
es†csIhnunigsRgam
®bl&yBUCsasn_
eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII2211  mmiiffuunnaa  22000055

kk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  EEddllttuullaakkaarrGGnn††rrCCaattiikkMMBBuuggeerroobbccMMkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmmBBII
bbTT®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__̆̆ ˘̆˘̆  eess††ccssIIhhnnuu®®ssaabb''EEttrrtt''eeTTAABBYYnnssmm©©MMssaarrCCaaffIIµµmm††ggeeTToo
tteennAAeebb""kkSSgg  ..  kk**bb""uuEEnn††eeTTaaHHbbIIsseemm††ccxxMM®®bbwwggEE®®bbggrrtt''ccuuHHrrtt''eeLLIIggyy""aaggNNaakkII††  KKaatt''
mmiinnGGaaccllaakk''åå®®kkwwddΩΩkkmmµµbb""uunnPP~~MMrrbbss''KKaatt''VVnneeTT,,  eeddaayyeehhttuuffaa  KKWWKKaatt''eennaaHHeehhIIyy
CCaaeeddIImmccmm´́nnssÂÂggaamm®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..

ssUUmmGGaannGGttƒƒbbTTmmYYyy  CCaa««‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††»»  EEddllsseemm††ccxx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnn
rrkkßßaaTTuukkeennAAkk~~¨g̈g««EEvvbbssaayy»»rrbbss''®®TTgg''  ––  

««eeGGPPII,,  PP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII11  ååssPPaa  11997700
««eeddaayy  Max Nasih

GG~~kknnSSJJkk¥¥eeyyaaFFaaEExxµµrr,,  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa  GGMM--rr""uugg  VVnnbbddiieessFFkkaallBBIÍ́ ff©©
ssuu®®kkffaa  eellaakkBBMMuuVVnnddwwggGGII√√TTSSggGGss''  GGMMBBIIkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggnniiggeevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg  EEddllVVnneeFFII√√ccllnnaaccUUllmmkkkk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa,,  ddUUccEEddlleellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttII
nniiccssuunnVVnnppßßaayy  ((˘̆˘̆˘̆))  ..  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa  GGMM--rr""uugg  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaass®®bbflflÈÈhh√√¨¨IIggmmYY
yy  VVnneeFFII√√eesscckkII††bbJJÇÇaakk''GGHHGGaaggffaa  rrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈CaaBBMMuuVVnnTTTTYYllBBtt··mmaannGGII√√TTSSgg
GGss''  GGMMBBIIccllnnaassmmıı&&nnÏÏmmiitt††  EEddlleeFFII√√ddMMeeNNIIrrccUUllmmkkkk~~¨g̈gTTwwkkddII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  BBII®®BBMM
®®bbTTll''eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  ..

®®ttgg''ccMMNNuucceennHH  sseemm††cckk**VVnnssrreessrrCCYYssBBIIeellIIeeddaayyGGkkßßrrVVrrSSggdd**llÌÌxx√√
gg''rrbbss''eellaakk  ««rrbbbb´́nnBBYYkkrrddΩΩ®®bbhhaarr  ––  ®®ttUUvvmmaakk''ggaayyeeddaayyBBYYkkeeccAAhh√√aayynnaayy
rrbbss''BBYYkkvvaa  EEddllVVnnccUUlllluukklluuyy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaBBiittEEmmnn  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII11  ååss
PPaa  qq~~SS11997700»»  nn˘̆ssIIhhnnuu  ..

kk**bb""uuEEnn††®®bbkkaarrEEddlleellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  mmiinnVVnnddwwggGGMMBBIIkkaarrlluukk
lluuyy´́nnkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg--yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ccUUllmmkkkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eennAA´́ff©©TTII
11  ååssPPaa  11997700  KKWWCCaasskk≈≈IIPPaaBBEEddllbbgg˙ȧajjffaa  eellaakkBBMMuuVVnnllkk''CCaattiirrbbss''eellaa



kk[[GGaaeemmrriikkSSgg  ddUUcckkaarrmmYYllbb
gg˚˚aacc''rrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennaaHH
eeLLIIyy  ..  eehhIIyyeellaakkåått††mm--
eessnniiyyllnn''--nnll''  kk**rrwwttEEttmmiinn
VVnnddwwggEEffmmeeTTAAeeTToottffaa  kkaarr
kk∫∫tt''GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB´́nn®®bbeeTT--
sskkmmıı¨C̈Caa,,  kkaarryykkeePPII¬¬ggssÂÂggaa
mmeeTTAAdduuttppÊÊHHxx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  kkaarrGGnnuu--
JJÔÔaatt[[TT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg--yyYYnnxxaa
ggtt∫∫ËËggbbMMJJrrbbMMJJnnbbUUrrNNPPaaBB
TTwwkkddII  KKWWeess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
CCaaGG~~kkVVnneeFFII√√  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††
®®BBmmee®®BBooggssmm©©aatt''mmYYyyeennAAPP~~MM--
eeBBjj  EExxmmkkrraa  qq~~SS11996688  EEdd--
llmmaannccuuHHhhttƒƒeellxxaarrbbss''ssII
hhnnuu,,  ssWWnn--ssaann  nniigg  Ches-

