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نالت احلرية املطلقة.
م��ا الآل �ي ��ات امل�ت�ب��ادل��ة ل�ه��ذي��ن ال�ف�ن�ين امل ��راوغ�ي�ن -ال�ن�غ�م��ة
واحلكم -التي متكن من ابتكار تنويعة وا�سعة من ت�صميمات
الذات و�شخ�صية احلاكم وحكومته؟
ويقود الكتاب القراء -عرب العديد من الأمثلة التاريخية-
نحو ع��دد م��ن الإج��اب��ات املبدئية على ه��ذا ال���س��ؤال ،وتنبع
ج�م�ي�ع�ه��ا م ��ن خ �ل�ال اخل ��وا� ��ص امل �ت �ف ��ردة ل �ك��ل واح � ��دة من
ال�ظ��واه��ر ال�ت��ي يناق�شها ال�ك�ت��اب ،ك�م��ا ج��رى ت�صميمها يف
ال�سياقات الثقافية املختلفة.
ل�ق��د ت�ن��وع��ت ف���ص��ول ال �ك �ت��اب ،ال ��ذي ا��ش�ت�م��ل ع�ل��ى مقدمة
وثالثة ف�صول وك��ودا (يف املو�سيقى) ،مبعنى تقفيلة ،وهي
قطعة مو�سيقية ت��أت��ي يف نهاية حل��ن  ،CODAوكانت
املقدمة حوا ًرا عن خياالت املو�سيقى و�أوهام ال�سيا�سة وتناول
الف�ضل الأول مقابلة بني ال�سيادة امللكية وع��دم االن�سجام
(يف املو�سيقى) ،وكان الف�صل الثاين حول ت�صميم وت�أ�سي�س
مو�سيقى �سيا�سية مميزة للمجتمعات والأف ��راد ،بينما دار
الف�صل الثالث حول تغيري احلوارات املو�سيقية وال�سيا�سية
للتخريب واالحتجاج وامل�صاحلة ،وك��ان اجل��زء الأخ�ير من
الكتاب ي��دور ح��ول ك��ودا بني الأ��ص��وات ال��واح��دة وا أل��ص��وات
املتعددة عرب التلحني الإ�سرائيلي والأملاين.
وتتناول الف�صول الثالثة الرئي�سية ،ثالثة �أنواع من ال�صلة
التاريخية والأ�سا�سية بني املو�سيقى وال�سيا�سة ،والتي تنبع
جزئيا من اال�ستقالل الن�سبي لكل من امليدان ،والتغريات
ال�ت��ي ح��دث��ت داخ�ل�ه��ا :ال�ن��وع الأول يتعلق �أ��س��ا�� ً�س��ا بالأعمار
امل�ل�ك�ي��ة ال �ت��ي ت���س�ع��ى �إىل ت�ط�ب�ي��ع ال�ت�ن��اف��ر �أو �إر�� �س ��اء ع��دم
االن�سجام يف هياكل متناغمة ،وين�صب الرتكيز الرئي�س
على اللحظة التاريخية ،التي هيمن فيها مفهوم الوئام
ال�ع��امل��ي على ال�غ��رب ل�ق��رون ع��دي��دة؛ مم��ا �أدى �إىل �ضعفها
و�أف�سح جم��ا ًال ملفاهيم الوئام اجلزئية ،واملختلطة ،والأق��ل
هرمية� ،سواء يف املو�سيقى �أو يف ال�سيا�سة.
