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 منوچهر هادی به صحنه های لوکس و نمایش افراطی تجمالت عالقه ویژه ای دارد 
و شدت این عالقه در »دل« به اندازه ای بود که عماًل مایه عذاب و انزجار مخاطب 
می شد. خوشبختانه در »گیسو« به تعادل بهتری رسیدیم و به جز سکانس های 
کتی و پگاه شاهد زندگی های لوکس افراطی به سبک سریال های ترکی نیستیم و 

شاید این هم موردی باشد که تماشای »گیسو« را قابل تحمل تر می کند.

یکی از مشکالت آثار این کارگردان، کم هوش فرض کردن مخاطب و تأکید افراطی 
به ویژگی های بدیهی شخصیت هاست. مثاًل همه ما می دانیم پگاه زنی خودشیفته 
و عصبی است، اینکه در هر قسمت روی این موضوع تاکید می شود و شاهد مکالمات 
تلفنی سرشار از ناسزای او و سهیل هســتیم، هیچ دلیلی منطقی ندارد. یا عالقه 
افراطی بسیاری از خانم های ســریال به محمدرضا گلزار که تنها کارکردش این 
است که آقای هادی در هر قسمت یادآور می شود ببینید چه بازیگر جذابی برای 
سریالم انتخاب کردم! امیدواریم او باالخره به این نتیجه برسد که این فرمول اصاًل 
جواب نمی دهد و برای مخاطب خسته کننده است. بازی بد بازیگران فیلم از دیگر 
مشکالت آن است و تقریبا هیچکس به جز هومن سیدی در سریال بازی یکدست 

و خوبی از خود ارائه نمی دهد.

فیلمنامه »گیسو« دقیقًا مشابه کارهای قبلی منوچهر هادی است. فیلمنامه ای که 
از دقیقه به دقیقه آن می توان سوتی و اشتباهات تکنیکی استخراج کرد! مانند اغلب 
ساخته های منوچهر هادی، مدت زمان مفید سریال چیزی در حدود پانزده دقیقه 
است. بخشی از مدت زمان ســریال به تیتراژ و آنچه گذشــت و آنچه خواهید دید 
می گذرد و در طول قصه نیز موضوعات جانبی بی ربطی مطرح می شود تا زمان سریال 
ِکش بیاید! دیالوگ هایی که در سریال نوشته شده بدترین و کلیشه ای ترین دیالوگ 
های ممکن است؛ دیالوگ هایی که هنگام بیان آن ها موسیقی سوزناکی هم پخش 
می شود تا ابتذالشان بیشتر و بیشتر شود. صدای موسیقی متن سریال هنگام پخش، 
بلندتر از صدای دیالوگ شخصیت هاست! »گیسو« بازی های بد بسیاری دارد. بدترین 

بازیگران سریال محمدرضا گلزار و البته، ساره بیات هستند.

مروری بر نقد و نظرها پیرامون »گیسو« 
سریال جدید منوچهر هادی

 ما را 
فـرض نکنید!

 گلسا بحری: شاید بتوان با قاطعیت گفت سریال »گیسو« یکی از ضعیف ترین 
سریال های این مدت اخیر در شبکه نمایش خانگی است. سریالی که فرمولی 
خاص در تولیدات منوچهر هادی را در این چند ساخته اخیر ادامه می دهد و از 
جهات مختلف حرفی برای گفتن ندارد. فیلمنامه ضعیف، بازی های تصنعی، فیلمبرداری ضعیف 
و .... همگی می تواند »گیسو« را حتی یکی از بدترین کارهای کارنامه خود منوچهر هادی هم 
جلوه دهد. در ادامه با چند تحلیل که در فضای وب و توییتر منتشر شده است مروری بر نظرات 

مردمی درباره این سریال داشتیم که می خوانید.
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