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 ."املراهقة في مدينة جيرس يأزمة الصحة النفسية في سن "يواجه مسلسل Whiz-Kid Mediaمنتج فيلم 

 

 وفي سن السادسة عشرة من عمرها الثالثة عشرةخرجت من املدرسة الثانوية وهي في تفقد  ،إلعجابا تبعث على يافعةالريحان العلوي  حياة :(٢٠١٩ يناير  ٢٨جيرس ي، نيو جيرس ي ) مدينة

 الشرفبمرتبة  على درجة البكالوريوس ومن املقرر أن تحصل .(Hudson County Community College) كلية مجتمع مقاطعة هدسون أصغر من حصل على لقب الطالب املتفوق في  كانت

 تنتجبل فحسب  الدراسةب تقومال  ذات الثمانية عشرة ربيًعاو  الحائزة على جائزة نشيطةالكاتبة هذه الولكن  (.Saint Peter’s University) في جامعة سانت بيتر في شهر مايو من هذا العام

تم تصويره تدور أحداثه و في مسلسل تلفزيوني جديد األحياء الفقيرة شباب ب الخاصة تحديات الصحة العقليةعن على تقديم صورة صادقة  شدةتحرص بوهي  اعالمي متطور أيًضا.  محتوى 

 في مدينة جيرس ي.

 

الذي  كانالقصة في نفس امل يكون موقع أن "أردت: املقاطعةفي التي عاشت طوال حياتها  العلوي  تقول و   County Films. ا،نتاجهإ من شركة األول سلسل امل وه Suicide Spenders إن 

    ."  موهبتي منه مددتاست

 

 جميعهمو  ،املدرسة الثانوية في مًعا في مجموعة دعميجدون أنفسهم  خلفيات متنوعة من ستة مراهقين تصوير معاناة فياملوهبة والنضج مستوى مذهل من باملمثلون الرئيسيون يتمتع 

املظاهر تقول العلوي: "إن .  High Tech, County Prep, Hoboken High School, McNair Academic High School  بما في ذلك  Hudson County مقاطعة هدسون  من مدارس يتحدرون

سلمة امل فتاةال تلعب دور آنية، فهي ،" ال يقتصر دور الشابة على كتابة وإنتاج املسلسل وتعديله فحسب.شبه طاقمناتلتحديات الصحة العقلية في وسائل اإلعالم الحديثة ال  املألوفة

 االكتئاب. عاني منتالتي ثقلة بالقلق و املمريكية األ -غربيةامل

 

ا : قول ك بسيط يس األمر دائًمالتأمين صحي و  بال رعاية الصحة العقلية الجيدة. كثير مناعلى  ةلو سه نحصل بالو  األحياء الفقيرة"نحن من تضيف العلوي: "
ً
ا به "اسأل شخًصا بالغ

ً
موثوق

حدوثها."" ملحادثة يتعينحافز ستبدأ في رؤية  الدقيقة لثقافة والدينافوارق  إلى املزيج عندما تضيفو ." للمساعدة  

 

انتحار جماعي تتطلب منهم أن وثيقة نحو  بال حماسة جد الشباب أنفسهم مدفوعيني، Hulu و Netflixإلى قنوات مثل  بمجرد استكمالهفي املسلسل الذي تسعى العلوي جاهدة لترويجه 

 ينشأ لدىاألخالق عن خالل فترة التخلي و .  Jersey City Highمن املدرسة التي يرتادونها،  فاضحة من خالل سرقة نقدية الجريئة يتم تمويل مغامراتهم .املخاطرفي  اواحًد  اسبوعً أ عيشواي

 .إعادة التفكير في خططها ومسار حياتها حافز علىاملجموعة 

 

  نلعلوي: "التقول 
 
أنا صريحة بشأننا. هذه الحقيقة غير مريحة  . Zمع جيل  تثنائيسابشكل  Suicide Spendersتتحدث الصراعات في  .لقرارات الصحيحةل ظهر كل قصة اتخاذ الناست

 الناس."ومثيرة للجدل. ولكن لديها القدرة على الجمع بين 

 

ائدة ساخرة.  وتعتقد أن موضوع الصحة العقلية في سن املراهقة قد تم تحريفه في وسائل الترفيه في املاض ي وتأمل ان يكون مسلسلها الخطوة الر بداية املسلسل ملسات أن ل أشارت العلوي 

 من املستهلكين الشباب املتحمسين املتعطشين للقصص األصيلة.  ة سوق متطور  دفعهتتخصص  ،في اإلعالم ال يحظى باالهتمام الكافيلتخصص 

 

 
ً

، ومع ذلك ال تزال وسائل اإلعالم باألرواحيومية ويسبب خسائر  االنتحار السبب الرئيس ي الثاني لوفاة الشباب في هذا البلديمثل  .من الناحية الجمالية اجذابً  امدرسيً  تقول: "ليس مسلسال

.". أنا أعمل بجد لتغيير ذلكالرومانسيةضفي عليه ت  

 

علوي الوقد دفعت دوالر أمريكي.  ١٠٠٠٠ هدفها البالغ قيمته من قيمةدوالر أمريكي  ٢٣٠٠ أكثر من تبلغ قيمتهاتبرعات  حيث جمعت Kickstarterينطوي جزء من هذا العمل على حملتها في 

 Saint Peter’s في جامعة القديس بطرس Shark Tank أموال الجائزة التي فازت بها عندما نجحت في طرح فكرتها في مسابقة رواد األعمالحتى اآلن ثمن إنتاج حلقتين من جميع مدخراتها ومن 

University شهر ديسمبر املاض ي. يف 

 

"نحن نبحث عن داعمين ذوي توجهات فكرية مماثلة يمنحون الفرصة لكاتب شاب في مارس. وتقول:  Kickstarter ء بحلول املوعد النهائي ليعلوي في جمع األموال بالكامل أو ال ش الوتأمل 

 وسائل إعالم جديدة للتسلية والتثقيف لكني أحتاج إلى املوارد املناسبة لجعلها ممكنة."مجتهد. أريد إنشاء 

 

 ما تكون أكثر ما نحتاج إلى الحديث عنه."إن القضايا التي يصعب الحديث "أريد أن أبدأ محادثة من زاوية مختلفة. 
ً
عنها غالبا  

 

 CountyFilms.comقم بزيارة    Kickstarterرابط حملةل وصول وملعرفة املزيد عن املمثلين وال Suicide Spendersملشاهدة الشريط الدعائي ملسلسل 
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