بیبر بعد از انتشار ویدئو

ــون ــک میلی ــط ی ــار فق ــاه اول انتش ــارو در م ــوی پیکوت ــک ویدئ  موزی
ــر ویدئــوی او را دیــده  بازدیــد داشــت. امــا دو مــاه بعــد جاســتین بیب
 و بعــد آن را در توییتــر بــه اشــتراک گذاشــته اســت. جاســتین بیبــر در
 توضیــح پســت هــم نوشــت : ایــن ویدئــوی مــورد عالقــه مــن در کل

ــت اســت.  اینترن

بر
بی

ن 
تی

س
جا

ر 
ییت

تو
ت 

س
پ

ویدئوی تبلیغاتی جاستین بیبر و پیکوتارو

داستان 2
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پیکه تارو آشنایی 
و پیکو تارو

ویدئوی پیکه و پیکوتارو

پیکــه جــرارد   2017 ســال   در 
 بازیکــن وقــت تیــم بارســلونای
 اســپانیا در اینســتاگرام خــود

پیکوتــارو در ســال 2016  موزیــک ویدئــوی 
 توانســت رتبــه 77 را در جــدول 100 آهنــگ
 برتــر بیلبــورد آمریــکا بدســت بیــاورد. و عنــوان
ــورد را ــه بیلب ــه ب ــگ راه یافت ــن آهن ــاه تری  کوت

ــت آورد. ــز بدس  نی

 ویدئویــی منتشــر کــرد کــه
ــارو در ــراه پیکوت ــه هم  در آن ب
 حــال خوانــدن آهنــگ "خــودکار
ســیبی" خــودکار   آنانــاس 
 بودنــد. پیکوتــارو در ویدئــو بــه
 پیکــه میگویــد "پیکــه تــارو" تــا
ــام خــودش شــبیه باشــد. ــا ن  ب

داستان ویدئوهای وایرال
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زبلزبلملوان ملوان 

از یک شخصیت فرعی تا اسطوره ای جهانی در از یک شخصیت فرعی تا اسطوره ای جهانی در 
دنیای کمیک و انیمیشندنیای کمیک و انیمیشن

داستان زندگی ملوان زبل از اولین حضور در دنیای کمیک تا انیمیشن سال 2021
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داستان سومداستان سوم
بچه پاندایی که ناگهان عطسه کردبچه پاندایی که ناگهان عطسه کرد

 از قلــب جنــگل هــای چیــن بچه
ــی" ــی چ ــام "چ ــه ن ــی ب  پاندای
ــرد ــش کاری ک ــه کردن ــا عطس  ب
 کــه ویدئویــی 20 ثانیــه ای در
ــون ــش از 2۵0 میلی ــوب بی  یوتی
ــو ــام ویدئ ــود. ن ــده  ش ــار دی  ب
ــد" ــه می کن ــدا عطس ــه پان  "بچ

ــت. اس

آن مــورد  در  کــه   ویدئویــی 
اینکــه دلیــل  بــه   میخوانیــد 
 بعــد از وایــرال شــدن، اسپانســر
 قانونــی پذیرفــت، بــرای همیــن
 یکبــار حــذف و بــار دیگــر آپلــود

ــی ــک حقوق ــا لوگــوی مال  شــد ت
 آن یعنــی شــرکت "وایلــد کنــدی"
از بعــد  گیــرد.  قــرار  آن   روی 
 آپلــود مجــدد امــا آمــار بازدیــد از
ــد ــون بازدی ــه 3.3 میلی ــو ب  ویدئ

ــت. ــش یاف کاه

  شرح ویدئوی 20 ثانیه ای

ــور ــی در کش ــاغ وحش ــس ب  قف
ــادر ــدای م ــک پان ــه ی ــن ک  چی
 در حــال خــوردن گیــاه بامبــو
 اســت و کامــال بی توجــه بــه
ــه ــت. بچ ــراف اس ــات اط  اتفاق
و خوابیــده  جلویــش  هــم   او 
 بعــد از چنــد ثانیــه ناگهــان بچــه
ــد ــد میکن ــه ای بلن ــدا عطس  پان
ــاق ــادر اتف ــدای م ــش پان  و واکن
 مهــم و دلیــل اصلــی خــاص

