
کمیت و کیفیت قــرار گرفته اما به طور 
کلی نقش آفرینی وی در نقش پل نیومن 
نیز بسیار برای تماشــاگران سینما به 
یادماندنی و نوستالژیک بوده است؛ کسی 
آن باال مرا دوســت دارد،گربه ای روی 
شــیروانی داغ، برنده، تابستان گرم و 
طوالنی، لوک خوش دســت، زندگی و 
دوران قاضی روی بین، جنگ سری هری 
فریگ، تبانی، پرنده شیرین جوانی، مأمور 
مکینتاش، وکیل هادساکر، بیلیاردباز، 
تیرانداز چپ دســت، آســمانخراش 
جهنمــی، پرده پاره و بوچ کســیدی و 
ســاندنس کید، 16 فیلمی هستند که 
جلیلوند در آن ها در نقــش پل نیومن 

صداپیشگی کرده است.
  جلیلوند همچنین 13 بــار هم به جای 
ریچــارد برتون؛ هنرپیشــه نامدار اهل 
ولز حرف زده اســت. از سوی دیگر اسم 
سیلوستر اســتالونه که می آید صدای 
جلیلوند در ذهن تداعی می شود: راکی، 
رمبو، بی مصرف ها، نقشــه فرار 2: جهنم 
... . او همچنین 14 بار به جای سلمان خان 
و 14 بار به جای شــان کانری حرف زده و 
البته صدایش را به جــای این بازیگران 
را نیز شنیده ایم: کرک داگالس، کلینت 
ایســتوود، جان وین، گری گوری پک، 
رابرت دنیــرو، کالرک گیبل، یول براینر، 
ماکســیمیلیان شــل، پیتر اوتول، دین 

مارتین و ... .

همراه با سه سوپراستار ایرانی 
در میان ستارگان ســینمای قبل و بعد از 
انقالب نیز جلیلوند تقریبا به جای اغلب 
بازیگران محبوب و مشهور صحبت کرده 
است: از بهروز وثوقی و محمدعلی فردین 
و ناصر ملک مطیعی تا جمشید مشایخی و 

محمدرضا گلزار و حامد بهداد.
چنگیز جلیلوند، صداپیشه مرحوم محمد 
علی فردین در بسیاری از فیلم های این 
سوپراستار محبوب سینمای قبل انقالب 
ایران بود. فیلم هایــی چون گنج قارون، 
چرخ و فلک، باباشــمل، جوانمرد، کوچه 
مردهای پوری بنایی، ســلطان قلب ها، 
آقای قرن بیســتم و حاتم طائی از جمله 
فیلم هایی اســت که با بازی محمدعلی 
فردین و صداپیشگی چنگیز جلیلوند در 

فهرست فیلم های خاطره انگیز سینمای 
ایران است.

چنگیــز جلیلونــد چندین بــار نیز به 
جای بهروز وثوقی حــرف زد که صدای 
خاطره انگیــز وی را در فیلم های بهروز 
وثوقی شامل: ماه عسل، ممل آمریکایی، 
دشنه، طوقی، نفس بریده، کندو، ذبیح، 

بت و همسفر می توان به یاد آورد. 
چنگیــز جلیلوند در چنــد فیلم ناصر 
ملک مطیعی، دیگر ستاره سینمای قبل 
انقالب نیز صداپشگی کرد که عبارتند 
از: غالم ژاندارم، ناخــدا، چلچراغ، بابا 
گلی به جمالت، صالت ظهر و نقره داغ، 
مرد، باباشــمل، طوقی، بت، سه قاپ، 

پاشنه طال.
نقش های ایرج قادری در فیلم برادرکشی، 
حکم تیر، پلنگ در شب، دکتر و رقاصه، 
پشت و خنجر، شاهرگ، قفس، طغیانگر، 
عمو فوتبالی، کوســه جنــوب، هوس، 
ترکمن، بی حجاب، هدف، ناخدا باخدا، دو 
کله شق؛ سعید راد در فیلم سفر سنگ؛ 
جمشید مشایخی در فیلم سوته دالن؛ 
محمدرضا گلزار )ســالم بمبئی(؛ حامد 
بهداد در فیلم جرم )مسعود کیمیایی( از 
دیگر صداپیشگی های ماندگار قبل و بعد 
انقالب مرحوم چنگیز جلیلوند محسوب 

می شود.
مرحوم جلیلوند که بــه تازگی ورود به 
82 ســالگی را در ششــم آبان امسال 
جشن گرفته بود، در فاصله بسیار کوتاه 
بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشــت. 
او به تازگی نقش اســقف رومی سریال 
»سلمان فارســی« را، به گفته عوامل 
این مجموعه تلویزیونی، درخشان ایفا 
کرده بود. آن هایــی که چنگیز جلیلوند 
را می شناســند، می گویند که او سرشار 
از شوق سیری ناپذیر به کار و زندگی بود 
و هرگز به کم کاری کهنســاالنه نرسید. 
او در آخریــن گویندگی هایش در فیلم 
قاضی، دوبله صدای رابرت جاونی جونیور، 
در ســلطان، دوبله صدای سلمان خان، 
جومانجی؛ مرحله بعــدی دوبله صدای 
داوین جانســون، دولیتل دوبله صدای 
رابرت جاونی جونیــور و در جوکر دوبله 

صدای رابرت دنیرو را برعهده داشت.  
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