وهكذا ..ف�إن الكثري من النقا�ش مكر�س لتو�ضيح التحوالت
الأن �ط��ول��وج �ي��ة وامل �ع��رف �ي��ة ال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت الأ� �س ��ا� ��س ل�صعود
التناظرات �أو الأقي�سة لهذه املفاهيم التوافقية املتناغمة
يف املو�سيقى وال�سيا�سة ويف العالقات بينهما ،وعلى خلفية
الأمن � ��اط امل�ت�ن��اغ�م��ة اجل ��دي ��دة ال�ن��اج�م��ة ع��ن ذل ��ك ،ن�شبت
الأ�� �ص ��وات ال �ف ��ردي ��ة يف ج ��و ت �ع �ب�يري ج ��دي ��د ،ي �ب�رز ظ�ه��ور
اجلماعات والطبقات الهام�شية ،ويف الوقت نف�سه ،ات�ضح
ب���ش��دة ا��س�ت�ب�ع��اد الأف� ��راد واجل �م��اع��ات ال�ت��ي حت�ي��د ع��ن ه��ذه
الأمن ��اط ،ف�ض ً
ال ع��ن ذل��ك م�ساهمة املو�سيقى يف �سيا�سات
الهويات ،ومتثيل الآخر وت�صميمه يف املو�سيقى ،وحماوالت
تطبيق الأمن� ��اط ال�ت��واف�ق�ي��ة اجل ��دي ��دة ،ك�م��ا يف ال�سياقات
اال�ستعمارية وما بعد اال�ستعمارية ،ومت تعريف النوع الثاين
«التمثيل داخل الت�صميم» يف هذه الرتكيبة كتج�سيد ور�سم
متحرك مو�سيقي من اجلهات الفاعلة احلقيقية واخليالية
يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،وهم امللك وال�شعب واجلي�ش والدولة،
و� ً
أي�ضا ال�ف��رد ،وامل ��ر�أة ،والأج��ان��ب ،والأق�ل�ي��ات -الأم��ر الذي
يتحول ب��دوره يف بع�ض الأح�ي��ان �إىل حت��دٍ  ،ه��ذا النوع ،كما
� �س�ن�رى ،ه ��و ��س�م��ة خ��ا��ص��ة م ��ن �أ� �ش �ك��ال احل �ك��م اجل�م�ه��وري
ال�شيوعي ،وعلى الرغم من �أنها ت�ستمد �أ�صولها من ال�سياق
امللكي ،ويخ�ص�ص امل�ؤلفان ق�س ًما مركزيا يف ه��ذه املناق�شة
لتحليل ن��وع (حل��ن جنائزي �أو م��ار���ش حزين �أو مو�سيقى
ح��زي �ن��ة) يف م���س��اع�ي�ه��ا امل�ه�ي�م�ن��ة وال�ت�خ��ري�ب�ي��ة يف خمتلف

ال�سياقات التاريخية وال�سيا�سية� ،أم��ا النوع الثالث فيعنى
التجلي وهو التحول الروحي ويركز على حلظات من ت�شغيل
املو�سيقى يف حم��اول��ة خللق نظام بديل للهيمنة الثقافية
وال�سيا�سية ،هو �أم��ر ي�شهد و�ضعه الرمزي �أو ي�شجع على
الأقل اجتاه التغيري يف الهيكل ال�سيا�سي القائم ،ويف حلظة
معينة �سيتحول النمط املو�سيقي �أو النوع والنظام ال�سيا�سي
�إىل كيان جديد �أو خمتلف لأج��ل ح��دوث العملية ،وهكذا
تن�ش�أ احلوارات املو�سيقية وال�سيا�سية للتخريب واالحتجاج
واال�سرت�ضاء� ،إىل جانب مكافحة القمع والطاعة والعنف يف
�سياقات دميقراطية و�شمولية و�سياقات �أخرى.
ت�ع��ادل ه��ذه الأن ��واع ال�ث�لاث��ة -تطبيع ال�ت�ن��اف��ر يف الهياكل
التوافقية ،والتمثيل داخ��ل الت�صميم والتحول -يف الواقع
ثالثة «�أ�شكال من الفكر» �أو «امل ��دارات» يف جم��ال البالغة
الكال�سيكي :القيا�س ،والكناية ،واال�ستعارة.