ter Bowles ..
ssUUmmGGaannGGttƒƒbbTT‰‰kkssaarr

®®bbvvttii††ssaa®®ss††mmYYyyrrbbss''eellaakk
MMMilton Osborne ––  ««ddMMeeNNIIrr
dd**yyWWttyy""aavv´́nnkkaarrddaakk''ccMMNNggTTUUtteeLLIIggvviijjCCaammYYyynnwwggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnneeFFII√√
eeLLIIggttaammrryy:TTssßßnnkkiiccççrrbbss''  Jacqueline Kennedy,,  PPrriiyyaaeemmmm""aayyrrbbss''
eellaakkGGttIItt®®bbFFaannaaFFiibbttII,,  eennAAEExxttuullaa11996677  ((ssmm&&yyrrddΩΩkkaarryy""uunnssuunn))  ..  eennHH
CCaaeerrOOggssMMeeNNIIccccMMGGkk´́nnee®®BBggvvaassnnaa˘̆˘̆˘̆  CCaaddMMeeNNIIrrnneeyyaaVVyy®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈cBBuu--
tttt∫∫¨ẗt  TTSSggxxaaggEExxµµrrnniiggTTSSggxxaaggGGaaeemmrriikkSSgg  ..  ssIIhhnnuuEEddllVVnnssMMEEddggeesscckkII††
ee®®ttkkGGrrssbb∫∫aayyeehhflflaarrkkeeÂÂJJÇÇøøvv  kkaalleeBBllEEddllbbII††eellaakk®®ssII  Jacqueline Ken

nedy ss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEtt≤≤LLËËvveennHH  EEbbrrCCaammkkTTTTYYlleellaakk®®ssIIeeddaayyeesscckkII††KKYYrr
ssmm´́®®kkEEllgg  ®®BBmmTTSSggpp††ll''kkiittii††yyssGGFFiikkGGFFmmddll''eellaakk®®ssIIEEffmmeeTToottppgg  ..
xxaaggrrddΩΩaaPPiiVVllGGaaeemmrriikkSSggeeTTootteessaatt  kk**ssuuxxcciitt††bbiiTTEEPP~~kkbbMMeePP¬¬cceerrOOggkkMMhhwwggrrbbss''
ssIIhhnnuu  kkaallBBIIqq~~SS11996633  ((TTaatt''CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSgg))  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrEEss√√ggrrkkppll®®bb--
eeyyaaCCnn__EEvvggqq©©aayyxxaaggpp¬¬ËËvvyyuuTTÏÏssaa®®ss††  ..  eebbIIeeTTaaHHmmaannllkk≈≈NN:ssMMbbkkee®®kkAA®®ttwwmmEEtt
CCaanniimmiitt††rrUUbbkkII††  EEtteeCCaaKKCC&&yy´́nnTTssßßnnkkiiccççeennHH  VVnnpp††ll''{{kkaass[[mmaannTTssßßnnkkiiccççffIIµµ
mmYYyyeeTToott  ®®bbkkbbeeddaayyTTmm©©nn''nneeyyaaVVyyddMMuukkMMPPYYnnrrbbss''eellaakk  Chester Bowles

eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa  GGMM--rr""uugg  kkMMBBuuggbbkkEE®®bb[[BBYYkk
GG~~kkkkaaEEssttssYYrrcceemmII¬¬yyeeyyookkkkuuggmm~~aakk''kkaallBBIÍ́ ff©©