ــت. ــو اس ــن ویدئ ــودن ای ب
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ــه ــینمایی "عطس ــم س  فیل
همــکاری پانــدا"   بچــه 

قــاره دو  مشــترک 

 بعــد از وایــرال شــدن ایــن
 ویدئــو، یــک شــرکت اسپانســر
 قانونــی ایــن ویدئــو شــد و در
 ســال 201۵ دســت بــه ســاخت
 فیلــم ســینمایی از روی ایــن
 ویدئــوی 20 ثانیــه ای زد. ایــن
 فیلــم، همــکاری مشــترک بیــن
 دو کشــور چیــن و اســترالیا
در فیلــم  داســتان   اســت. 
 مــورد یــک بــاغ وحــش رو بــه
 تعطیلــی در اســترالیا اســت کــه
ــاد ــر ایج ــه فک ــان آن ب  صاحب
 یــک تحــول در آن هســتند کــه
ــد. ــاغ وحــش را نجــات دهن  ب
 آنهــا متوجــه ویدئــوی وایــرال
 “بچــه پانــدا عطســه میکند”  در
 اینترنــت میشــوند و بــه چیــن
 ســفر میکننــد تــا همــان پانــدا
ــترالیا ــه اس ــد و ب ــدا کنن  را پی

ــد. ببرن

تریلر فیلم سینمایی "عطسه بچه پاندا" 

ویدئــوی  دیــدن  بــرای 

وایــرال "عطســه بچــه پانــدا" 

ایــن کــد را اســکن کنیــد

:رفرنسهالیوود

استفاده از ویدئوی وایرال در فیلم و سریال و انیمیشن

ــتفاده از ــد، اس ــون رخ می ده ــینما و تلویزی ــب در س ــه اغل ــی ک  اتفاق
 اتفاقــات برجســته و پــر ســروصدای دنیــای واقعــی و مجازی در پیشــبرد
 داســتان اســت. بــرای مثــال اســتفاده از یــک ویدئــوی وایــرال و نمایش
ــاق ــن از اتف ــام گرفت ــا اله ــا ســریال. و ی ــم ی ــک فیل  بخشــی از آن در ی

ویدئــوی وایــرال و نوشــتن داســتان بــر اســاس آن اســت.

 در مــورد ویدئــوی "عطســه بچــه پاندا"هــم شــاهد همچنیــن اتفاقــی در
فیلــم و ســریال و انیمیشــن بــوده ایم.

 ســریال پرســتاره و پرطرفــدار "rock 30" کــه در یکــی از قســمت هــای
ــرال پخــش می شــود. ــوی وای فصــل یــک ایــن ســریال ایــن ویدئ

 ســریالی انیمیشــنی ســه خــرس
شــبکه ســاخته  پــوک،   کلــه 
قســمت در  نتــورک   کارتــون 
 شــانزدهم از فصــل اول که نام آن
 “عطســه ی پانــدا” اســت آلــرژی
ــدا ــه ســراغ خــرس پان ــی ب  فصل
ــد و باعــث عطســه کــردن  می آی
ــد کــه  او میشــود. مــردم می بینن
ــت. ــزه اس ــردن او بام ــه ک  عطس
 از پانــدا فیلــم می گیرنــد و در
 اینترنــت قــرار می دهنــد کــه

ــود. ــرال میش ــم وای ــو ه ویدئ

داستان 3
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لیســت  جــذاب  مقالــه 

کتــاب  تریــن  پرفــروش 

تاریــخ  داســتانی  هــای 

2020 ســال  تــا  جهــان 
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اتحــاد  پربازدیــد  انیمیشــن 