�إن الإح��ال��ة �إىل اخلطابة يف ال�سياق امل�شرتك للمو�سيقى
وال�سيا�سة لي�س من قبيل ال�صدفة ،و�إمن��ا ماهية املمار�سة
تعاليمها م�ع�ه��ا ،وال�ت��ي ات�خ��ذت االث�ن�ين م�ن��ذ وق��ت �سحيق
كم�ساحة مرجعية خ�صبة ،كل واح��د منهما اكت�شف طر ًقا
لإث� ��راء كلماتها وت�ع�ب�يره��ا ،ن ��ود �أن ن�ق��ول �إن ه�ن��اك �صلة
ب�ين ال�ت�غ�ي�يرات ال�ت��ي ح��دث��ت يف ال �ك�لام الكال�سيكي �أث�ن��اء
االنتقال �إىل �أمن��اط االت�صال والإق�ن��اع يف الع�صر احلديث
وب�ين ال�ت�ط��ورات امل��وازي��ة يف اجل��وان��ب البالغية لل�سيا�سة
واملو�سيقى يف الع�صر احل��دي��ث ،وق�ب��ل �صياغة اخلطابات
ال�سيا�سية و�إدراج تكنولوجيا الإنتاج املو�سيقي اجلماهريي،
مت توحيد املعايري اجلمالية والأيديولوجية وال�سيا�سية يف
خمتلف ال�سياقات الزمنية واملكانية ،وكانت هذه التطورات
ت�ت�ط��اب��ق م ��ع االجت ��اه ��ات ال��وا� �س �ع��ة ل�ل�ت�ك��ام��ل االج�ت�م��اع��ي
وال �ت��دوي��ن ،وال�ت��ي ارت�ب�ط��ت ثقافيا ب�ب�ن��اء ال ��دول القومية
والدميقراطية احلديثة.
ت�صورنا ل��دور البالغة يف ال�سيا�سة و�أهميتها للخطابة يف
هذا املجال يعرب عنه مفهوم «اخليال ال�سيا�سي» ،وغال ًبا ما
ن�ستخدمه ونحن نرى هذا املفهوم من ال�صور العادية وهو
م��ن مفهوم اخل�ي��ال ال�سيا�سي ،ال��ذي يتم تعريفه كرابطة
خمتلفة الختالق الوهم واال�ستعارات والأفكار حول النظام

االجتماعي الكت�ساب املركز وقوة الهدف وت�صميم وتنظيم
م��ؤ��س���س��ات و�أمن ��اط ال���س�ل��وك ال�سيا�سي؛ ول��ذل��ك ف ��إن ه��ذا
النوع من اخليال ي�شكل �أنواعًا من الدميقراطية اجلماعية
التي تخلق وتعزز النظام االجتماعي ال�سيا�سي يف الوقت
الذي تقوم فيه ب�إن�شاء وتوجيه وت�شكيل امل�ؤ�س�سات و�أمناط
ال�سلوك ال�سيا�سي التي جت�سدها ،امللكية ،والدميقراطية،
والفا�شية هي �أنواع خمتلفة ومعقدة من هذا اخليال.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ب�لاغ��ة ه ��ذا اخل �ط ��اب وال�ب�ن�ي��ة الأ��س��ا��س�ي��ة
املنهجية الأ�سا�سية ،ميكننا �أن نقول �إنها ت�ستند �إىل مفاهيم
نظرية متقاربة ،ظهرت على التوايل من الن�شاط ال�سيا�سي
واملو�سيقي ،وكالهما ن�ش�أ على خلفية ثقافية مفاهيمية
م�شرتكة ،وق��د تكرر النقا�ش يف ه��ذا الكتاب بحيث ا�شتمل
على �أمثلة كثرية من املو�سيقى ك�أمثلة من الأوبرا ،وهاليد،
واملو�سيقى ال�شعبية ،وال�سينما ،والفيلم ال��وث��ائ�ق��ي�..إل��خ،
وال�سيا�سة الأوروب�ي��ة والأمريكية والإ�سرائيلية و�صالتها
ب��ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،وال �ت��ي متكننا ل�ي����س ف�ق��ط م��ن �إظ �ه��ار
وتقدمي الأفكار النظرية ،ولكن � ً
أي�ضا من خالل التف�سري
ال ��ذي ي�ط��ال�ب��ون ب��ه ل�شحذ �أ��س�ئ�ل�ت�ن��ا وت�ع�م�ي��ق ر�ؤي �ت �ن��ا ،ومت
ت�سهيل ال�ق��راءة م��ن خ�لال جمع الأم�ث�ل��ة املختلفة لقراءة
الن�ص ب�أبعاده املختلفة.
