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فلم فراموششدهای
که به نمایش در آمد

جشنواره ماردل پالتا فلم کوتاهی از فرانسوا تروفو
کارگردان افسانهای فرانسوی که فلمی نادر است به
نمایش گذاشت .جشنواره ماردل پالتا فلم کوتاهی
از فرانســوا تروفو کارگردان افسانهای فرانسوی که
فلمی نادر است به نمایشگذاشت .این فلم کوتاه که
از مدتها پیش به دست فراموشی سپرده شده بود
اثری نادر از تروفو با عنوان « ۴ضربه» اســت که در
سال  ۱۹۶۲در جشنواره ارجنتینی فلمبرداری شده
بود و از آن زمان کمتر جایی دیده شد .این فلم نادر
از کارگردان مشهور فقید در جشنواره ماردل پالتا
ارجنتین به نمایش در آمد.
این فلم در حالی که در این جشــنواره ارجنتینی
در ســال  ۱۹۶۲گرفته شد ،هرگز در آنجا به نمایش
درنیامــده بود .به گفته مارســلو آلدرته مدیر این
جشــنواره ارجنتینی که دو ســال تالش کرد تا
بتواند این فلــم را به خانه بازگرداند ،این فلم وقتی
ساخته شد که تروفو ســال  ۱۹۶۲برای ارایه «ژیل
و ژول» در این جشــنواره حضور یافته بود و جایزه
بهترین کارگردانــی را برای این فلم دریافت کرد و
قصد داشــت با مروری بر فلمهای آلفرد هیچکاک
به مدیریت ســینماتک بلجیــم مصاحبهای نیز با
کارگردان «سرگیجه» انجام دهد .این برنامه بعدا به
کتابی به یادماندنی با عنوان «هیچکاک/تروفو» بدل
شد .تروفو آن زمان با ساخت فلم « ۴۰۰ضربه» اروپا
را تــکان داده بود و به همین دلیل نام « ۴ضربه» را
برای این فلم کوتاه انتخاب کرد.
این فلم کوتاه یک کمدی-تریلر صامت  ۱۶میلیمتری
است که تروفو و بازیگران گلورا آلگورتا ،کریستین
روشــفورت و ماری الفروت در آن بازی کردهاند.
این فلم به نوعی تجلیلی از آثار هیچکاک و شــبیه
کمدیهای چاپلین است .جشنواره فلم ماردل پالتا
از  ۱۸تا  ۲۷نوامبر در ارجنتین برگزار میشود.

سینمایپسازطالبانافغانستانبهروایتداوران
از زمانی که شــاه اماناهلل خان جعبــهای جادویی بنام
پروژکتور را وارد افغانســتان کرد ،سینما به عنوان نماد
مدرنیته فراز و نشــیبهای فراوان را در عمر تقریبا ۷۰
ساله خود در ســایه حکومتهای افغانستان تجربه کرده
است .زمانی از هنر ســینما به عنوان یک پدیده نوین
فرهنگی و هنری استقبال و تجلیل کردند (دهه  ۶۰و۷۰
میالدی) و زمانی هم تکفیر و تحریم (دهه  ۹۰میالدی)،
ولی در نهایت ،برخوردی که در دههای اخیر با ســینما
شده است نه تجلیل بوده اســت و نه تکفیر ،بلکه عمال
تخریب و تبعید سینما است.
و این تقدیرتاریک تمام زوایای فرهنگی افغانســتان به
شمول هنر سینما را در برگرفته است .به طور نمونه :در
 ۱۵سال گذشته نه تنها هیچ فلم بلند سینمای بابودجه
دولت و امضای وزیر فرهنگ ســاخته نشــد بلکه اکثر
ســینماهای کابل هم با تبانی دولــت و بخش خصوصی
تبدیل به تجارت خانه و فروشگاه شده است.
دالیل مختلف برای ســقوط سینما درافغانستان از طرف
مقامات دولتی ذکر شــده اما لطیــف احمدی ،رییس
اســبق افغان فلم میگوید که دولت پسا طالبان از ابتدا،
قصــد اختصاص بودجه برای ســینما و تولید فلم را در
تصمیمگیریها نداشــت .رویهمرفته ،وضعیت موجود
نه وسیلهای ترغیب برای بازگشت فلمسازان قدیم است
و نه منبع تشــویق برای نســل نو ،بلکه سینمای امروز
افغانستان منحصر شده به سینماگران در تبعید و تعداد
فلمســاز جوان که خارج از سیاست و حمایت دولت و به
طور مستقل در افغانستان فلم میسازند.
دومین جشــنواره فلم در لندن در حال برگزار شده که