ابرقهرمــان هــا و شــخصیت هــای 

ــرای  ــن ب ــم و انیمیش ــی فیل اصل

کرونــا ویــروس  علیــه  مبــارزه 



وایرال وان 20

 ترین اسکیت برد سوارسریع

داستان ویدئوی وایرال سریعترین بولداگ اسکیت برد سوار

داستان چهارم

 تیلمــن ســگی از نــژاد بولــداگ اســت. یــک بولــداگ
 انگلیســی کــه بخاطــر روحیــه ورزشــی اش، در اینترنت
 دوســتداران زیــادی پیــدا کــرد و زندگــی صاحــب خود
 را نیــز بــه کلــی تغییــر داد. حــدود 12 ســال پیــش و در
 ســال 2007 رون دیویــس ویدئویــی از بولــداگ خــود
ــکیت ــگ اس ــوان س ــا عن ــرد ب ــود ک ــوب آپل  در یوتی
ــا ــان ب ــه در طــول خیاب ــزه ک ــک ســگ بام  ســوار.  ی
ــش از ــی رود. بی ــن م ــاال و پایی ــود ب ــکیت برد خ  اس
 22 میلیــون بازدیــد باعــث وایــرال شــدن ایــن ویدئــو

 شــد و اتفاقــات بــزرگ بعــدی را هــم شــامل شــد.

ویدئوی وایرال "تیلمن سگ اسکیت سوار"

داستان 4
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ثبت رکورد گینس در رقابت های "ایکس گیمز"

گینسرکورد       

تیلمن در سریال تلویزیونی

از تلویزیونــی  ســریال   یــک 
 شــبکه هالمــارک بــه نــام “چــه
 کســی ســگ هــا را فــراری داد”
 و داســتان آن در مــورد یــک
ــه ــه ب ــی اســت ک  کمــپ نظام
 ســگ هــای معروفــی همچــون
 تیلمــن آمــوزش هــای نظامــی

ــد. می ده

بولــداگ زندگــی   پایــان 
ر ورزشــکا

 ســگی کــه بــه گفتــه صاحبــش
ــق ــکیت برد عاش ــر اس ــالوه ب  ع
 موج ســواری هــم هســت در
ــان ــی اش پای ــالگی زندگ  10 س

ــت. یاف

 در ســال 2009 تیلمــن بــا اســکیت
ــری را ــی 100 مت ــود مصافت ــرد خ  ب
ــرای  در 19.67 ثانیــه طــی کــرد و ب
 ایــن کار یــک رکــورد بــا ارزش

ــاند. ــت رس ــه ثب ــس ب گین

ســگ تریــن  ســریع   رکــورد 
 اســکیت ســوار دنیــا تــا ســال 2013
 در دســتان )پــا هــای( تیلمــن
 بــود امــا در مســابقات ایکــس
ــس ــه در ل ــال ک ــن س ــز همی  گیم
 آنجلــس برگــزار می شــد ســگی
 بــه نــام “جامپــی ســگه” توانســت
 بــا اختــالف 2 هــزارم ثانیــه یعنــی
ــی ــر را ط ــه ، 100 مت  در 19.6۵ ثانی
 کنیــد و رکــورد ســریع تریــن ســگ

ــد. ــوار را بزن ــرد س ــکیت ب اس

MINI ویدئوی تبلیغاتی خودروی 

ــل هــای شــناخته شــده ای ــه اتومبی ــی ک  شــرکت خودروســازی مین
ــعار ــا ش ــی ب ــوی تبلیغات ــک ویدئ ــر را دارد. ی ــی کوپ ــون مین  همچ
ــی در ســال 2014 منتشــر شــد. ــل مین ــرای اتومبی  "عــادی نیســت" ب
 در ویدئــو و در صحنــه ای کــه همــه خــودرو هــا پشــت چــراغ قرمــز
ــی رد ــه راحت ــد و ب ــود میای ــکیت برد خ ــا اس ــن ب ــد، تیلم  مانده ان