و�أخ�ي ً�را ..املو�سيقى يف هذه الرتكيبة مبنية ب�شكل �أ�سا�سي
كالفنون املت�ضمنة �أ�صوا ًتا غري لغوية -مع �أو بدون ارتفاع
حم ��دد -يف �أوراق منظمة م��ن القيمة اجلمالية يف ثقافة
معينة ،وح�ت��ى عندما تعلق على ن�ص �أو ��ص��ورة �أو �إج ��راء
درام��ات�ي�ك��ي ،ف ��إن وزن ��ه امل �ح��دد ،ك�م��ا ه��و م�ب�ين يف معايريه
ال �ف��ري��دة� ،أم ��ر حم ��وري يف ال���س�ي��اق امل�ع��رو���ض علينا لفهم
ا�ستخداماته و�آث ��اره ال�سيا�سية .وم��ع ذل��ك ،يف ال�صفحات
املعرو�ضة علينا �أن نفهم �أحيا ًنا على نطاق �أو�سع ،باعتبارها
ال�شيء الذي ير�سي البعد ال�صوتي ككل يف املجتمع والثقافة،
وال ��ذي يعد مثالية متباينة يف �صياغة �أ��ش�ك��ال �أخ ��رى من
الفن تطمح �إىل حالة �أو �ش�أن �أو كيفية خا�صة بها.
�إن تناول م�صطلح «املو�سيقى» ،لفرتة طويلة يف تاريخ الغرب
يعود �إىل نظرية ريا�ضية ت�أملية حول بنية الكون ومنوذج
العالقات املتنا�سبة يف فعل الإن�سان ،والتي بطبيعة احلال
لها �أثرها على املمار�سة املو�سيقية ،وقد مت تكري�س الف�صل
الأول لآث� ��اره ال�سيا�سية يف وق ��ت الح ��ق م��ن ه ��ذه امل��رح�ل��ة
التاريخية ،و�سوف ي�ستمد ال�ق��ارئ من الكتاب الكثري من
التف�سريات مل�صطلح املو�سيقى.
----------------------- ال�ك�ت��اب« :تلحني ال�ق��وة ،وغ�ن��اء احل��ري��ة :ع�لاق��ات علنيةوخفية بني املو�سيقى وال�سيا�سة يف الغرب».
 امل�ؤلف :روت هَكوهني-فينت�شوفر ،ويارون �إزراحي. النا�شر :دار الن�شر معهد فان لري ،ودار الن�شر هكيبوت�سهمي�ؤوحاد ،2017 ،باللغة العربية.
 -عدد ال�صفحات� 275 :صفحة.
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تلحين القوة ..وغناء الحرية :عالقات علنية وخفية
بين الموسيقى والسياسة في الغرب
أميرة سامي *
ي�سعى م�ؤلفا كتاب «تلحني القوة ..وغناء احلرية» (وهما روت هكوهني-فينت�شوفر ويارون �إزراحي) �إىل ك�شف النقاب عن تعدد �أوجه االت�صاالت املفتوحة
العلنية منها واخلف ّية -بني املو�سيقى وال�سيا�سة ،كما تك�شفت وتطورت يف القرون الأخرية يف الغرب؛ حيث حتول احلوار بالتدريج �إىل مغامرة حما�سية �أدت�إىل اكت�شافات امل�سار امل�شرتك بني املو�سيقى وال�سيا�سة ،والتي �أعطيت حما�ضراتها يف عام  2000باجلامعة العربية ،وكانت املحطة التالية ثالث حما�ضرات عامة
يف معهد فان لري عام .2003
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وتلقى امل�ؤلفان ردود �أفعال �إيجابية و�ضعا بها مفهوم الأ�سا�س
اجل��وه��ري للت�شابه ال ��ذي ب�ين ع��امل��ي اخل�ب�رة وامل�ع��رف��ة ،ثم