TTII2299  ååssPPaa  11997700



EEddllmmaannzzaann:CCaaGGKKrrddΩΩTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg®®bbccSSeennAA®®bbeeTTss≤≤NNÎÎaa,,  eennAArryy:eeBBll22
EExxbbnnÊÊaabb''mmkk  KKWWkk~~¨g̈gEExxmmkkrraa11996688  ..  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaassTTssßßnnkkiiccççeellIIkkeennHH  eellaakk
ssWWnn--ssaann  rrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11rrbbss''ssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaakk''cc∫∫aass''NNaass''  GGMMBBIIccMMNNggee®®sskk
XX¬¬aann´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrddaakk''ccMMNNggTTUUtteeLLIIggeevviijjCCaammYYyynnwwggsshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikk˘̆˘̆˘̆  kkaarrrrwwttccMMNNggeemm®®ttIImmYYyyEEddllccuuggccbb''eeTTAA  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeLLIIggeennAAccuuggqq~~SS
ddEEddlleennHH  ..  bb""uuEEnn††eerrOOggEEddllmmaannmmUUllddΩΩaannssMMxxaann''EEmmnnEETTnnkk~~¨g̈g{{kkaassTTssßßnnkkii
ccççrrbbss''eellaakk  Bowles eennHH  KKWWkkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrreeKKaallCCMMhhrrTTSSgg®®ssuuggrrbbss''ssIIhhnnuu
EEddllVVnnbbeeggII˚t̊t[[mmaannppllvviiVVkkPP¬¬aamm@@ppgg  nniiggEEvvggqq©©aayyppgg  ((xxaaggEEpp~~kkssnnii††ssuu
xxGGaayyuuCCIIvviitt))  ..  eeddaayyTTTTTTYYllssaall''mmiinnccMMeeJJHHffaa  eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnyykk
TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  eeFFII√√CCaaQQ~~aann''EEmmnnEETTnn,,  ssIIhhnnuuVVnnEEff¬¬gg®®VVbb''eellaakk  Bowles ffaa  ®®TT
gg''mmiinneeFFII√√kkaarrCCMMTTaass''ddll''kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg  EEddllqq¬¬ggkkaatt''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaeeTT  llwwkkNNaa
eebbIIBBYYkkeeKKkkMMBBuuggEEtteeFFII√√kkaarr®®bbeeddjjttaammxxµµSSggss®®ttUUvvyy""aagg®®bbppaabb''®®bbPPIIgg ..  kkaarrTTTTYYll
yyllkk≈≈&&NNeennHHeehhIIyy  EEddllCCaammUUllddΩΩaanneennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkk  ssMMrraabb''ddaakk''ccMMNNggTTUUtt
eeLLIIggvviijjrrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ..  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrssÂÂggaammeeCCIIggeeKKaakk  EEddll®®bb®®BBwwtt††eeTTAA
yy""aaggBBuuHHeeJJrreennAAeevvoottNNaamm  kkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeellIIkkeennHH  mmaannee®®bboobbyy""aaggee®®ccIInn
CCaaggmmuunneeTTAAeellIIkkmm¬¬SSggss®®ttUUvv  eeddaayyGGaaccCCMMrruujjBBYYkkkkggTT&&BBkkuummµµ¨ÿynniiss††[[rrtt''ccUUll
yy""aaggee®®CCAA  eeTTAAkk~~¨g̈gTTIICCMMrrkkrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~¨g̈gEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  KKWWCCaavvaassnnaakkmmµµGGaa®®kkkk''
((rrbbss''kkmmıı¨C̈Caa))  eeddaayymmiinnrraabb''GGMMBBIIeesscckkII††bbddiieessFFCCaaeerrOOyy@@rrbbss''  Henry Kissin

ger,,  TTII®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaannkk**VVnnyykkeesscckkII††GGnnuuJJÔÔaattrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  [[eeddjjttaa
mmccaabb''xxµµSSggss®®ttUUvv  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr®®bbppaabb''®®bbPPIIgg  ((the principle of hot pursuit))
yykkmmkkrriittmmYYlleeFFII√√CCaaeellss  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkyy""aaggssMMeebbIImmmmhhiimmaa
eeTTAAeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEddllbbNN††aall[[mmaannkkaarrxxUUccxxaattdd**FFMMeeFFggxxaaggEEpp~~kkssmm∏∏aa
rr: nniiggkkaarrVVtt''bbgg''CCIIvviittyy""aaggee®®ccIInnCCaaGGttiimmrriimmaa˘̆˘̆˘̆»»  ((Sihanouk- Prince of light

- Prince of Darkness, University of Hawaii Press, p.195-196))  ..
�

‹‹‹‹‹‹eeyyaaggttaammGGttƒƒbbTTxxaaggeellII  ssIIhhnnuummaann««ccggÌÌ¨l̈l´́ddTTiiBB√√»»TTSSggssgg≈≈aagg  kk**
bb""uuEEnn††®®TTgg''VVnnccggÌÌ¨l̈l[[ss¬¬aabb''EEtt®®bbCCaaCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ((!!!!))