ــد. ــدون اینکــه پشــت چــراغ بمان میشــود ب

داستان ویدئوهای وایرال
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کره ای با اسب خیالیگاوچران 

میلیارد3.6 

ــن ــن 2020 از ای ــر ژوئ ــا اواخ  ت
یوتیــوب در  ویدئــو   موزیــک 
بــار میلیــارد   3.6 از   بیــش 
 بازدیــد انجــام شــده اســت.
 یکــی از 10 ویدئــوی برتــر تاریــخ
 یوتیــوب از نظــر بازدیــد تــا بــه

می باشــد.  امــروز 

داستان موزیک ویدئوی گانگنام استایل

ــره ای. ــوع ک ــاپ و از ن ــبک پ ــه س ــیقی ب ــت موس ــده ای در صنع  پدی
ــراه رقصــی ــب و جــوش بهم ــر از تحــرک و جن ــو پ ــک ویدئ ــک موزی  ی
 مخصــوص کــه افــراد، ســوار بــر اســب خیالــی انجــام می دهنــد. آقــای
ــده و طــراح ــام مســتعار "ســای        " خوانن ــا ن ــارک جــی ســانگ ب  پ

ــتایل" اســت. ــام اس ــوی "گانگن ــک ویدئ ــص موزی  رق
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Gangnam Style موزیک ویدئوی 

داستان پنجم

داستان 5
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معنی عبارت گانگنام استایل

نقد مثبت منتقدین

شانس یا کیفیت باالی کار؟

ــان ــه ظاهرش ــی ب ــره جنوب ــام گ ــهر گانگن ــردم ش  م
روز مــد  مطابــق  و  می دهنــد  اهمیــت   بســیار 
ــهر ــن ش ــای" ای ــه "س ــوری ک ــد. بط ــش میرون  پی
 را مشــابه بورلــی هیلــز آمریــکا میدانــد. و امــا
 عبــارت "گانگنــام اســتایل" یــا "ســبک گانگنــام" کــه
ــود ــوط می ش ــت و مرب ــاختگی اس ــارت س ــک عب  ی
ــام. بــه گفتــه  بــه ســبک زندگــی مــردم شــهر گانگن
ــو در ــک ویدئ ــن موزی ــگ، ای ــده آهن  "ســای" خوانن
 واقــع اشــاره بــه آن دســته از مــردم دارد کــه تظاهــر
 می کننــد و ســخت در تــالش هســتند کــه خودشــان

ــد. ــان دهن ــتند نش ــا نیس ــه واقع ــه ک را آنگون

 در ابتــدا قــرار بــود کــه ایــن آهنــگ فقــط بــرای

ــن ــا همی ــود و ب ــش ش ــی پخ ــداران محل  طرف

 هــدف ویدئــوی آن در یوتیــوب آپلــود شــد. امــا

ــرار ــوب ق ــو در یوتی ــک ویدئ ــه موزی ــی ک  زمان

 گرفــت، تنهــا در روز اول 500 هــزار بازدیــد از

آن انجــام شــد.

ــام اســتایل” مــورد نقــد  موزیــک ویدئــوی “گانگن

ــا ــتر آنه ــه بیش ــت ک ــرار گرف ــی ق ــای متفاوت  ه

ــیقی ــد از موس ــه تمجی ــی ب ــد. برخ ــت بودن  مثب

ــم ــن ه ــی از منتقدی ــد. برخ ــرای آن پرداختن  گی

 رقــص او را ســرگرم کننــده و جالــب دانســتند کــه

ــده شــده اســت. ــک پدی ــه ی ــل ب تبدی

داستان ویدئوهای وایرال
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در جهاناولین                
گینــس  رکــورد   4
جــزو  بــودن  و  
هـــای  بـرتـریـــن 
ــور ــش از 30 کشـ بیـ