ب��د�أت عملية طويلة من الدرا�سة ،وبعد البحث املو�سع عن
ريا وحتديًا
املفاهيم والنظريات للمبادئ التي �ست�شكل تغي ً
لهما� ،أجريت درا�سات منف�صلة يف هذه الفرتة الطويلة �أدت
� ً
أي�ضا مل�ساهمة م�شرتكة لفهم الأحداث ال�صعبة وامل�شجعة يف
العامل ال�سيا�سي والأحداث املثرية يف العامل املو�سيقي ،وكان
احلوار امل�ستمر مع الزمالء والأ�صدقاء والطالب ،و�أقوالهم
وكتاباتهم له �صدى لي�س �أقل ثرا ًء يف جميع ف�صول الكتاب،
ف�ق��د �شغلت ق�ضية امل��و��س�ي�ق��ى م�ساحة وا��س�ع��ة م��ن ال�سمو
ال ��روح ��ي ال ��ذي غ��ر���س ف�ي�ن��ا امل�ح�ب��ة ل���ص��وت ال �ف ��ن ،و��س�م��ح
لنا باحل�صول على الأ�سا�سيات ال�ضرورية للفهم املتعمق
لل�سرية ،ولقد فهم �آبا�ؤنا الطيبون والأبرياء� ،أن الإمكانات
املتوا�صلة يف املو�سيقى لتحرير روح وخيال الإن�سان ميكن
توظيفها �أحيا ًنا لتكون �أقل �ضر ًرا وخطورة بني جتارب رفع
م�ستوى ال�صوت لالمباالة الأخالقية وبني قوة املو�سيقى
وقوة ال�سلطة.
ويف الأ�سا�س ،يك�شف الكتاب النقاب عن الن�سيج الوجداين
واجل �م ��ايل ل�ل�أن�ظ�م��ة امل�ل�ك�ي��ة ،وال �ق��وجم �ي��ة ،وال���ش�م��ول�ي��ة،
وال �ل �ي�ب�رال �ي��ة ،وال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة ،ك �م��ا ت�ت�ج���س��د م ��ن خ�لال
ه ��ذه ال �ع�لاق��ات ،وي�ت���س��اءل ال�ك�ت��اب ع��ن امل��و��س�ي�ق��ى وم��ال�ه��ا
ب ��الأروق ��ة ال�سيا�سية لل�سلطة ال�ت��ي ه��ي ه��ال��ة م��ن الهيبة
للمملوك ،وم�شاحنات �صاخبة للحكام ،وي�ب��دو �أن امللوك
واحل �ك��ام ع��رف��وا كيف ي�سخرون املو�سيقى لتجميل القوة
وتعظيمها ،كما وج��دت مكانها � ً
أي�ضا يف ت�شجيع الت�ضامن
واحلما�س يف �صفوف الثوريني ،ويف طقو�س الدفن امللكية
والر�سمية ،قامت املو�سيقى بتقدي�س �سرية احلاكم املتوفى
و�ضخت الآم��ال مب�ستقبل زاه��ر ،وعلى الرغم من �شعبيتها
الكبرية� ،إال �أنها ارتبطت بتاريخ ال�سيا�سة احلقيقية ومل
تكن املو�سيقى ،على الأقل يف الغرب ،حتى لو رغبت يف ذلك
على ات�صال مبا�شر بالواقع ال�سيا�سي لل�سلطة ،ب��ل كانت
يف ج��وه��ره��ا ح��ادة ومليئة بالتناق�ضات وامل�خ��اط��ر ،ومتيل
�إىل ف�صل نف�سها ع��ن ال�سيا�سة ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ت��رت�ب��ط بها
طواعية �أو من البداية يف ال�سياقات الأيديولوجية القمعية
(الكئيبة) �أو املخربة ،لتتم تعبئتها خلدمة الأمة �أو الطبقة

�أو الكني�سة حتى �إنها تبدو كملزمة (مرغمة) وفقا للخطاب
�أو الق�ضية امللحة.