KKYYrrkktt''ssmmaall''eeTToottffaa    GGaaeemmrriikkSSggmmiinnccSSVVcc''rrwwttmmYYlleess††ccssIIhhnnuuhhYYsseehh
ttuueeBBkkeeTT˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHeennAAeeddIImmqq~~SS11996699  KKWWssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaaGG~~kkVVnnyykkEEppnnTTIIss
mm©©aatt''rrbbss''kkggeeyyaaFFaaEExxµµrr  EEddllbbgg˙ȧajjGGMMBBIITTIIttSSggCCMMrrMMeeyyookkkkuugg  eennAA®®BBMM®®bbTTll''xxaagg
eekkIItt  eeTTAAeeVVHHBBuummııppßßaayyCCaassaaFFaarrNN: ((!!!!))  eennHHmmiinnKKWWCCaassJJÔÔaaeehhAAGGaaeemmrriikkSSgg[[
ccUUllmmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeennAAeellIIkk∫∫aallCCnnCCaattiiEExxµµrreeTT……  ??  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeccaaTT
åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ffaaCCaass√√aarrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  EEttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaass√√aarrbbss''eeyyookk



kkuugg˘̆˘̆˘̆..  ®®KKaann''EEttssIIhhnnuueellIIkkEEppnnTTIIEEddllbbgg˙ȧajjGGMMBBIITTIIttSSggeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈gddII

EExxµµrr  [[eeTTAACCaaccMMNNIIrrbbss''ssaarrBBtt··mmaannGGnn††rrCCaattiikkaallNNaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggkk**VVnnrrtt''
®®bbeesscc®®bbssaaccccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrryy""aaggee®®CCAA  ((TTaall''EEttppuuttBBIIKKMMnnUUssqq~~ËËtt))  eehhIIyyCCMM
rruujj[[®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrttaamm®®BBMM®®bbTTll''  TTTTYYllrrggee®®KKaaHHnnwwgg®®KKaabb''EEbbkkGGaaeemmrriikkSSggCCMM
nnYYssBBYYkkvvaavviijj  ..

eennAAeeBBllEEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnn  ((eeddaayyKKµµaannnnrrNNaaeeddjj))  eeTTAA
ddll''eebb""kkSSgg˘̆˘̆˘̆  ®®TTgg''kk**VVnnbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVlleeyyookkkkuuggmmYYyyCCaammYYyysseemm††ccEEbb""nn--nnuu
ttCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11  ..  tteeTTAAeennHHKKWWCCaaGGttƒƒbbTTddkk®®ssgg''BBIIkkmmµµvviiFFIIrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''eess††cc
((ss√√aa))eeyyookkkkuuggeennAAeebb""kkSSgg  ´́ff©©TTII55  ååssPPaa  11997700˘̆˘̆˘̆  TTaakk''TTggnnwwggnneeyyaaVVyyee®®kkAA
®®bbeeTTss  ––

««22--  nneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTss´́nnkkmmıı¨C̈Caa  eennAA´́ff©©eennHHnniiggtteeTTAA´́ff©©mmuuxxeennAAEEttddEEdd
ll  KKWWCCaanneeyyaaVVyy´́nn‰‰kkrraaCC¥¥CCaattii  ´́nnssnnii††PPaaBB,,  GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥mmiinnccUUllbbkkßßxxaagg
NNaa  CCaanneeyyaaVVyyssaammKKIIPPaaBBnniiggmmiitt††PPaaBB  CCaammYYyy®®KKbb''®®bbCCaaCCaattiinniiggrrddΩΩaaPPiiVVll
TTSSggGGss''  EEddll®®ssLLaajj''ssnnii††PPaaBBnniiggyyuuttii††FFmm··  ..

eennAAkk~~¨g̈geeKKaallKKMMnniitteennHH  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ee®®kkaammssJJÔÔaahh√√¨¨flflgg
ssUUmm®®bbkkaassnnUUvveesscckkII††eeKKaarrBBCCaaddaacc''xxaatt  ccMMeeJJHH®®KKbb''ssnniiÏÏssJJÔÔaanniiggeesscckkII††®®BBmm
ee®®BBooggCCaaGGnn††rrCCaattii  EEddll®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaarrhhUUttddll''́́ ff©©TTII1188mmiinnaa

sseemm††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggbbgg˙ȧajjTTIIttSSggkkggTT&&BBeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈geexxtt††rrttnnKKIIrrII
ddll''BBYYkkGG~~kkkkaaEEsstt  ((´́ff©©TTII1177  ååssPPaa  11996699))



11997700˘̆˘̆˘̆»»  ..
‹‹‹‹‹‹  eeyyaaggttaammGGttƒƒbbTTxxaaggeellIIeennHH  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAeebb""kkSSgg  ((11997700))

eennAAEEtteeKKaarrBBssnniiÏÏssJJÔÔaaBBIIrrdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKK  EEddll®®TTgg''VVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaa  eennAAkk~~¨g̈g
GGttIIttkkaall  ––  

TTII11--  ssnniiÏÏssJJÔÔaaeeddIImmddMMbbUUggCCaammYYyy®®bbeeTTssVVrrSSggkk~~¨g̈gqq~~SS11994499  eeddaayyeess††cc
EExxµµrrssuuxxcciitt††yyll''®®BBmmllHHbbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeTTAAyyYYnn  ((!!!!))

