הםפחם של שרון
בלוד נחשפהב״עובדה" כשנאלצהלהיפרד מהתינוקשגידלה
שרון
עכשיו היא מוציאה ספריםלילדיםועדיין מתגעגעת
באומנה
בחינוךילדים.
״רקסי וגן המחשבות״ ,עוסק בכלבלב
שעובר חוויות דומות לאלה שעוברות
עלילדים.
הספר הראשון בסידרה,

מאיה

כהן

לפני
בלוף
הפרידה שלהמהילד

כשנתיים

מרינה

ריגשה

שלמה,
הסודאני

שרון

כשסיפור
שאימצה

״הספר

הראשון כבר בחנויות,

הספר

השני ייצא בעוד שבועיים ,השלישי
כמסגרת התו־
$TS1$התוכנית$TS1$
כמשפחת אומנה שודר
באיור ,ובחודשים הקרובים כל הסיד־
$TS1$הסידרה$TS1$
כנית
$DN2$התוכנית$DN2$״עובדה״.
$DN2$הסידרה $DN2$תהיה על המדפים״ ,אומרתבלוף.
למי שלא צפה אז ,תקציר האירו־
$TS1$האירועים$TS1$:
רה

$DN2האירועים $DN2$:שרון ,גננת בת 48
עים:

מחדרה

ואמא

איך

נולד הרעיון של

בתיבת

$TS1$לאסוף$TS1$
לא־
לאורין בת ה־  13החליטה ב־ 2011
$DN2$לאסוף $DN2$לביתה תינוק סודאני נטושול־
$TS1$ולשמש$TS1$
סוף
״לפני כשנה ישבתי לכתוב וכל
הסידרה יצאה ממני בבת אחת .אני
משפחת אומנה .לאחר שנה
$DN2$ולשמש $DN2$לו
שמש
אשת חינוך כבר יותר מ־  20שנה,
וחצי שבהןגידלה אתהילד ,התברר כי
גננת ,יש לי תעודת הוראה .בשלב
הביולוגית מתגוררתבאוסטרליה
סבתו
סבתו
בתה ועם
בלוך עם רם ,עם
הרגשתי שאני
מסוים
ומעוניינתלגדלו .בלית ברירה נאלצה
מחפשת עוד
עניין והתחלתי ללמוד קואוצ׳ינג
ולהעביר אותו
שרון להיפרד מהילד
״עברו שנתיים וחודשיים מאז שרם
הספרים באים
לילדים .בכתיבה של
לידי סבתו.
$TS1$הפרידה $TS1$לידי ביטוי הערכים החינוכיים שלי
העיתונאי רוני קובן עקב אחרי הפ־
נלקח ממני .בהתחלה ההתמודדות היתה
ולבכות ,אבל אז החיים
להיכנס למיטה
כאשת חינוך וגם כאדם״.
גם
$DN2$הפרידה $DN2$קורעת הלב של שרון מרם ,ואף
רידה
ממשיכים .ישליילדה בבית ויש הרבה
ליווה את שרון כמה חודשים לאחר מכן
כהתמו־
$TS1$כהתמודדות$TS1$
העיסוק כספרים עזר לך
׳צריך׳ ,אז מתמודדים .מבחינה רגשית
כשנסעהלביקורבאוסטרליה לראות
$DN2$כהתמודדות $DN2$עם הפרידה מרם?
דדות
הייתי סמרטוטוהחלטתי שאני סוגרת
כיצד התאקלם הילד בביתו החדש.
את הגנים.לפני שנה וחצי היינו אמו־
$TS1$אמורות$TS1$
הפרשה הזאת טילטלה את חייה של
לנסוע לבקר את רם בפעם שנייה
רות
$DN2$אמורות$DN2$
בלוך מהיסוד .היא החליטהלסגור את
ובסוף זה לא יצא ,אז נסעתי עם הבת
רשת הגנים שהיתה ברשותה ,ועכשיו
שלילתאילנד .כשחזרתי מצאתי את
היא משיקה את סידרת הספריםלילדים
עצמי בבית ,ואז יצאו הסיפורים״.
סידרת ספריילדים לשמחה
״רקסי
חמישה
כדרך חיים״ .הסידרה כוללת
את כקשר עם רם?
״לצערי ברגע זה אין שום קשר .לא
ספרים מאוירים (בהוצאתצבעונים).
לטלפון .בפעם האחרונה
עונים לי שם
בכל ספר ,לצד הסיפורלילד ,יש דף
בספטמבר ,ואחרי
הסבתא
הדרכהלהורים שנועדלסייע להםלה־
$TS1$להתמודד$TS1$
דיברתי עם
הספרים?

תמודד
$DN2$להתמודד $DN2$טוב יותר עם

קשיים

ואתגרים

זה היא

ניתקה קשר״.