ال �ت �ج��رد ،وامل �ت �ع��ة ،وال���ش�م��ول�ي��ة ،و�أي �� ً��ض��ا ال �ت �غ �ي�يرات ..ه��ذه
ال�صفات الأرب ��ع للمو�سيقى الغربية يف فرتاتها املختلفة،
التي تتناق�ض مع بع�ضها البع�ض جزئ ًيا ،لذا من امل�ستغرب
�أي�ضا دجمها مع بع�ضها البع�ض ،تو�ضح ظاهريًا ال�شهادة
ال�سيا�سية للمو�سيقى ،التي رمب��ا كانت تغني ع��ن نف�سها،
كما �صنعت منذ �أي ��ام �أورف �ي��و مبانتوفا (م��ان�ت��وف��ا ،مدينة
��ش�م��ال �إي�ط��ال�ي��ا يف �إق�ل�ي��م ل��وم�ب��اردي��ا) ،ل�ل�م��ؤل��ف الإي�ط��ايل
مونتيفريدي يف ب��داي��ة ال�ق��رن ال�سابع ع�شر� ،أو رمب��ا كان
ه��ذا ما �أراده �أولئك الذين متنوا لها �إغفالها من معاقبة
هذه -ال�سيا�سة -التي كانت يف ظل قوى قوية مثل فورتونا
ومنريفا (�آلهة العقل واحلكمة وربة جميع املهارات والفنون
واحل� ��رف ال �ي��دوي��ة ع�ن��د ق ��دم ��اء ال ��روم ��ان) ،وب���س�ب��ب ه��ذه
ال�صفات التي ارتبطت باملو�سيقى هناك ادع��اءات باال�شتباه
وال�شعور بالذنب واخليانة والتحري�ض والالمباالة.
ويف ال��دول��ة القومية متكنت املو�سيقى م��ن التغطية على
ارتعاد الفرائ�ص من املوت ب�إيقاعات و�أنا�شيد جلنود ي�سريون
بخطى حثيثة وراء العلم نحو �ساحات الوغى ،لكنها منحت
يرا مل�شاعر اخل ��وف م��ن امل ��وت والتمرد
يف ال��وق��ت ذات ��ه ت�ع�ب� ً
امل�ن��اه����ض ل�ل�ح��رب ،ف�ك��ان��ت ح�ق� ً
لا الزده ��ار ال�ي��وت��وب�ي��ا ح��ول
املجتمع املثايل ،وتعبئة الذكريات الأ�سطورية من الع�صر
ال��ذه�ب��ي ال ��ذي �سيعود ،كما راع ��ت م�ساحة �أح�ل�ام احلرية
وال �ف��داء واال��س�ت�ق��رار؛ فال�سيا�سة ل��ن ت�ت�ردد يف االع�ت�راف
ب�أنها حتتاج للمو�سيقى لي�س فقط لإ�شعال روح املعركة ،بل
� ً
أي�ضا للتمجيد والإث ��ارة؛ فاملو�سيقى ميكن �أن حتفز روح
املناف�سة بني املثل العليا للحياة امل�شرتكة واملجتمع الذي
يطمح �إىل امل�ساواة ،لكنها حترتم العامل الداخلي للفرد.
وب��روح الليربالية ال�صاعدة ،يدعي امل��ؤل�ف��ان �أن املو�سيقى
جن �ح��ت يف ال �ع��دي��د م ��ن امل � ��رات يف جت���س�ي��د دواخ � ��ل ال �ف��رد
وعزلته ،لكنها منت يف الوقت ذاته جمالية احلوار الثنائي؛
ويف الدميقراطية �سعت املو�سيقى لإ�سماع «�صوت ال�شعب»..