TTII22--  ssnniiÏÏssJJÔÔaaCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriiiikkeennAAqq~~SS11996688  eeddaayymmaannkkaarr®®BBmm
ee®®BBooggrrbbss''®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  [[GGaaeemmrriikkSSggTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAeellIITTwwkkddII®®bbeeTTsskk--
mmıı¨C̈Caa  ..

eebbIIeeKKyyll''ffaa  eess††ccssIIhhnnuummaann´́ddeeqq√√ggGGnnuuJJÔÔaatt[[eeyyookkkkuuggmmkkttSSggeennAAkk~~¨¨
ggddIIkkmmıı¨C̈Caappgg˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkk´́ddss††SS®®bbTTaajjGGaaeemmrriikkSSgg[[mmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeennAA®®tt
gg''««ttMMbbnn''qq~~ËËtt»»  KKWWttMMbbnn''TTIIttSSggrrbbss''eeyyookkkkuuggppgg  eennaaHHeess††ccssIIhhnnuu®®KKaann''EEttCCaa®®TT
nnaabb''VVtt´́ddrrbbss''eevvoottNNaammTTSSggBBIIrr  TTSSggxxaaggtt∫∫ËËggTTSSggxxaaggeeCCIIgg  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√®®bbeeTT--
sskkmmıı¨C̈CaaFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gmmhhaavviinnaasskkmmµµeexx¬¬aaccppßßaarrGGnn††rraayyeehhAAmmiinnææ  [[kk¬¬aayyeeTTAACCaa
eeppHHppgg''  CCaassMMbbuukk≤≤ttsstt√√̆̆ ˘̆˘̆  [[eeTTAACCaakkmmıı¨C̈CaaEEddll≤≤ttmmaannEExxµµrr  EEddllrreebbHHFF¬¬aakk''ccUU--
lleeTTAAkk~~¨g̈grreeNN††AAmmrrNN:´́nnsshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn--eevvoottNNaamm  ddUUccEEpp¬¬eeQQIITTMMuu  ..

�

xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbgg˙ȧajj‰‰kkssaarrmmYYyyeeTToottrrbbss''eellaakk  Pierre Marx ((ssaa®®ss††aaccaarr¥¥VV
rrSSggmm~~aakk''EEddlleennAAKKNNbbkkßßrrbbss''åått††mmeessnniiyyddIIeeKK˙ȧall))  EEddllbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIPPkkII††PPaa
BBeess~~hhaaCCaattiirrbbss''åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  EEddllPP&&yy®®BBYYyyGGMMBBIIkkaarrrraallddaall´́nn
ssÂÂggaammGGaaeemmrriikkSSgg--yyYYnnccUUllkk~~¨g̈gddIIEExxµµrr  eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11996699  ..  ‰‰kkssaarrddEEddlleennHH
VVnnbbgg˙ȧajjBBIIeess††ccssIIhhnnuu  CCaasstt√√ss√√aarrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccssuuTTÏÏssaaFF  eess††ccqqÁÁtt
bbll''VVyy  EEllggddwwggxx¥¥ll''bbkk''mmkkBBIITTiissxxaaggNNaa˘̆˘̆˘̆  eess††ccqqÁÁttnnwwggmmeehhaa®®ssBB  nnww
kkeeXXIIjjEEttmmYYyymmuuxx  ffaaxx¬¬ÁÁnnCCaattaarraaPPaaBByynn††GGnn††rrCCaattiiddUUcc  Peter O'toole ……kk**CCaaGG~~
kkddwwkknnSSeerrOOggll∫∫IIll∫∫aajjddUUcc Marcel Camus ––

««˘̆˘̆˘̆eennAA´́ff©©TTII1166  kkuumm∏∏: 11997700,,  mmuunnnnwwggccaakkeeccjjBBIITTII®®kkuuggVV""rrIIsseeTTAA®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈Caa  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''VVnnnniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨ëeddaayyJJkk¥¥ddUUeecc~~HHffaa  ««ssPPaaBB
kkaarrNN__ssBB√√́́ ff©©mmaannllkk≈≈NN:FF©©nn''FF©©rrEEmmnnEETTnn  ..  BBYYkkxxaaggeeyyaaFFaa  ((EExxµµrr))  mmiinnGGaaccGG
nnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeeyyookkkkuuggrruukkrruullccUUllmmkkkk~~¨g̈gddIIEExxµµrrmmiinneeccHHQQbb''QQrrddUUeecc~~HHeeTT,,  BBYYkk
eennHHVVnnkk∫∫tt''kkiiccççssnn¥¥aarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllbbJJÇÇaakk''ffaa  mmiinneeddIIrreeTTAANNaa[[hhYYssBBIIkkEEnn¬¬
ggCCMMrrkkTTIIttSSggrrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnneennaaHHeeLLIIyy  ..  eennAAeexxtt††ss√√aayyeerroogg  kkggTT&&BBrrbbss''eeyyIIgg
EEllggbbJJÇÇaaGGII√√VVnneeTTootteeTTAAeehhIIyyeennAAeellIITTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  kkaallNNaammaannkk∫∫ÁÁnnddMM
eeNNIIrreeyyookkkkuuggmmYYyymmkkddll''  BBYYkkeeKKEEttggrrSSggpp¬¬ËËvv´́nnTTaahhaannrrbbss''eeyyIIgg  ..  eennHHBBMMuu