ــن ــتایل اولی ــام اس ــوی گانگن ــک ویدئ ــال 2012 موزی ــامبر س  در دس
ــارد ــود کــه بازدیــد آن از مــرز یــک میلی  ویدئــوی تاریــخ یوتیــوب ب
 گذشــت. بعــد از ایــن اتفــاق و بــا روی روال افتــادن موفقیــت هــای
ــاد. ــورد هــای خــود افت ــت رک ــر ثب ــه فک ــو، "ســای" ب ــک ویدئ  موزی
ــه ــو در هم ــن ویدئ ــوان "اولی ــا عن ــس ب ــورد گین ــن رک ــت اولی  ثب
ــوب برســد" ــارد در یوتی ــد 1 میلی ــه بازدی ــه توانســته ب ــات ک  موضوع
 کــه در همــان دســامبر 2012 ایجــاد شــد و همچنیــن رکــورد گینــس
ــد 2 ــه بازدی ــته ب ــه توانس ــات ک ــه موضوع ــو در هم ــن ویدئ  " اولی
 میلیــارد در یوتیــوب برســد"و بعــد از ایــن، رکــورد بزرگتریــن رقصــی
 کــه بــا اســتایل موزیــک ویدئــوی او انجــام شــد بــا تعــداد 18 هــزار
ــورد ــک رک ــن ســال ی ــت رســید. در همی ــه ثب ــده ب ــر شــرکت کنن  نف
 دیگــر هــم بــرای او بــه ثبــت رســید و آن چیــزی نبــود جــز "بیشــترین

ــون و 140 هــزار الیــک". ــر 2 میلی ــوب براب ــک یوتی ــداد الی تع

5 ســال در صــدر جــدول
ــر 2012 ــتایل از نوامب ــام اس  گانگن
ــک ــت از موزی ــه توانس ــی ک  زمان
ــام ــا ن ــر ب ــوی جاســتین بیب  ویدئ
 "بیبــی" جلــو بزنــد بــه صــدر
ــوب ــخ یوتی ــای تاری ــد ه  پربازدی
 رســید و در آنجــا مانــد تــا جــوالی
 2017 زمانــی کــه موزیــک ویدئــوی
میبینمــت "دوبــاره                                              پرطرفــدار 
 " از ویــز خلیفــا کــه بــرای قســمت
 هفتــم ســری فیلــم هــای “ســریع
 و خشــمگین” بــود از “گانگنــام

ــت. ــی گرف ــتایل” پیش اس

نماد و امضای موزیک ویدئوی گانگنام استایل در شهر سئول

داستان 5
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تقلید رقص حیوانات مختلف
 توقــع بــاالی هــواداران از ســای، باعــث شــد تــا او وقــت زیــادی بــرای
ــد. ســاعت هــا ــام اســتایل صــرف کن ــوی گانگن ــک ویدئ  ســاخت موزی
 مطالعــه کــرد تــا بــه ایــده ای جدیــد دســت پیــدا کنــد، یــک مــاه تمــام
 تــا دیر وقــت تــالش کــرد و در نهایــت ایــده ســاخت موزیــک ویدئــوی
 گانگنــام اســتایل بوجــود آمــد. او قبــل از اینکــه حرکــت یورتمــه اســب را
 بــرای ویدئــو انتخــاب کنــد و در طــول ایــن یــک مــاه بــا طــراح رقــص
ــه ــرار داد از جمل ــی ق ــورد بررس ــی را م ــات مختلف ــرکات حیوان ــود ح  خ

 پانــدا و کانگــرو.