تهیه کنندگان این جشــنواره ســعی میکنند در کنار
تشویق فلمســازان ،نقش نقد و بررسی فلمها را جدی
گرفته تا راهی برای نجات ســینمای افغانستان از این
بنبست موجود پیدا نماید .تاریخ نشان میدهد که بعضی
از هنرها با نقد پرورش میابــد .پورلیپروهون میگوید:
رشد هنر سینما را بیشتر از هنرهای دیگر باید در نقایص
آن جســتجو کرد .اما فرهنگ نقد در جامعه افغانستان
چندان ســابقه فراگیر نداشــته یا حداقل در عرصهای
سینما جایگاه ويژه در بین عالقهمندان فلم و سینما پیدا
نکرده است.
مشــکالت رایج فلمهــا مربوط به ســه بخش مجزای
پیشتولید ،تولید و پس از تولید میباشــد که در اینجا
فقط به مشکالت پیش تولید به روایت فلمسازان ،داوران
و تماشاگران میپردازیم .شتابزدگی در انتخاب سوژهها و
نپرداختن به پرورش فلمنامه و ضعف تحقیق در فلمهای
مستند از مشکالت رایج فلم هاست.
آصف سلطانزاده ،نویسنده افغان مقیم دنمارک معتقد
است که فلمسازان جوان افغانستان با تعهدی که نسبت
به موضوعات اطراف شان احســاس میکنند شتابزده
عملکرده اند .درحالیکه اگر هر فلمساز یک شاهکار خلق
کند بهتراز چندین کار پیش پا افتاده است.
حسن صلحجو ،فلمساز و یکی دیگراز داوران جشنواره
معتقد است که جدی نگرفتن تحقیق باعث حیف شدن
سوژه می شود .اهمیت به تحقیق باعث میشود تا فلمساز
با تمرکز به جزییات فلم بســازد تــا حضور کارگردان و
فلمبردار در فلم را کمرنگ نماید .ســینما یعنی آیینه
بودن ،وقتی شــما یک پدر افغان را خشن و ظالم نشان

میدهید هیچ پدر افغان قصــه تان را باور نمیکند زیرا
وقتی فلم شــما را میبیند از خود میپرسد خوب آنکه
خشــونت میکند من نیستم زیرا من برای خانواده کار و
تالش میکنم .پس فلم شما را چی کسی باورمیکند؟
صحنههای گریه کردن ،اســتفاده از موسیقی بیمورد،
اغراق گرایی وشعاردادن از مشکالت رایج فلمها است.
مثال خلق احساس گریه کردن برای تماشاگر بهتر است
از نمایش گریه در فلم.
ابوذر امینی ،فلمساز و داور جشنواره معتقد است که باید
داستانی نوشت که در خاطره بماند« .داستانهای جذاب
را از عوام بگیریم و به زبان عوام بازگو کنیم».
مشــکل داســتانهای فلم ما تأکید به بدبختی اســت،
البته بدون راه حل و روزنــه امید؛ در حالیکه میتوانیم
خوشبختیها را در بدبختیها ببینیم.
حســین ابرقان ،بازیگــر فلم و یکی دیگــراز داوران
جشــنواره میگوید :برایم اهمیت دارد که فلمســازان
روی زندگی روزمره مردم تمرکز کنند ،مانند روابط زنان
با اعضای خانواده در خانه اجتمــاع و محیط فرهنگی؛
شناخت افغانســتان با خبرها دیکته میشود و به همین
دلیل تشــنگی برای دیدن زوایای زندگی مردم عادی
وجــود دارد .رویهمرفته ،پیش تولید یکی از مهمترین
قدمهای فلمسازی اســت که هرچه به آن اهمیت داده
شود تاثیر مستقیم روی سرعت ،صرفه جوی و جذابیت،
خالقیت و ساده شدن مراحل بعدی دارد .این جمله آشنا
و معروف معیار بسیار از فلمسازان است :از یک فلمنامه
عالی انتظار فلم خوب و از یک فلمنامه متوســط منتظر
فلم بد باشید( .بی بی سی)