EEmmnnCCaavvtt††mmaannmmYYyyEEddlleeKKeemmIIllmmiinneeXXIIjj……EEddllmmaannllkk≈≈NN:ssuuPPaaBBrraabbssaarr
eennaaHHeeTT  EEttKKWWCCaakkaarrkkaann''kkaabb''TTwwkkddII®®ttgg''@@EEttmm††gg  ..  BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnneeddIIrr®®bbmmUUll
®®ssUUvvGGgg˚r̊r®®BBmmTTSSggsstt√√JJhhnn: BBII®®bbCCaakkssiikkrrrrbbss''eeyyIIgg  ..  eettIIBBYYkkGGss''eellaakk
VVrrSSggyyll''yy""aaggNNaaEEddrr˘̆˘̆˘̆  ååbbmmaaeebbIICCnnCCaattiiGGaallWW¬¬mm""gg''mmkkddaakk''mmUUllddΩΩaanneeyyaaFFaa
eennAA Alsace eehhIIyylluukklluuyyccUUllkk~~¨g̈geexxtt††  Lorraine bbnnii††ccmm††gg@@  ??  mm""¥¥aaggeeTToott
BBYYkkGGaaeemmrriikkSSggnnwwggcc∫∫aass''CCaaccUUllmmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIeeyyIIgg,,  ccMMEENNkkkkggTT&&BB
eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nnwwggcc∫∫aass''CCaaccUUllmmkkeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__mmYYyyCCaann''eeTToott ..  KKWWCCaa
kkaarrrreemmoollccUUll  ((´́nnkkmmıı¨C̈Caa))  eeTTAAkk~~¨g̈geePPII¬¬ggssÂÂggaammeeddaayyeeccoossmmiinnppuutt  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmCCMM
rraabbeellaakkttaamm®®ttgg''eeTTAAccuuHH  eebbIIsseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩmmiinnyyaagg®®ttLLbb''eeTTAAPP~~MMeeBBjjvvii--
jjCCaa®®bbjjaabb''eennaaHHeeTT  GGII√√@@kk**mmiinnGGaaccEEkkkkuunnVVnneeTTootteeLLIIyy»»  ..  ((«Cambodge du

Silence», par Sam Prasith et Pierre Max- page 115))  ..
‹‹‹‹‹‹  eennAA´́ff©©TTII88mmiinnaa11997700,,  VVnnppÊÊ¨ḦHVVttuukkmmµµeeddjjyyYYnnBBIIssMMNNaakk''®®bbCCaaBBll

rrddΩΩEExxµµrr  ((®®bbkkbbeeddaayyvvtt††mmaannTTaahhaann,,  BBYYkkrraaCCkkaarrssIIuuvviill,,  ®®BBHHssggÙÙ,,  GG~~kk®®ssuukk))
eennAAeexxtt††ss√√aayyeerroogg,,  eerroobbccMMeeFFII√√eeLLIIggeeddaayyåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  ee®®kkaammbbJJÇÇaa
rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..  eettIIeennAAkk~~¨g̈geeBBlleennaaHH  eess††ccEExxµµrrkkMMBBuuggEEtteeFFII√√
GGII√√EEddrreennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss  ??  eennHHCCaa‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††mmYYyyeeTToottrrbbss''eellaakk
Pterre Max ––  

««˘̆˘̆˘̆eettIInnrrNNaaeeKKCCaassIIhhnnuu  ??  xxMM∆∆¨ẍxMM®®bbwwggEEss√√ggrrkkyyll''  CCaaBBiieessssxxMM®®bbwwggrrkkyy
ll''GGMMBBIIbbuuKKlliikkllkk≈≈NN:rrbbss''®®TTgg''  ..  eennAA´́ff©©TTII88mmiinnaa11997700,,  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn
eekkaaHHeehhAAxxMM∆∆¨[̈[eeTTAACCbb''eelloogg  CCaammYYyynnwwggmmiitt††PPkkii††VVrrSSggbbIIbbYYnnnnaakk''eeTToott  eennAAddMMNNaakk''
rrbbss''®®TTgg''eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss  ––  KKWW Marcel Camus GG~~kkddwwkknnSSeerrOOgg´́nnPPaaBByynn††
Orfeu Négro nniiggPPrriiyyaadd**®®ssss''rrbbss''eellaakkCCaattiiee®®bbssflflÈÈll  Lourdes de Oli-

