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אופרה קאמרית מקורית מאת אלה מילך-שריף ונאוה סמל
ליברית: נאוה סמל ע”פ ספרה “לעוף מכאן”

מוסיקה: אלה מילך-שריף 
בימוי: יעל רונן 

מנצח: דורון סלומון / איתן שמייסר  
תפאורה ותלבושות: ענת שטרנשוס 

תאורה: קרן גרנק 
בובנאי: שמואל שוחט

זמרים-שחקנים: )ע”פ סדר הא”ב(
עינת ארונשטיין, אלי גורנשטיין, 

דניאלה לוגסי, עידו מוסרי, 
ענת עיני-צאלה, גבי שדה.

משבחת!הביקורת 

באופרה  עצמו  את  שהוכיח  היוצרות  צמד  מוזיקלית.  תיאטרון  ליצירת  הופך  השבחים  עטור  הספר 
המרגשת צחוק של עכברוש, יצר יצירה בימתית חדשה, בעלת אופי ישראלי מובהק בנופיה, בצליליה 
וברוחה. העלילה חוזרת לשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. במושבת פרדסים קטנה פוגשת הנערה 
הדרה את הסנדלר מסייה מוריס חביבאל, שעלה לארץ מהאי ג’רבה שלחופי תוניסיה. מסייה מוריס 
נוצר בליבו את סודם של יהודי האי, שידעו לעוף ונשאו על גבם דלת מבית המקדש שחרב. בלבו 
המצולק הוא נושא גם את כאבו כניצול שואה. הדרה, היתומה מאם, שחוותה אף היא אובדן, נשבית 

בקסם סיפוריו והוא נעתר לתחנוניה ומלמד אותה לעוף.
זהו סיפור התבגרות שמשלב בין מזרח ומערב ומחזיר לחיים את ניחוח ראשית המדינה. לעוף מכאן 

פורש את הפרק העלום של יהודי צפון אפריקה תחת הכיבוש הנאצי.
לצמד היוצרות מצטרפת גם הבמאית יעל רונן )פלונטר, משוגעת, רוזנקרנץ וגילדנשטרן( ליצירה תוססת 

ומלאת דמיון.
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”אופרה מקסימה עם ביצוע מצוין... ממש מגע של קסם”
)16.01.10 (

פנס קסם של זכרונות
"לעוף מכאן" מאת נאווה סמל היה אחד מספרי הנעורים הבולטים בארון הספרים הישראלי,   עתה 

הוא משמש בסיס לליברית שחיברה סמל עבור יצירה אופראית חדשה של אלה מילך-שריף, כהמשך 
טבעי וישיר לשיתוף הפעולה המצליח ביניהן באופרה "צחוק של עכברוש". ..

אלה מילך-שריף יצרה שפעה מוזיקלית גדולה אף יותר מסך כל מרכיביה ומבצעיה המצוינים ולצד 
נגיעות של הומור בלטה ליריות גדולה, ולזמרים ניתנו אריות יפות ואפילו מרהיבות...את הצד 

המוזיקלי הזה מימש היטב המנצח דורון סלומון... 
עינת ארונשטיין הקסימה בתפקיד הילדה הדרה החולמת על אמה המתה, ובתפקיד אמה המתה 

הפליאה לשיר דניאלה לוגסי. ענת עיני-צאלה הייתה עסיסית ואלי גורנשטיין היה האב טוב הלב והוא 
היה נוגע ללב בשיר ערש יפהפה שהמחברות שתלו עבורו ביצירה. עידו מוסרי היה מצוין כרוח הגבית 

והרומנטית של הדרה, ויצר דמות חיה מאוד של הנער אהרל`ה. 
ובעיקר, היה זה גבי שדה עתיר הניסיון ובעל הקול העשיר כל כך שהצית את מרקמי האופרה כולה, 

במשחקו שובה הלב ובזמרתו הנהדרת בתפקיד מוריס חביבאל, את כל אלה איגדה הבמאית יעל רונן 
להצגה יפה, קולחת, שמאפשרת למוזיקה ולטקסט להגיע אל הקהל.