خداحافظی ابدی

بازیگر سینمای آمریکا

رن گلس بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون
امریکا در سن  71سالگی درگذشت.
رن گلس هنرپیشــه اهل امریکا که سابقه فعالیت
در تلویزیون و ســینما را داشــت ،دیروز در سن
 71سالگی درگذشــت .وی فعالیت خود در عرصه
بازیگری را از ســال  1973با بازی در سریال «همه
چیز در خانواده» آغاز نمــود و پس از آن فعالیت
مستمری در تلویزیون و سینما داشت .گلس اولین
تجربه بازی خود در سینما را با فلم «دنیای دیوانه»
و ســپس فلم «فضای عمیق» پشت سر گذاشت اما
عمده معروفیت وی به خاطر بازی در ســریال های
«بارنی میلر» و «پرواز آتشین» شکل گرفت .وی در
سال  1982برای بازی در سریال «بارنی میلر» نامزد
دریافت جایزه امی شد اما در گرفتن آن ناکام ماند.
گلس در ســن  71سالگی در خانه خود واقع در لس
آنجلس کالیفرنیا درگذشت .هنوز از علت مرگ وی
اخبار موثقی منتشر نشده است.

قرقیزها با یک وصیت نامه به اسکار می روند

هفته پیش تصریح شد فلم معرفی شده قرقیزستان به
مراسم اسکار امسال در شــاخه بهترین فلم «خارجی»
(غیر انگلیسی زبان) کاری به نام «وصیت نامه یک پدر»
با کارگردانی مشــترک باکیت موکول و «داستان زاپار
اولو» است و جالب تر اینکه هر دوی این هنرمندان برای
اولین بار است که یک فلم بلند ساخته اند.
این فلم که توسط بنیاد مالی فلم قرقیزستان تولید شده،
درباره مرد میانسالی به نام آرات است که به مدت  ۱۵سال
در آمریکا زندگی می کرده اما حاال به کشورش بازگشته
است تا مراسم به خاکسپاری پدر تازه مرحوم شده اش را
ساماندهی و وصیت وی را اجرا کند .این به واقع تبدیل به
بهانه و وسیله ای می شود تا آرات یکبار دیگر سرزمین
مادری اش را ببیند و خاطرات کودکی و نوجوانی اش را
زنده کند و دوباره به قرقیزســتان دل ببندد .این فلم در
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

جشنواره اخیر مونترال کانادا جایزه بهترین فلم اول یک
(یا چند) فلمســاز را تصاحب کرد .اضافه بر این «وصیت
نامه یک پدر» در جشنواره اخیر فلم های آسیایی هم که
در شهر لس آنجلس آمریکا برپا شد ،شرکت داده شد و
آنجا هم مورد توجه قرار گرفت .بدیهی و قابل فهم است
که تا به حال هیچ فلمی از قرقیزســتان که از جمهوری
های آســیای میانه اســت و از دل اتحاد شوروی سابق
بیرون آمده اســت ،نه کاندیدای بهترین فلم «خارجی»
(غیر انگلیسی زبان) سال شده باشد و نه طبع ًا برنده آن
و اصوالً سینمای این کشور کوچک و کم امکانات در این
ســطح و اندازه ها نیست و به رغم نگاه مثبتی که به فلم
موکول و زاپار اولو ارزانی شــده ،بعید است که این فلم
این سنت را بشکند .اصوالً فلم های آسیای میانه که پس
از متالشی شدن اتحاد جماهیر شوروی در سال  ۱۹۹۱و

تشکیل  ۱۵کشور مســتقل از آن طریق شکل گرفت و
ازبکستان ،قزاقستان و تاجیکستان را هم در برمی گیرد،
در زمینه کارهای هنری پویایی فوق العاده ای نداشــته
اند زیرا بودجه که از شــرط ها و اعزام های ساخت آثار
برجسته هنری و درخشــش در هنرهای مختلف است،
در قرقیزستان و سایر جمهوری های آسیای میانه رویت
نمی شود و به تبع آن سرمایه گذاران خارجی هم حاضر
نیســتند به اکران بین الملل فلم هایی همت گمارند که
اوالً در بازارهای جهانی رونق ندارند و ثانی ًا سایر کشورها
تمایلی به تولید کارهای مشــترک یا کشور سازنده آنها
ندارند .البته در دهه های اخیر تعداد فلم های آسیایی
که کاندیدای اسکار «خارجی» و حتی برنده آن شده اند،
آن قدرها هم اندک نبوده است و ایران و جاپان شاخص
ترین آنها هستند.
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میزان

حمل

شايد فرصت هاي امروز را از دست بدهيد .تحت تصورات ديگران قرار
نگيريد .مي توانيد مشكالت خانه را حل كنيد.