veira; François Chalet GG~~kkssaarrBBtt··mmaanndd**ll∫∫IIll∫∫aajjCCaammYYyynniiggPPrriiyyaadd**EEppÌÌmm
BBiissaarrrrbbss''eellaakkCCaattiieevvoottNNaamm  ..  eehhIIyykk**mmaannmm""UUnniikkppggEEddrr  ––  GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk
®®BBHHmmççaass''kkßß®®ttIImm""UUnniikk  EEddllmmaannss®®mmss''́́ ®®kkEEllgg,,  nnwwggnnYYnn,,  ssuuPPaaBBrraabbssaarrKKYYrr[[
®®ssLLaajj'',,  PPrriiyyaarrbbss''ssIIhhnnuu  EEddllVVnnQQ~~HHeellII®®ssIIdd´́TTeeTToottTTSSggGGss'',,  ®®ssII
EEttmmYYyyEEddllCCaakkMMBBUUllddYYggcciitt††rrbbss''®®TTgg''̆̆ ˘̆˘̆..

««xxMM∆∆¨V̈VnneeTTAAddll''ddMMNNaakk''rrbbss''®®TTgg''mmuunneeKK,,  eennAAeeBBlleennaaHHmmaannEEttmm""UUnniikk,,  ssIIhh
nnuu  eehhIIyynniiggxxMM∆∆¨ËEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  eeyyIIggVVnnnniiyyaayyssnnÊÊnnaaKK~~aayy""aaggyyUUrr  ..  ssIIhhnnuukk**
VVnnyyll''®®BBmmBBIIKKMMeerraaggkkaarrNN__rrbbss''xxMM∆∆¨¨̆̆ ˘̆˘̆  ®®TTgg''VVnneessII~~[[xxMM∆∆¨®̈®ttLLbb''eeTTAA®®bbeeTTsskk--
mmıı¨C̈Caavviijj  eeddIImm∫∫IICCYYyybbMMeeBBjjmmuuxxkkaarrrrbbss''®®TTgg''  ..  kk**bb""uuEEnn††̆̆ ˘̆˘̆

««kk**bb""uuEEnn††mmaanneerrOOggEEttmmYYyyKKtt''EEddllxxMM∆∆¨m̈miinnhhflflaannTTUUll®®VVbb''sseemm††cc,,  KKWWkkaarrBBiitt  ..
KKWWGGII√√@@EEddllåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††VVnnEEff¬¬gg®®VVbb''xxMM∆∆¨k̈kaallBBIÍ́ ff©©TTII



1166kkuumm∏∏:11997700,,  mmuunnEEddlleellaakkeeFFII√√ddMMeeNNIIrrccaakkeeccjjeeTTAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj˘̆˘̆˘̆KKWWffaaeebbII
sseemm††ccmmiinnyyaagg®®ttLLbb''yy""aagg®®bbjjaabb''eeTTAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIeekk††aabbkk††aabb''ssPPaaBB
kkaarrNN__eeLLIIggvviijjeeTTeennaaHH  ««GGII√√@@kk**EEllggGGaaccEEkkkkuunnVVnneeTTootteehhIIyy»»  ..

««˘̆˘̆˘̆sseemm††cc  ssUUmm®®TTgg''yyaagg®®ttLLbb''eeTTAAPP~~MMeeBBjjvviijj˘̆˘̆˘̆ssUUmm®®BBHHGGggyyaaggeeTTAAkkaa
nn''kkaabb''kkiiccççkkaarrrrddΩΩnniiggkkggTT&&BBeeLLIIggvviijj˘̆˘̆˘̆  eebbIIBBMMuueennaaHHeessaattnnwwggmmaannGG~~kkdd´́TTeeFFII√√ccMMNNaa
tt''kkaarrCCYYss®®BBHHGGggCCaammiinnxxaann˘̆˘̆˘̆»»  ..

««KKYYrr®®CCaabbffaa  ssIIhhnnuummiinnccUUllcciitt††ss††aabb''kkaarrBBiittEEbbbbddUUcceennHHeeTT  ..  EEttkk~~¨g̈gmmYYyy
®®kkLLaacc''EEPP~~kkeessaaHH  ®®TTgg''eellaattBBIIbbJJ˙ȧadd**FF©©nn''FF©©rr  ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geerrOOggbbJJ˙ȧakkMMbb¬¬¨k̈kkkMMEEbb¬¬gg
..  ®®TTgg''®®BBHHssMMrrYYllee®®ccIInneeBBkkNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  ®®TTgg''ss††aabb''EEttxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  KKµµaannss††aabb''nnrrNNaa
eeTTootteeTT,,  eevvoorrEEllggEEttkkaallNNaaeeKKnniiyyaayyGGMMBBIIeerrOOggPPaaBByynn††  ..  KKWWeerrOOggPPaaBByynn††
eennHHeehhIIyy  CCaabbJJ˙ȧassMMxxaann''eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCbb''eelloogg  ..

