
جلیلوند را بسیاری از مخاطبان هنر هفتم 
با صداپیشگی مارلون براندو می شناسند. 
او با تیپ سازی خاص خود صدای براندو 
را به بهترین شــکل دوبله و اجرا می کرد؛ 
به طوری که تماشــای فیلم های براندو 
بدون دوبله و صدای جلیلوند کار مشکل 

و طاقت فرسایی به نظر می رسد. 

12 بار جای مارلون براندو 
12 بار صــدای جلیلوند بــه جای صدای 
مارلون براندو نشســته و با اینکه نقش 
برانــدو از حیــث فراوانی بیشــترین 
تعداد صداپیشــگی جلیلونــد به جای 
سوپراستارهای خارجی نبوده، اما توانسته 
به ماندگارترین آن ها بدل شود. وحشی، 
زنده باد زاپاتا، اتوبوسی به نام هوس، در 
بارانداز، شــیرهای جوان، سایونارا، شب 
روها، کنتسی از هنگ کنگ، سربازهای 
یک چشم، تعقیب و شــعله های آتش، 
فیلم هایی هســتند که جلیلوند در آن ها 
به جای براندو صداپیشــگی و هنرنمایی 

کرده است.

رکورد با برت لنکستر
از نظــر تعــداد و فراوانی، بیشــترین 
میزان صداپیشــگی مربوط به هنرنمایی 
جلیلوند در دوبله فیلم های برت لنکستر 
از معروف ترین بازیگــران دهه 40 تا 60 
سینمای آمریکا اســت: هفت روز در ماه 
مه، خوی حیوانــی، یوزپلنگ، وراکروز، 
المرگنتری، بندباز، جدال در اوکی کورال، 
پرنده باز آلکاتراز، ده مرد رشــید، دره 
انتقام، از اینجا تا ابدیت، مرید شــیطان، 
وحشی های جوان، نابخشــوده، دادگاه 
نورنبرگ، جاده های لویــا، حرفه ای ها، 
شکارچیان پوست ســر، مرد نیمه شب، 
موســی، گــذرگاه کاســاندرا،آخرین 
تأللو شــفق، جزیره دکتر مورو و برو به 
اســپارتی ها بگو، 24 فیلمی اســت که 
جلیلوند در آن ها جای لنکســتر صحبت 

کرده است.
نوستالژیک ترین؛ پل نیومن

پل نیومن هرچند در جایگاه سوم 
رده فیلم هــای جلیلوند از نظر 

عالوه برتیپ ســازی خالقانه، ایده هایی که جلیلوند در جایگاه دوبلور به نقش ها اضافه 
می کرد نیز در نوع خود قابل توجه بود. یکی از شگردهای وی برای تیپ سازی، 

تغییر  لحن  در بیان دیالوگ کاراکترها بود و گاهی دیالوگ هایی را دوباره 
می گفت که طنز و شــوخی در دل خود داشت و هدفش خوشحالی 

مخاطب بود؛ شاید بهترین نمونه این هنرآفرینی، صداپیشگی وی 
در فیلم »طوقی« در هر دو نقش بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی 

بوده است.
مدیریت دوبالژ و دوبله آثار درخشان تاریخ سینما مثل کسی 
آن باال مرا دوست دارد، گربه ای روی شیروانی داغ، بیلیارد باز، 

آسمان خراش جهنمی، زنده باد زاپاتا، اتوبوسی به نام هوس، در 
بارانداز و شیر های جوان در کارنامه جلیلوند ثبت شده است. 

جلیلوند در حدود 1500 فیلم خارجی و 800 فیلم ایرانی قبل و بعد 
از انقالب را صداپیشگی و به گفته خودش با تمام بازیگران 

هم ذات پنداری کرده است. 
مشهورترین گویندگی هایش در فیلم های 

سینمایی خارجی به جای مارلون براندو، 
پل نیومن، برت لنکستر، ماکسیمیلیان 
شــل، ریچارد برتون، پیتر اوتول، یول 
براینر، کلینت ایســتوود و دین مارتین 

و در فیلم های ســینمایی ایرانی به جای 
محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک 
مطیعی، ایرج قادری و سعید راد بوده است.

مروری بر کارنامه صــــداپیشگی مرحوم چنگیز جلیلوند؛

از براندو و لنکستر تا 
وثوقی و محمدرضا گلزار 

 محمد تقی زاده: چنگیز جلیلوند، یکی از شاخص ترین دوبلورهای ایران به شمار می رود که با 
عنوان مرد حنجره طالیی شناخته می شود. نقطه تمایز و برتری این هنرمند در صداپیشگی و 
دوبله ها، قابلیت تیپ سازی نقش ها بود که می توانست صداهای مختلفی را به وجود آورد؛ به 
طوری که از خود آثار ماندگار و بی نظیری را بر جای گذاشت. بهترین توصیف درباره این بخش از خالقیت  هنری 
گفته ای از خود اوست: »من در حنجره ام می دانم کدام تار صوتی مخصوص چه نوع صدایی است و همه اینها 
تحت کنترل خودم است.« جلیلوند از تن صدایش استفاده های مختلفی می کرد. گاهی تو دماغی حرف می زد و 
گاه به صدایش حجم می داد. او تبحر ویژه ای در جان دادن به صدای شخصیت های خشن داشت و می توانست 

برای هر کدام تیپی متفاوت خلق کند.
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