 از ســینما گرفتــه تــا
و سیاســت ورزش 
صحنــه ســر  جکمــن   هیــو 
ســینمایی فیلــم   فیلمبــرداری 
 "ولوریــن" ، رابــرت داونــی جونیــور
ــم ــی فیل ــران جهان ــگام اک  در هن
 مــرد آهنــی 3 و دبیــر کل ســازمان
 ملــل متحــد، آقــای بــان کــی مون
برتریــن از  جوکوویــچ  نــواک   و 
از جهــان  تنیــس   ورزشــکاران 
 جملــه کســانی هســتند کــه تجربه
 انجــام ایــن رقــص را داشــته انــد
اجــرا بــرای طرفــداران  را  آن   و 

 کرده انــد.

آقامون جنتلمنه
 از دســتاورد هــای دیگــر
 ســای میتــوان بــه موزیــک
 ویدئــوی "جنتلمــن" اشــاره
ــد از ــال بع ــه یکس ــرد ک  ک
 گانگنــام اســتایل منتشــر
 شــد و تــا بــه امــروز بیــش
 از 1.3 میلیــارد بازدیــد در

ــت. ــته اس ــوب داش  یوتی

داستان ویدئوهای وایرال
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هشتگهشتگمخترع مخترع   

با کسی که برای اولین بار پیشنهاد استفاده از هشتگ را داد آشنا شوید
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 چالــش ســطل آب یــخ، چالــش
ــش  10 ســاله، رقــص کیکــی، چال
 هــای دلــه الــی، ســکوی نامرئــی
 و ... تعــدادی از مهمتریــن چالش
 هــای اینترنتــی چنــد ســال اخیــر
 هســتند. برخــی بــا هــدف هــای
ــع آوری ــتانه و جم ــان دوس  انس
ــول انجــام می شــوند و برخــی  پ
 دیگــر کــه صرفــا جنبــه تفریحــی

   دارنــد.

چالش اینترنتی چیست؟
ــروع ــوال ش ــه معم ــده ای ک  پدی
 کننــده آن فــردی معــروف اســت.

ــود و ــده می ش ــه دی ــخصی ک  ش
 طرفــدار دارد. اینگونــه اســت کــه
ــی را ــن فعالیت ــروی دوربی  او روب
 انجــام می دهــد، بــرای مثــال
ــا ــارت دارد ی ــه در آن مه  کاری ک
ــد ــاده تر مانن ــک کار س ــام ی  انج
غــذای یــک  کــردن   درســت 
 خــاص. بعــد ویدئــوی خــود
اجتماعــی هــای  شــبکه  در   را 
 قــرار می دهــد و نــام 2 یــا 3
همــکاران و  دوســتان  از   نفــر 
 خــود را می نویســند و آنهــا را
 بــه چالــش انجــام همیــن کار
ــم ــا ه ــد. و از آنه ــوت می کنن  دع

چالش اینترنتی چیست و چطور شکل می گیرد و جهانی می شود؟

 میخواهــد کــه افــراد دیگــری را
ــیاری ــند. در بس ــش بکش ــه چال  ب
ــراد ــن اف ــه ای ــی ک ــوارد زمان  از م
 شــناخته شــده ایــن چالــش هــا را
 انجــام می دهنــد و ویدئــوی خــود
ــردم ــد. م ــه اشــتراک می گذارن  را ب
 عــادی هــم ترغیــب می شــوند
ــد و ــام دهن ــان کار را انج ــا هم  ت
ــه ــود را ب ــنایان خ ــتان و آش  دوس
 چالــش بکشــند. اینگونــه یــک
در و  اینترنتــی ســاخته   چالــش 
ــود. ــناخته می ش ــان ش ــام جه تم

به چالش دعوت شما 
شده اید

داستان ویدئوهای وایرال
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دِر بطریچالش 

