ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Death Of Superman؛
ﻣﺮگ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Death Of Supermanﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ داﺳﺘﺎن ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ اﺳﺖ و از
ﮔﻔﺘﻦ اﻧﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎن ﻫﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮکﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۲ﺗﺎ  ۱۹۹۳ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ دی ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺳﺮی داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ( ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﯾﻦ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮکﻫﺎ ﺷﺪ .ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ)ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی را

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ( و ﺣﺎﻻ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻣﯿﺰان وﻓﺎداری ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﮏ وﻓﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎزﻧﺪهWarner Bros. Animation، DC Films :
ﮐﺎرﮔﺮدان :ﺟﮏ ﮐﺎﺳﺘﻮرﻧﺎ ،ﺳﺎﻣﯽ ﻟﯿﻮ
ﺻﺪاﭘﯿﺸﮕﺎن :ﺟﺮی اﮐﺎﻧﻞ ،راﻧﯿﻦ وﯾﻠﺴﻮن ،رزارﯾﻮ داوﻧﺴﻮن ،ﻣﺖ ﻻﻧﺘﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﯿﻠﻢ :ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ داﺷﺖ
را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﻠﺶ ﯾﺎ ﺳﻮﭘﺮﮔﺮل در
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﺰا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )و ﯾﺎ در اﻧﺘﺸﺎرات رﻗﯿﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرول ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﻓﺮﻋﯽ از دﻧﯿﺎی اﯾﮑﺲ ﻣﻦ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮک دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( اﻣﺎ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ و ﻣﺮگ
ﺗﺮاژدﯾﮑﺶ ،ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و ﻃﺮﻓﺪاران را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و دی ﺳﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﺮی
ﮐﺘﺎب  Regin Of Supermenرا ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﺮگ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺶ را
اداﻣﻪ داد و او را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Regin Of Supermenﻫﻢ در دﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﺪی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ Death Of
 Supermanﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ.

ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮود
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر آن را در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺘﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺑﺮﺷﺮوری ﺑﻪ
اﺳﻢ  Doomsdayﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ )ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ زک اﺳﻨﺎﯾﺪر در ﮐﺸﺘﻦ اﯾﻦ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺪود ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ او ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دی ﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺳﯿﻞ
اﻧﺘﻘﺎدات روﺑﺮو ﺷﺪ!(

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﺟﻠﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺮﯾﺎت از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻮزدی و… اﻋﻼم ﺷﺪ
دی ﺳﯽ ﺑﺮﺧﻼف رﻗﯿﺐ ﺧﻮد،ﻣﺎرول ،ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و
دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
و… ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد دی ﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺎزار اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از
ﻣﺎرول ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در دﻧﯿﺎی ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Superman Doomsdayﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از داﺳﺘﺎن ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ و اداﻣﻪ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون وﻓﺎداری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن در ﺳﺎل ۲۰۱۸

ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دی ﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ
دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺿﻤﻦ وﻓﺎداری ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﯿﮏ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در ﺻﺪ( ادای دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی و دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ در ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮکﻫﺎ ﺷﺪه و

اﺛﺮی ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﯽ دارد آﻧﻬﺎ را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎزد.

داﺳﺘﺎن ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز )ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﻓﻨﺎک(
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ از ﻓﻀﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزی ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)در ﮐﺎﻣﯿﮏﻫﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ  Doomsdayﻧﺎم دارد ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻫﺮﺑﺎر
در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﯿﺒﺖ او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﺪ( اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ دارد و
ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺳﺮراه ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد .اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻟﯿﮓ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ:
آﮐﻮاﻣﻦ،واﻧﺪرووﻣﻦ،ﻓﻠﺶ،ﺑﺘﻤﻦ،ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺘﺮ،ﻫﺎک ﻣﻦ ،ﺳﺎﯾﺒﻮرگ و ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﺟﻠﻮی او ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻟﮑﺲ ﻟﻮﺛﺮ )دﺷﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ( ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را در ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﭘﯿﺸﺮوی ) Doomsdayﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر وﺣﺸﺘﻨﺎک او روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮ او
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ( دارد.

ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Doomsdayﯾﮑﯽ از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻬﻮﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎنﻫﺎی دی ﺳﯽ
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻫﻮﯾﺖ او آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺪرت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ او زﺑﺎﻧﺰد
ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن دﻧﯿﺎی دی ﺳﯽ را در ﻃﻮل
ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺣﻀﻮرش رﻋﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺪام اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻫﯿﺒﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺘﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﻨﺪان ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را درﺑﺎره او ادا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ Death Of
 Supermanﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎﻣﯿﮏ در ﻧﺴﺨﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻮن اﻣﺮوزه روز دﯾﮕﺮ
ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﻣﯽﺷﺪ( و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺎﻣﯿﮏ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺻﺪاﭘﯿﺸﮕﺎن اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Death Of Supermanﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ
ﺻﺪاﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮﮐﯽ ﻗﺮض دادهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ  Rosario Dawsonاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﺑﺎزﯾﮕﺮیاش در ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ ﻣﺎرول و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺷﻬﺮﮔﻨﺎه ﺻﺪای او را از ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﭼﺖ و ﮐﻼﻧﮏ و  Dishonoredﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﻪ در ﻃﻮل اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺣﺲ و ﺣﺎل آن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Death Of Supermanﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ آن و در ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻃﻮر ﺷﺎﻫﮑﺎری در ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Death Of Supermanﮔﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
اﯾﺴﺘﺮاگ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺎﻣﯿﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﺎآﺷﻨﺎﺗﺮ
ﮐﻤﯽ ﮔﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،اوج اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﺪی آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺪه زﯾﺎدی آن را
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ رﮐﻮرد ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﺘﺮاژ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ
داﻧﺴﺖ وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای  Regin Of Supermenرا ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
)ﺧﻄﺮ اﺳﭙﻮﯾﻞ داﺳﺘﺎن :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﺪی ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮﺗﺎن ﻧﺸﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺮگ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮوﭘﻠﯿﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﺑﻪ آﺷﻮب
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰو ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮی ﮐﺎﻣﯿﮏﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺮ اﺳﭙﻮﯾﻞ داﺳﺘﺎن(

ﺑﺎزی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﺮگ و اﺣﯿﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ در زﻣﺎن ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﻮک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮی
را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽداد
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  Death Of Supermanﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی اﺧﯿﺮ دیﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻀﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ و داﺳﺘﺎن ﻏﻨﯽ ﮐﺎﻣﯿﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن آن ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺮادران وارﻧﺮ و دی ﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را
در ازای اﯾﻦ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادا ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