)10.01.10 (

עיצוב מלא דמיון וניחוח ילדות, תיאטרון צלליות מרהיב... ) 14.1.10( 

“...יש בעלילת האופרה לא רק שילוב מעניין של דמיון ומציאות וסיפור אנושי מרגש אלא גם מסר יהודי במובן 
העמוק והמשמעותי של המילה...

הליברית של נאוה סמל מבריק ומוסיקלי מבחינת המילון, התחביר, החריזה והרגישות המוסיקלית אופראית. 
המוסיקה של אלה מילך-שריף מצליחה להתמודד עם שני אתגרים שאופרה מסוג זה מעמידה בפני המלחין...
כל הכבוד. הבימוי של יעל רונן מעולה מכל הבחינות, ונעשה מתוך רגישות אמינה ומדויקת לאופי הדרמטי-

מוסיקלי של האופרה...
צל”ש מיוחד מגיע לחברי תזמורת הסינפונייטה הישראלית באר שבע שישבו על הבמה...

הליהוק התיאטרלי-אופראי היה מעולה אחד אחד. בעיקר כדאי לציין את הסופרן דניאלה לוגסי )איזה קול!( ואת 
הטנור גבי שדה שלא רק שר יפה, אלא גם עיצב דמות עם אופי ונוכחות מרשימה. 

חוויה תיאטרלית ומוסיקלית ואירוע תרבותי חשוב.
)15.1.10 (

האופרה “לעוף מכאן” שעולה בתיאטרון הקאמרי, מביאה את עולם האמנות הישראלי לרמה שכמוה 
לא היתה... התענוג שבצפייה ובהאזנה למוסיקה המופלאה, הרעננה הבאה מהלב, של אלה מילך שריף, 
והסיפור המבוסס על מיתוסים טריפוליטניים מהאי ג’רבה, מחדדים את הקשר שלנו לעבר, לשורשים, 

ולערגה למה שהיה פעם... הקסם של המופע הוא בלתי אמצעי. מגיע ישר ללב כל צופה, וגם אלה 
שאינם מורגלי לצפון באופרות דרך קבע - ימצאו כאן עולם חדש ומרתק, שפה אמנותית המשלבת 

מולטי מדיה של אנימציה וצלליות ברקע... “לעוף מכאן” היא אופרה המשדרגת את היוצרים והיצירה 
בארץ למעלה הראשונה. אסור להחמיץ!!!

)תל-אביב  14.1.10(

פנס קסם
“...הפקה קומפקטית אך מלוטשת... ההצלחה טמונה קודם 

בזוגיות הפורה של שתי המחברות שכבר העלו בעבר יחדיו 
את האופרה “צחוק של עכברוש”. כתיבתה הכנה והישירה 

של סמל מתמזגת היטב עם המוזיקה העשירה של מילך 
שריף, הכלאה מרירה חמצמצה בין מוטיבים אוריינטליים 
ומלודיות פוסט רומנטיות. אבל מה שבאמת גורם להפקה 

לעופף הוא הבימוי של יעל רונן, שנעזרה במעצבת ענת 
שטרנשוס, בתאורנית קרן גרנק ובבובנאי שמואל שוחט כדי 

להעלות באוב עולם אבוד.
פנס הקסם של גרנק. בורא על הבמה סדרה ארוכה של 

צלליות. הצלליות מספקות מקבילה ויזואלית נהדרת 
לתשוקותיהן של הדמויות. הן גם מעניקות לאופרה את 

אותו ריחוק אירוני, מודע לעצמו. האמת היא שקשה שלא 
להתפעל... האירוע כולו מתאפיין בפרופורציות נכונות 

ובטוב טעם נדיר.
)14.1.10   (


