بيان صحفي
للنشرالفوري
لالتصال :ريحان العلوي – الخلوي 201.688.6063 :فاكس 201.839.9886 :البريد االلكترونيReyhan@CountyFilms.com :
منتج فيلم Whiz-Kid Mediaيواجه مسلسل "أزمة الصحة النفسية في سن املراهقة في مدينة جيرس ي".
مدينة جيرس ي ،نيو جيرس ي ( ٢٨يناير :)٢٠١٩حياة ريحان العلوي اليافعة تبعث على اإلعجاب ،فقد تخرجت من املدرسة الثانوية وهي في الثالثة عشرة من عمرها وفي سن السادسة عشرة
كانت أصغر من حصل على لقب الطالب املتفوق في كلية مجتمع مقاطعة هدسون ( .)Hudson County Community Collegeومن املقرر أن تحصل على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف
في شهر مايو من هذا العام في جامعة سانت بيتر ( .)Saint Peter’s Universityولكن هذه الكاتبة النشيطة الحائزة على جائزة وذات الثمانية عشرة ً
ربيعا ال تقوم بالدراسة فحسب بل تنتج
محتوى اعالمي متطور ً
أيضا .وهي تحرص بشدة على تقديم صورة صادقة عن تحديات الصحة العقلية الخاصة بشباب األحياء الفقيرة في مسلسل تلفزيوني جديد تدور أحداثه وتم تصويره
في مدينة جيرس ي.
إن  Suicide Spendersهو املسلسل األول من شركة إنتاجها .County Films ،وتقول العلوي التي عاشت طوال حياتها في املقاطعة" :أردت أن يكون موقع القصة في نفس املكان الذي
استمددت منه موهبتي".
يتمتع املمثلون الرئيسيون بمستوى مذهل من املوهبة والنضج في تصوير معاناة ستة مراهقين من خلفيات متنوعة يجدون أنفسهم ً
معا في مجموعة دعم في املدرسة الثانوية ،وجميعهم
يتحدرون من مدارس مقاطعة هدسون  Hudson Countyبما في ذلك  . High Tech, County Prep, Hoboken High School, McNair Academic High Schoolتقول العلوي" :إن املظاهر
املألوفة لتحديات الصحة العقلية في وسائل اإلعالم الحديثة ال تشبه طاقمنا ".ال يقتصر دور الشابة على كتابة وإنتاج املسلسل وتعديله فحسب ،فهي تلعب دور آنية ،الفتاة املسلمة
املغربية-األمريكية املثقلة بالقلق والتي تعاني من االكتئاب.
ً
ً ً
تضيف العلوي"" :نحن من األحياء الفقيرة وال نحصل بسهولة على رعاية الصحة العقلية الجيدة .كثير منا بال تأمين صحي وليس األمر ً
شخصا بالغا موثوقا به
دائما بسيط كقول" :اسأل
للمساعدة ".وعندما تضيف إلى املزيج فوارق الثقافة والدين الدقيقة ستبدأ في رؤية حافز ملحادثة يتعين حدوثها"".
في املسلسل الذي تسعى العلوي جاهدة لترويجه بمجرد استكماله إلى قنوات مثل  Netflixو ، Huluيجد الشباب أنفسهم مدفوعين بال حماسة نحو وثيقة انتحار جماعي تتطلب منهم أن
سبوعا ً
يعيشوا أ ً
واحدا في املخاطر .يتم تمويل مغامراتهم الجريئة من خالل سرقة نقدية فاضحة من املدرسة التي يرتادونها . Jersey City High ،وخالل فترة التخلي عن األخالق ينشأ لدى
املجموعة حافز على إعادة التفكير في خططها ومسار حياتها.
تقول العلوي" :لن تظهر كل قصة اتخاذ الناس للقرارات الصحيحة .تتحدث الصراعات في  Suicide Spendersبشكل استثنائي مع جيل  .Zأنا صريحة بشأننا .هذه الحقيقة غير مريحة
ومثيرة للجدل .ولكن لديها القدرة على الجمع بين الناس".
أشارت العلوي أن لبداية املسلسل ملسات ساخرة .وتعتقد أن موضوع الصحة العقلية في سن املراهقة قد تم تحريفه في وسائل الترفيه في املاض ي وتأمل ان يكون مسلسلها الخطوة الرائدة
لتخصص ال يحظى باالهتمام الكافي في اإلعالم ،تخصص تدفعه سوق متطورة من املستهلكين الشباب املتحمسين املتعطشين للقصص األصيلة.
ً
مدرسيا ً
ً
جذابا من الناحية الجمالية .يمثل االنتحار السبب الرئيس ي الثاني لوفاة الشباب في هذا البلد ويسبب خسائر يومية باألرواح ،ومع ذلك ال تزال وسائل اإلعالم
تقول" :ليس مسلسال
تضفي عليه الرومانسية .أنا أعمل بجد لتغيير ذلك".
ينطوي جزء من هذا العمل على حملتها في  Kickstarterحيث جمعت تبرعات تبلغ قيمتها أكثر من  ٢٣٠٠دوالر أمريكي من قيمة هدفها البالغ قيمته  ١٠٠٠٠دوالر أمريكي .وقد دفعت العلوي
حتى اآلن ثمن إنتاج حلقتين من جميع مدخراتها ومن أموال الجائزة التي فازت بها عندما نجحت في طرح فكرتها في مسابقة رواد األعمال  Shark Tankفي جامعة القديس بطرس Saint Peter’s
Universityفي شهر ديسمبر املاض ي.
وتأمل العلوي في جمع األموال بالكامل أو ال ش يء بحلول املوعد النهائي ل  Kickstarterفي مارس .وتقول" :نحن نبحث عن داعمين ذوي توجهات فكرية مماثلة يمنحون الفرصة لكاتب شاب
مجتهد .أريد إنشاء وسائل إعالم جديدة للتسلية والتثقيف لكني أحتاج إلى املوارد املناسبة لجعلها ممكنة".
ً
"أريد أن أبدأ محادثة من زاوية مختلفة .إن القضايا التي يصعب الحديث عنها غالبا ما تكون أكثر ما نحتاج إلى الحديث عنه".
ملشاهدة الشريط الدعائي ملسلسل  Suicide Spendersوملعرفة املزيد عن املمثلين والوصول لرابط حملة  Kickstarterقم بزيارة CountyFilms.com
###