ثور

اگر در قسمتي از زندگي مشكل داريد نبايد فكر كنيد تمام زندگي
همين طور است .اكنون بهترين زمان براي مرور و سازماندهي مجدد
كارهاست.

جوزا

كمي بيفكر عمل ميكنيد ،مخصوص ًا در حين رانندگي ،الزم اســت
كمي احتياط كنيد .شــايد صحبت كوتاهي درباره مسایل خصوصي
شــود ،اما بدانيد كه اين رابطه پايدار نميمانــد تنها يك جذابيت
سطحي است كه شما را به سمت يك نفر ميكشاند.

سرطان

شــخصي تصميم دارد كارها را برايتان خراب كند ،بنابراين گاهي
اوقات كنترول اوضاع مشكل مي شــود .به نداي درونتان اعتماد
كنيد و سعي كنيد همه كارها را با صداقت و آشكارا انجام دهيد.

اسد

انتظار داشــته باشيد كه در  3هفته آينده براي هر قدمي كه به جلو
مي گذاريد يك قدم به عقب برگرديد .حداقل به شما از قبل هشدار
داده شده بود و اين انشاءاهلل يك روش فيلسوفانه تري را در زندگي
به شما مي دهد .البته ما در گرفتارترين زمان سال هستيم پس بدون
شك شــما در مورد قدرت تان براي آرام و خونسرد ماندن امتحان
خواهيد شد.

سنبله

پرده ای ازابهام بر نقشه های شما کشیده می شود؛ اما تسلیم نشوید
و سعی خودتان را بکنید .اگر سعی کنید منصف باشید و هر قراردادی
را امضا نکنید همه چیز به خوبی پیش می رود.

شــما اعتماد به نفس پیدا خواهید کرد و میخواهید راههای تازه
زیادی را آغــاز کنید ،در این زمان پروژههای مربوط به ســفر و
تحصیالت عالی بسیار خوب پیش خواهند رفت.

عقرب

در انتظار تغییرات بزرگی باشید .فرصتی دارید تا هم از نظر فیزیکی
و هم از نظر روحی اوج بگیرید.گاهی تمایل دارید به دیگران کمک
کنید و گاهی نیز دوست دارید تنها باشید و انرژیتان را پر کنید.
کنار ساحل قدم زدن ،به یک موزیک گوش کردن و هر نوع فعالیت
آرامش بخش روحیهتان را تقویت میکند.

قوس
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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آشفتگی در کار و یا حتی آشفتگی سر راهی که برای عطارد برای
بازگشت به قهقرا مقرر شده اســت .فقط تمرین را به یاد بیاورید.
ترتیبــات را باز بینی کنید -مدارک مهم اداری را امضا نکنید.روی
جاده ها مواظب باشید .در این صورت شما خوب خواهید بود.

6

جدی

5

امروز هر چه قدر كمتر به خودتان فشار آوريد ،بهتر است .اگر آرامش
و ســكوت ميخواهيد ،قبول نكنيد در برنامههاي ديگران شركت
كنيد .معموالً هيچ كس شما را مجبور به انجام كاري نميكند ،چون به
آنها اجازه نميدهيد .در حقيقت ،همه ميدانند كه شما كمي حساس
هستيد ،بنابراين رفتاري كام ً
ال محافظه كار با شما دارند.

دلو

اگر فکر می کنید در راهی حتم ًا موفق هســتید با مشکل رو به رو
میشوید؛ اما همیشه راهی برای فرار از مشکالت وجود دارد و شما
میتوانید این راه ها را کشف کنید.