ا� �س � ُت �خ��دم��ت امل��و��س�ي�ق��ى -وم� ��ا زال � ��ت -ال� �ص �ط �ي��اد ال��زب��ائ��ن
وامل�شرتين يف الثقافة الر�أ�سمالية� ،إحدى الظواهر املركزية
يف تاريخ املو�سيقى يف الغرب ب�صفة رئي�سة ملا قبل الع�صر

احلديث «املمتدة بال�سياقات املعرو�ضة �أمامنا ،بني �أيام �أواخر
الع�صور الو�سطى حتى القرن ال�سابع ع�شر ،والتي وجدت
� ً
أي�ضا فيما بعد وهي ظاهرة الوالية �أو الو�صاية �أو الرعاية؛
حيث حتتاج املو�سيقى لرعاة �أو والة ،ويف ال�سياق التاريخي
امل��وث��ق يعرف ال��رع��اة الأوروب �ي ��ون ،ال��ذي��ن ت��ول��وا م�س�ؤولية
جميع ف��روع الن�شاط املو�سيقي تقري ًبا ،حتى �أواخ��ر القرن
الثامن ع�شر على الأقل» ،هذا �إىل جانب تعبريها عن �صرخة
املقموعني يف �أحياء الفقر ،ونظ ًرا حلرية املو�سيقى يف القرن
ال�سابع ع�شر ،يف الأنظمة املختلفة «�أ ْن َ�س َنت» املو�سيقى �صوت
املر�أة املقموعة و�ضحية اخليانة ،وكذلك �صوت الأنثى التي
ت�سعى لتحدي القيود االجتماعية وقيود الوعي ،لكن هل
كان النقد ال�سيا�سي ممك ًنا من وجهة املو�سيقى التي تهدف
لإلقاء �أذن رعاها؟ لقد �أظهرت فيما بعد ر�ؤية الأركادييم �أو
الأركاديان التي مت تف�سريها ب�شكل رائع ،و�أظهرت �أن هذه
املو�سيقى تخريبية ،وميكن �أن تدعم البديل ال�سيا�سي ،كنوع
خمتلف من النظام من وجهة نظر احلكام على �سبيل املثال:
مل ��اذا اخ�ترق��ت �أ� �ص��وات الن�ساء يف امل�ق��دم��ة يف ب��داي��ة القرن
ال�سابع ع�شر يف هذا النظام ،ال��ذي كان �أبويًا (بطريرك ًّيا)
ب�شكل وا�ضح؟ وما �أ�سهمت فيه قوة الروح التي �أعطيت لهم
يف عملية خلق لغة جديدة من الأ�صوات ،ووجود التعبريات
والعواطف التي مل تعرفها الأماكن ال�شخ�صية والعامة من
قبل؟ هذه هي �إح��دى الق�ضايا التي مت تناولها يف الكتاب،
وعلى �أي حال ،ف�إن ال�صلة بني املو�سيقى وال�سيا�سة هي �أكرث
تعقيدًا مما هو مرئي (�أو م�سموع) ،وميكن الو�صول �إليها
جزئ ًيا فقط ب�شكل غري مبا�شر �-أما ال�شيء الوا�ضح متامًا:
هي عمليات التحرير املختلفة التي هزت ال�سيادة املطلقة،
م��ن ال �ق��رن ال �ث��ام��ن ع���ش��ر ف �� �ص��اع �دًا ،يف «ف��رن �� �س��ا ،رو��س�ي��ا،
�إ�سبانيا� ،إي�ط��ال�ي��ا» ،وغ�ي�رت الأم ��ور يف ذل��ك ال��وق��ت؛ حيث
اختفى الو�صاة �أو الرعاة الأر�ستقراطيون �أو مت تهمي�شهم،
وذه�ب��ت �أ��ص��ول�ه��م النبيلة وظ�ه��رت اخل��ري�ط��ة االجتماعية
وال�سيا�سية ،كما و�صفها املفكرون مثل رو�سو ،وديديروت،
وجيفر�سون ،ومارك�س ،وكونتي ،والتي و�ضعت على مبادئ
�أخ��رى؛ �أب��رزه��ا :مبد�أ �سيادة ال�شعب الناقل ملبد�أ ال�سلطة
ال�سيا�سية من �أعلى �إىل �أ�سفل ،وب�سبب ه��ذا التحول ،بد�أ
�إط�ل�اق املو�سيقى تدريج ًّيا م��ن طقو�سها التقليدية حتى