 قصــه از جایــی شــروع شــد کــه یــک تکوانــدو کار قزاقســتانی ویدئویی
 در اینســتاگرام خــود منتشــر کــرد و در آن جکــی چــان، جــان کلود ون
 داوون، کانــر مــک گرگــور و جیســون اســتاتهام را بــه انجــام چالشــی
 دعــوت کــرد. وی کــه بــا نــام کاربــری                     در اینســتاگرام
 فعالیــت می کنــد در تاریــخ 2۵ ژوئــن 2019 چالشــی جدیــد ســاخت
ــرار دارد، ــروی شــما یــک بطــری ق ــه ایــن صــورت اســت: روب  کــه ب
 شــما بایــد یــک دور بچرخیــد و ســپس بــا پــا طــوری بــه دِر بطــری
 ضربــه بزنیــد کــه بــاز شــود بــدون اینکــه بطــری بیوفتــد. از افــرادی
  کــه او بــه چالــش دعــوت کــرد کانــر مــک گرگــور و جیســون اســتاتهام

ایــن دعــوت را پذیرفتنــد و ویدئــوی خــود را منتشــر کردنــد.

MASTER FA

چالش اینترنتی دِر بطری که توسط جیسون استاتهام وایرال شد

داستان شماره شش

Master Fa .سازنده چالش دِر بطری 

داستان 6
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چالــش کننــده  وایــرال 
ــون ــد و 6 میلی ــون بازدی  21 میلی
ــش ــام چال ــه انج ــک، نتیج  الی
معــروف بازیگــر   توســط 
ــتاتهام ــون اس ــوودی جیس  هالی
2019 جــوالی  یکــم   اســت. 
 )تقریبــا یــک هفتــه بعــد از
جیســون چالــش(   شــروع 
خــود اینســتاگرام   در صفحــه 
 ویدئــوی خــود را منتشــر کــرد و
 نوشــت #چالش-پذیرفته-شــد.
ــو ــن ویدئ ــه در مت ــه ای ک  نکت
 وجــود دارد ایــن اســت کــه
ــر ــان مای ــرف ج ــون از ط  جیس
 خواننــده آمریکایــی هــم دعــوت

شــده اســت.

 بیــش از 120 میلیــون بازدیــد از مجمــوع آمــار

ــی "دِر بطــری" ــش جهان ــرای چال ــراد شــناخته شــده ب ــد اف  بازدی

ــد. ــت آم بدس

پایان َتب چاِلش دِر ُبطری

تصویر برخی از سلبریتی هایی که در این چالش شرکت کردند

 تمامی ویدئو های  چالش دِر بطری

# Farakicks challenge # Bottle Cap challenge 

داستان ویدئوهای وایرال
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طور در انیمیشن ایرانپدرخوانده   

1390

انیمیشــن ســوریلندکه  اولیــن 
ــرار دارد ــوب آن ق ــال یوتی  درکان
نــام ایســتگاه"  در   "خرگــوش 
 دارد. کــه مربــوط اســت بــه

 ســال 2011.

داستان شروع به کار انیمیشن های سوریلند

 ســروش رضایــی: بعضــی از دوســتانم منــو ســوری صــدا میکننــد و ســوریلند از
اینجــا آمــده هماننــد دیزنــی لنــد بــه معنــی ســرزمین ســروش.

ــه از دل جامعــه را ــر گرفت ــز و موضوعــات ب  ظاهــر ســاده ، محتــوای طن
 در انیمیشــن هــای کوتــاه ســوریلند می تــوان پیــدا کــرد، بــه کارگردانــی
ــه ــاه در صفح ــن کوت ــمت انیمیش ــش از 180 قس ــی. بی ــروش رضای  س
 اصلــی یوتیــوب ســوریلند قــرار دارد کــه شــامل مجموعــه هایی بــا عنوان
ــه ــف. ســوریلند ک ــا موضوعــات مختل  و شــخصیت هــای اختصاصــی ب
 اخیــرا طرفــداران بســیار زیــادی پیــدا کــرده اســت هــر قســمت جدیــدی
 کــه انتشــار می دهــد بــه ســرعت در شــبکه هــای اجتماعــی بخصــوص
ــود. و ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــتاگرام ب ــف اینس ــات مختل  در صفح
ــل ــد تبدی ــر بازدی ــرال و پ ــی وای ــه ویدئوی ــه یکــی دو روز ب ــا بفاصل  تنه

 می گــردد.