حوت

امروز شما در پیشنهاد فعالیتهای جدید درخشان هستید .مهم
نیست چه قدر اعتراضات دیگران در راه شما موانع میگذارند .شما
در جستجوی امکانات جدید و راههای اصلی مورد توجه هستید و
شانس این است که آن را مجبور نباشید که خودتان انجام دهید.
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مریم غنی فلم های کمتر

شناخته شده افغانی را در
مسکو به نمایش گذاشت

مريم غنى ،دختر رئيس جمهور غنى ،جمعه گذشته در موزیم
هنرهای مدرن مســکو حضور پیدا کرده و تعدادی از کارهای
هنری اش را به نمایش گذاشت.
مریم غنی که تحصیالتش را در رشــته هنرهای تصویری در
نیویورک به اتمام رسانده ،به عنوان هنرمند ،عكاس و فلمساز
موفق در آمریکا از شهرت خوبی برخوردار می باشد.
در نشستی که در موزیم هنرهای مدرن موسکو برگزار شده
بود ،مریم «پــروژه ناتمام در نیویورک» را که مجموعه از فلم
های ناتمام و کمتر شناخته شده افغانی به حساب می آید را
به نمایش گذاشت.
قسمت های از ســه فلم ناتمام دیگر وی تحت نام «انقالب
اپریل» (رهبران حزب دموکراتیک خلق)« ،پاییز» (پولیسی
که به مجرمان پیوســت) و «الماس سیاه» ( قاچاقچی الماس)
نیز به نمایش گذاشته شد( .افغانستان رو)

درگذشت بازیگری که یکی
از نمادهای تلویزیون بود

فلورانس هندرسون بازیگر سرشــناس و یکی از ستارههای
سریالهای تلویزیونی آمریکا در  ۸۲سالگی درگذشت.
این بازیگر کار هنری خود را در صحنه تئاترهای برادوی آغاز
کرد ،اما با نقشآفرینی در ســریال تلویزیونی «دسته بردی /
 »The Brady Bunchبه شــهرت رسید .او در این سریال
نقش کارول بــردی را بازی میکرد که تبدیــل به نمادی از
مادران آمریکایی شد.
هندرسون پنجشنبه شب در یک شفاخانه در شهر لسآنجلس
چشم از جهان فروبســت .او یک روز پیش از مرگ به دلیل
نارسایی قلبی در این شفاخانه بستری شده بود.
ســریال «دســته بردی » در آغاز امر چیــزی همانند دیگر
ســریالهای با موضوع یک خانــواده معمولی آمریکایی بود
اما پس از پایان سریال در ســال  ۱۹۷۴با استقبال گسترده
تماشاگران ،بارها در شکل ســریالهایی مانند «عروسهای
بردی» در سال  ۱۹۸۱و «بردیها» در سال  ۱۹۹۰به تلویزیون
بازگشت و عالوه بر آن بارها بازپخش شد.
هندرسون ســال  ۱۹۹۹درباره دلیل اقبال گسترده مردم از
این سریال گفته بود« :سریال چیزی را ارائه میکرد که مردم
همواره خواســتار آن بودند .یک خانواده دوستداشــتنی،
بیگناه و شــیرین .به نظر من همیشه برای چیزی همانند این
تماشاگر وجود دارد».
او نخســتین بار هنگامی که تنها  ۱۹ســال داشت و مشغول
تحصیل بود یــک نقش یک خطی در نمایــش «کاش اینجا
بودی» به دست آورد .هندرسون ســال  ۱۹۶۵به دلیل یک
بیماری مادرزادی شنوایی خود را از دست داد و به این ترتیب
تا مرز بازنشســتگی پیش رفت امــا در نهایت با یک عمل
جراحی نجات یافت و به دنیای بازیگری بازگشت .این بازیگر
ســال  ۱۹۷۰با نقشآفرینی در فلم «ترانه نروژ» پا به دنیای
سینما گذاشت.
درست است که هندرسون بیشتر برای نقش آفرینی طوالنی
مدت در سریال «دسته بردی» شناخته میشود اما او پیش از
آن در بسیاری از نمایشهای مطرح در برادوی نقش اصلی را
بازی کرده بود.

