
سینمای ایران

دهه 9۰ براي حیایي با فیلم جنجالي »قالده هاي 
طال« از ابوالقاسم طالبي آغاز شد. این فیلم که به 
ریشه یابي و بیان ماوقع اتفاقات سال 88 مربوط 
بود، مورد انتقادات مضموني بســیاري از سوي 
مخاطبان قرار گرفت و به گفته خود حیایي براي 
حضور در این فیلم توسط سینماگران تحریم و 

بایکوت شد. 
پس از چنــد فیلم معمولي و تجــاري دیگر در 
ســال هاي ۱۳9۰ تــا ۱۳92، حیایــي با فیلم 
»خانوم« به عنوان نخستین فیلم تینا پاکروان در 
مقام کارگردان در نقش علي، بازگشتي متفاوت 
به دنیاي سینما داشت. بازي حیایي در این فیلم 
اگرچه در جشنواره هاي داخلي و جشن سینما 
خیلي موردتوجه قرار نگرفت، اما جشن دنیاي 
تصویر در ســال ۱۳9۳ تندیس حافظ بهترین 
بازیگر نقش اول مــرد را براي »خانوم« به امین 

حیایي اهدا کرد. 
»سه بیگانه«، فیلم دیگري از امین حیایي بود 
که به خاطر حضور مهدي مظلومي، کارگردان 
این فیلم در تلویزیون هاي بیگانه، با اما و اگرهایي 
همراه بود تا اینکه باالخره در سال 9۳ روي پرده 

سینماها رفت تا دیگر فیلم جنجالي امین حیایي 
نیز به نمایش درآید. 

نقطه عطف سوم کارنامه بازیگري امین حیایي 
ســال 95 و با حضور در فیلم خاص و متفاوت 
حمید نعمت اهلل با نام »شــعله ور« رقم خورد. 
حیایي که بیشتر با حضور در فیلم هاي کمدي 
و اجتماعي و موسوم به سینماي بدنه و تجاري 
مطرح بود، موفق شد تا در فیلم هنري و خاص 
»شعله ور« که داستاني تخت و روایتي یکنواخت 
داشت، از شمایل قبلي خود جدا شود و چهره اي 
جدید از خود در مقام یک بازیگر با اســتعداد و 
خالق ارائه دهد. ایــن نقش آفریني متفاوت و 
قدرتمند امین حیایي در نقشي خاص و پیچیده 
از نظــر داوران و منتقدان ســینماي ایران دور 
نماند و دیپلم افتخــار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد جشنواره فجر و دیپلم افتخار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد جشن منتقدان به او اهدا شد و در 
جشن دنیاي تصویر و آکادمي سینما سینما نیز 

براي این فیلم نامزد دریافت جوایز شد. 
»دارکوب« از بهروز شــعیبي و »خانم یایا« از 
عبدالرضا کاهاني دیگر فیلم هاي حیایي است که 

در اولي نقشي جدي و در دومي نقشي کمدي 
داشت، اما نتوانست آنچنان که باید و شاید در 

فصل جوایز موردنظر منتقدان قرار گیرد. 
»در خونگاه« از جمله آثاري است که به تازگي 
اکران شد حیایي به خاطر بازي در این فیلم در 
۱۳97 براي دریافت ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد در جشــنواره فیلم فجر 
کاندید شد، اما از رســیدن به سیمرغ بازماند. 
حضور حیایي در این فیلم در نقش کاراکتر رضا 
میثاق که به تازگي از ژاپن برگشته و بازي پر اکت 
و فراز و فرود حیایــي از جمله ویژگي هاي این 
نقش به شمار مي آید که بدون شک نقش آفریني 
حیایي در قامت مردي با صالبت و دوســتدار 
خانواده و ناموس، بــر جذابیت فیلم نیز افزوده 

است. 
مرور مختصر کارنامه ســینمایي امین حیایي 
بیش از هرچیز نشان از پیشرفت و بلوغ تدریجي 
این بازیگر 5۰ساله اســت که چگونه گام هاي 
موفقیت را در تاریکي و ناشناخته بودن مطلق 
ســپري کرد و ســال ها در قله میان بازیگران 
تجاري و بفروش سینماي ایران قرار گرفت و در 
نهایت نیز با انتخاب هاي آگاهانه خالقیت و نبوغ 

بازیگري خود را نمایان ساخت. 

پس از چند فيلم 
معمولي و تجاري 
ديگر در سال هاي 
1390 تا 1392، 
حيايي با فيلم 
»خانوم« به عنوان 
نخستين فيلم تينا 
پاکروان در مقام 
کارگردان در نقش 
علي، بازگشتي 
متفاوت به دنياي 
سينما داشت. 

دهه 90 و تغيير جهت حيايي به سمت نقش هاي هنري

»اخراجي هــا«، ســاخته مســعود ده نمکي در 
۱۳85 نقطه عطف دیگري در کارنامه سینمایي 
حیایي و حتي تاریخ ســینماي ایــران بود. این 
فیلم از چند جهت بســیار جنجالي و خبرســاز 
شد. فیلمي پرحاشــیه که فروشي خیره کننده 
و غیرقابل پیش بیني داشــت و هنوز در بسیاري 
از آمارهاي فروش با احتســاب تــورم، به عنوان 
پرفروش ترین فیلم بعد انقالب به حساب مي آید. 
همه این حواشي هاي مثبت و منفي باعث برجسته 
شدن و دیده شدن »اخراجي ها« و از جمله امین 
حیایي در نقش بیژن مرتضــوي در این فیلم و 

سینماي تجاري ایران شد. 
حیایــي بعــد از »اخراجي هــا« و موفقیــت 
چشمگیرش، در فیلم هاي »سنگ، کاغذ، قیچي« 
از سعید سهیلي، »شب« از صدرعاملي و »زن ها 
فرشته اند« از شهرام حسیني بازي کرد. در ۱۳86 

بود که حیایي در فیلم موفــق و پربازیگر »دایره 
زنگي« حاضر شد. این فیلم که حاصل همکاري 
پریسا بخت آور در مقام کارگردان و اصغر فرهادي 
در مقام فیلمنامه نویس بود، از جمله کمدي هاي 
مهم کارنامه هنري امین حیایي به شمار مي آید 

که اعتباري دیگر براي او به ارمغان آورد. 
اواخر دهــه 8۰ اگرچه با اتفاقات مهم سیاســي 
در کشــور همراه بود و افولي نسبي در سینماها 
به وجود آمد اما ســال هاي بي فروغي در کارنامه 
حیایــي نبــود؛ چنانکه قســمت دوم و ســوم 
»اخراجي ها« در ۱۳87 و ۱۳89 ســاخته شد. 
همچنین حیایي براي فیلم »بیــداري رویاها« 
ساخته محمدعلي باشــه آهنگر، نامزد سیمرغ 
جشنواره فجر شــد و در نهایت با فرزاد موتمن و 
بهروز افخمي در »پوپک و مش ماشااهلل« و »سن 

پطرزبورگ« همکاري کرد. 
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