 در ســال 1392 همشــهری جــوان  بــا ســروش رضایــی مصاحبــه ای انجــام

نمایش اولین انیمیشن سروش رضایی

داستان هفتم

داستان 7
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انیـمیـشـن 

دایان ُپسـت ُمدرن  ـِ گ

ــه ــد ک ــرح میکن ــد و او مط  میده
ــا را در ــن ه ــل کار، انیمیش  در اوای
 ســایت خــود مناشــر می کــرده.
 امــا از زمانــی کــه شــروع بــه آپلــود
ــا را ــرد و آنه ــبوک ک ــا در فیس  آنه
ــتراک ــه اش ــود ب ــتان خ ــا دوس  ب
ــراد ــادی از اف ــداد زی ــت تع  گذاش
اشــتراک بــه  و  دیدنــد  را   آن 
ــبوک ــی فیس ــه نوع ــتند. و ب  گذاش
ــن ــرای انیمیش ــی ب ــکوی پرش  س

ــت. ــوده اس ــوریلند ب ــای س ه

ــت ســوریلند ــل محبوبی  دلی
کوتــاه انیمیشــن  و   1392  ســال 
بــا مــدرن"  پســت   "گدایــان 
بــروز. و  اجتماعــی   موضوعــی 
ــا ــه ب ــی در مصاحب ــروش رضای  س
ــد: ــه میگوی ــه همشــهری گفت  مجل
ــه ــال ب ــک س ــا ی ــد : تقریب  میگوی
 ایــده اش فکــر کــرده بــودم. چــون
ماجــرای اخیــر  ایــن مــدت   در 
آزارم خیلــی  الیــک   فرهنــگ 
ــا ــردم واقع ــاس ک ــی داد. احس  م
 دارد حالــت گدایــی پیــدا می کنــد.
تــا “چنــد  می گوینــد   مــدام 

ــو” … ــزن الیک ــا “ب ــک داره؟” ی  الی

ــدن ــاخته ش ــث س ــی باع ــروش رضای ــار و س ــا افش ــکاری پوی  هم

 انیمیشــن “رســتم در ســرزمین عجایــب : خــون ســهراب ” در ســال

ــا ــترک ب ــندگی مش ــی و نویس ــروش رضای ــی س ــد. کارگردان  2102 ش

ــا افشــار. انیمیشــن 7 دقیقــه ای کــه در ســایت IMDB صفحــه  پوی

برتــر انیمیشــن  برنــده جایــزه ی  دارد. در ســال 2013   رســمی 

ــد. ــس ش ــس آنجل ــگ( در ل ــم فرهن ــتیوال فیل ــگ )فس ــاد فرهن     بنی

آشــنایی بــا آقای ســوریلند
میــان جالــب   مصاحبــه ای 
 ســروش رضایــی و تــی وی پالس
گرفــت. صــورت   9۵ ســال   در 
 بــرای اولیــن بــار بعــد از انتشــار
جنجالــی، انیمیشــن   چنــد  
 صحبــت هــای او بــدون نمایــش
 تصویــر وی در ویدئــو شــنیده
ایــن جالــب  نکتــه   میشــود. 
 اســت کــه در مصاحبــه او را آقای
می کننــد. خطــاب   ســوریلند 

1394 ســال  اعتمــاد   روزنامــه 
نظــرم بــه  رضایــی:   - ســروش 
 گدایــان پســت مــدرن چیــزی
ــد ــه چن ــت ک ــخره گرف ــه س  رو ب
مــخ رو  به شــدت  بــود   ســالی 
بــود. فیس بــوک    کاربــرای 

بین المللیجایزه 
فستیوال فیلم فرهنگ
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