بروس لی؛بازیگری که
آمده بود تا بجنگد

 27نوامبر ســالروز تولد «بروس لی» بازیگر فلمهای رزمی،
فیلســوف ،نظریهپرداز و بنیانگذار روش رزمی جیت کان دو
است .بســیاری او را یکی از تاثیرگذارترین انسانهای قرن
بیستم و نماد فرهنگی میدانند .او همچنین پدر دو بازیگر به
نامهای براندون لی و شانون لیبود.
لی  27نوامبر سال  1940در محله چینیهای سانفرانسیسکو
در کالیفرنیا به دنیا آمد اما در هانگ کانگ بزرگ شــد و در
 18سالگی دوباره برای تحصیل در دانشگاه به سانفرانسیکو
بازگشت.
فلمهــای رزمی که او در ســینمای هالیوودی و ســینمای
هانگ کانگ بازی کرد موجب ارتقای ســطح فلمهای رزمی
هانگ کانگ شده و تحســین عامه را برانگیخت و موجی از
عالقهمندی به فلمهای هنرهای رزمی چینی را در جهان غرب
به وجود آورد.
کارگردانی و جو فلمهای او هم بر روی هنرهای رزمی و هم بر
روی فلمهای رزمی چــه در هانگ کانگ و چه در بقیه جهان
تأثیر گذاشت.
وی به یک چهره نمادین تبدیل شد به خصوص برای چینیها،
زیرا در فلمهایش به عنوان افتخار ملی برای چین و ملیگرایی
چینی ظاهر شد.
بروس لی از  13ســالگی شاگرد ییپ من استاد «وینگ چون
کونگفو» شد .پس از ورود به آمریکا آموزش هنر رزمی خود
با نام جان فن کونگفو را آغاز کرد .او هرچند در وینگ چون
آموزش دیده بود اما به پیروی از یک سبک اعتقاد نداشت و
معتقد به استفاده از بهترین تکنیکها از سبکهای مختلف
رزمی بــود .از آن جایی که به مطالعه فراوان درخصوص انواع
ســبکهای رزمی میپرداخت ازآن رو با تمامی سبکهای
مبارزه غربی و شرقی آشنایی کامل داشت.
«اگر انسانی با چهار دست و چهار پا به دنیا آمد میتوان گفت
که ضربات به شکل پیچیدهای قابل تولید است ،لذا تا زمانی
که این گونه نشــده فنون کاربردی و اساسی به همین شکل
خواهد بود» و بروس این هنر رزمی را با نام «جیت کان دو» و
بدون پیشوند و پسوند نامگذاری کرد.
وی در امریکا به آموزش ســبک خــود پرداخت و در یکی
مســابقات ســبک «النگ بیچ» را به نمایش گذاشت .بعد از
نمایــش النگ بیچ یک کارگردان که اتفاق ًا در ســالن حضور
داشــت به مالقات بروس لی رفت و از وی خواست در سریال
«زنبور سبز» به ایفای نقش بپردازد و بروس هم پذیرفت و این
مقدمهای برای ورود بروس لی به سینما بود( .البته بروس لی
در کودکی نیز در چند فلم ایفای نقش کرده بود چون پدر او
بازیگری هانگ کانگی بود او در  6ماهگی گریم شــد و نقش
شاهزاده را بازی کرد و در  6سالگی نقش کودک دزدی را و در
 11سالگی فلم غازهای وحشی را بازی کرد)
بروس لی بعد از بازی در چند ســریال و فلم سینمایی مانند
سریالهای بتمن و زنبور ســبز ،فلم سینمایی مارلو ،مجموعه
تلویزیونی النگ استریت و در آمریکا تصمیم گرفت به هانگ
گانگ بازگردد و برای هم میهنانــش نیز چند فلم بازی کند
که بالفاصله با استقبال شــرکتهای فلم سازی روبه رو شد
اول فلم راهب کوهتانگ و توسط استودیو «گلدن هاروست»
و کارگردانی «لو وی» کارگردان معروف چینی به ایفای نقش
در فلمهای رئیس بزرگ و ضربه نهایی پرداخت که این فلمها
رکورد فروش تمامی فلمهای هانگ کانگی را شکست.
بعد از این فلمها همه به این نتیجه رســیدند که بدون شک
بروس لی برترین رزمی کار دنیاســت .سپس بروس لی خود
تصمیم گرفت فلم بسازد بدین منظور در سال  1972شرکت
فلمسازی خود به نام «شرکت فلمسازی کنکورد» را دایر کرد
و خود کارگردانی فلم «راه اژدها» یا «بازگشــت اژدها» را به
عهده گرفت .این فیلم در هانگ کانگ مجددا ً رکورد فروش
فلمهای قبلی بروس را شکست.

