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حیایي فعالیت هنري خود در سینما را به طور حرفه اي 
از سال ۱۳7۰ و همچنین با یک تئاتر کودک آغاز کرد. 
در بیوگرافي او، ثریا قاسمي به عنوان اصلي ترین کاشف 
این بازیگر و هنرمند مستعد سینما، تئاتر و تلویزیون 
معرفي شده است. حیایي در بدو ورود به سینما توفیق 
زیادي نداشــت و خیلي زمان برد تا در قامت نقش اول 
و قهرمان در فیلم ظاهر شود. »دو همسفر«، »دو روي 
سکه«، »پرتگاه«، »حامي«، »گارد ویژه«، »براده هاي 
خورشید«، »هتل کارتن« و »بادام هاي تلخ« از جمله 
آثاري هســتند که حیایي در فاصلــه زماني ۱۳7۰ تا 
۱۳76 در ســینما ایفاي نقش در آنها را برعهده گرفت 
تا بتواند در ۱۳77 با فیلم »ســیب سرخ حوا«، ساخته 
سعید اسعدي با نقش اول این فیلم تاحدي به مخاطبان 
سینما شناسانده شود. البته نباید از این نکته غافل شد 
که وي در ۱۳75 براي فیلم »براده هاي خورشــید«، 
ساخته محمدحسین حقیقي، سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد اما این جایزه 
نتوانست به اندازه دیده شــدن کاراکتر فرهاد در فیلم 
»سیب سرخ حوا« حیایي را برجسته سازد. »دست هاي 
آلوده« دومین همکاري حیایي با سیروس الوند و پس از 
تجربه نسبتا ناموفق »هتل کارتن« بود که در زمان خود 
توانســت توجه مخاطبان را به خود جلب کند. حضور 
هدیه تهراني که تنها دو، سه سال از حضور وي در سینما 
مي گذشت و همچنین ابوالفضل پورعرب که هنوز در 
قامت سوپراستار مطرح بود، در جلب مخاطب و فروش 
»دست هاي آلوده« نقش مهمي داشت و توانست عدم 
موفقیت »هتل کارتن« را تا اندازه اي جبران کند. »تکیه 
بر باد«، »علف هاي هرز«، »مونــس« و »ماني و ندا« از 
دیگر فیلم هاي اواخر دهه هفتاد بودند که از جمله آثار 
سینماي بدنه آن روزها به شــمار مي آیند و هیچ کدام 
نمایانگر توفیق چنداني در کارنامــه تجاري و هنري 

حیایي نیستند. 

دهه 80 و چهره تجاري و تضمين کننده فروش حيايي در سينما

شروع حرفه اي بازيگري سينما در  آغاز دهه 70 

بدون شک دهه 8۰ خورشیدي از حیث کمیت و تعدد 
آثار مهم ترین و موثرترین دهه عمر فعالیت ســینمایي 
امین حیایي است که در آن نزدیک به 4۰فیلم را در طول 
۱۰سال بازي کرد تا یکي از چهره هاي مهم و پرکار این 
دهه شود. حیایي شروعي توفاني در اوایل دهه 8۰ داشت 
و در همان سال نخست این دهه با چهار فیلم »مزاحم«، 
»بوي بهشت«، »اثیري« و »آدمک« گام نخست را خیلي 
محکم برداشــت و از طرفي بعد از معرفــي وي در دهه 
7۰ به عنوان بازیگري شیرین و بااستعداد، شمار زیادي 
از کارگردانان به ســراغ او آمدند تا از جذابیت و قریحه 
هنري او بهره بگیرند. آرش معیریان، محمدحسین 
لطیفي، داریوش مهرجویي، تهمینه میالني، 
فریدون جیراني، مهدي کرم پور، 
ایرج قادري، رســول 
صدرعاملي، 

بهروز افخمي و فــرزاد موتمن از جمله 
مشهورترین فیلمســازاني هستند که 

حیایي در دهه 8۰ بــا آنها به همکاري پرداخت. 
»عروس خوش قــدم« در ۱۳8۱ محصــول همکاري 
مشترک حیایي با کاظم راست گفتار در مقام کارگردان بود 
که بعدها نیز در سه فیلم دیگر تداوم یافت تا راست گفتار 
در کنار سیروس الوند، مسعود ده نمکي و فریدون جیراني، 
از فیلمسازاني باشد که بیشترین همکاري مشترک را با 
امین حیایي داشته اند. یک سال بعد »دختر ایرونی« با 
زوج امین حیایي و هدیه تهراني روي پرده سینماها رفت 
که بازي متفاوت حیایي در کنار هدیه تهراني که درحال 
سوپر استار شدن بود، »دختر ایرونی«، اثر محمدحسین 
لطیفي را به یکي از آثار پرفــروش اوایل دهه8۰ تبدیل 
کند. محبوبیت و مقبولیت حیایي در همین مدت باعث 
توجه داریوش مهرجویي به عنوان یکــی از مهم ترین 
فیلمسازان تاریخ ســینماي ایران به وي شد تا در فیلم 
پربازیگر »مهمان مامان« تجربه اي متفاوت و جذاب براي 
حیایي رقم بخورد. پس از چند فیلم تجاري و نه چندان 
موفق، همکاري مشترک حیایي و تهمینه میالني 
در ۱۳8۳ در فیلــم »زن زیادي« رقم خورد. 
بازي متفاوت حیایي در این فیلم باعث 
کاندید شــدن او در بیست وسومین 
دوره جشنواره فیلم فجر )۱۳8۳( به 
عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد 
شد. همکاري حیایي با فریدون 
جیراني در سه گانه »ستاره ها« 
و همچنین نقش آفریني وي در 
فیلم »چه کسي امیر را کشت« 
از مهدي کرم پور و »آکواریوم« 
به کارگردانــي ایرج قادري، 
تجربه هاي دیگري را براي 
حیایي با بزرگان سینماي 
ایران رقم زد که تاحدي 
مهر تاییدي بر استعداد 
و توانایي هــاي ایــن 
بازیگر در پرکارترین 
دهــه فعالیت هنري 

وي باشد. 
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