--  ssPPaaBBkkaarrNN__eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssxxMM∆∆¨¨̆̆ ˘̆˘̆  CCaakkaarrBBiittvvaaFF©©nn''FF©©rrEEmmnnEETTnn  ..  BBYYkkeevvoott
NNaammKKWWCCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''eeyyIIgg˘̆˘̆˘̆  BBYYkkeeyyookkkkuuggGGss''TTSSggeennHH  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEtteessII
ccjjjjwwmmddaakk''BBIIxxaaggmmuuxx  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨T̈Taatt''BBYYkkeeKKBBIIxxaaggee®®kkaayy  ..  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeFFII√√ddMMeeNNIIrrTTssßß
nnkkiiccççeeTTAATTII®®kkuuggmmUUssËË,,  eebb""kkSSgg,,  hhaaNNUUyy˘̆˘̆˘̆..  xxMM∆∆¨®̈®KKaann''EEttnniiyyaayyCCaammYYyyBBYYkkeeKKkk**
®®KKbb''®®KKaann''NNaass''eeTTAAeehhIIyy  KKWWssuuTTÏÏsswwggEEttCCaammiitt††PPkkii††rrbbss''xxMM∆∆¨T̈TSSggGGss''̆̆ ˘̆˘̆kkuussßßIIKK˙˙IInn,,
CCUU--eeGGnnLLaayy,,  ppSS--yyuuSSggdduugg  ..  BBYYkkrruussßßII,,  BBYYkkcciinn  nnwwggbbgg≈≈MMBBYYkkeevvoottNNaammkkMMuu[[
rruullccUUllkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  KKWW[[eennAAssmm©©MMEEttkk~~¨g̈gkkEEnn¬¬ggTTIIttSSggrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennaaHHVVnneehhIIyy˘̆˘̆

««eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakkII††  KKµµaannnnrrNNaaGGaacceeqqII¬¬yyttbbccMMeeJJHH®®BBHHGGggGGMMBBIIbbJJ˙ȧaeennHH
eeTT  eeddaayyssaarrEEtt®®TTgg''VVnnbbEEgg√√eeTTAAeerrOOggCCIIvviittBBiieessaaFFnn__rrbbss''®®TTgg''  kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaPPaaBB
yynn††rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  kkMMuu[[EEttmmaannvvaaccaarrbbss''®®TTgg''mmYYyymm""aatt''TTaakk''TTgg
nnwwggbbJJ˙ȧanneeyyaaVVyy˘̆˘̆˘̆»»  ((«Cambodge du Silence» Ibidem- p.113-114))  ..

�

‹‹‹‹‹‹  tteeTTAAeennHHCCaa‰‰kkssaarrrrbbss''xxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''  ((®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAA  ««Cambod

ge - Le Chemin de l'Apocalypse»»  EEddllbbgg˙ȧajjGGMMBBIIGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaadd**ccEEmm¬¬kk  CCaa
mmnnuussßßqqÁÁttnnwwggkkaammrraaKK))  rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  eennAAkk~~¨g̈gEExxvviicciiœœkkaa--FF~~ËË  qq~~SS11996699,,  22EExx
mmuunn®®BBHHGGggeeVVllrrtt''eeccaall®®ssuukkeeTTAAccUUlleeyyookkkkuugg  !!!!

««˘̆˘̆˘̆ssaarrCCaaffIIµµ  ccUUllddll''EExxFF~~ËË11996699,,  sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩmmaannÚÚkkJJrrGGaakkbb∫∫
kkiirriiyyaaddUUccmmnnuussßßss¬¬aabb''  ((BBYYnnssmm©©MMssUUnn¥¥QQwwgg))  ..  BBYYkkGG~~kkPP~~MMeeBBjjVVnnnniiyyaayyccMMGG
kkddll''®®TTgg''®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  BBIIttNN˙ȧaggbb''ggll''eepp††kkpp††ÁÁlleemmaahhVVMMggCCJJÇÇSSggbbiiTT  ccMMeeJJHH
ss~~MMccuuggee®®kkaayyrrbbss''®®TTgg''  nnaaggmm""UUnniikk--GGIIuussIIuu  EEddllmmaannGGaayyuuttiiccCCaagg®®BBHHGGgg1155qq~~SS
..  xxMM∆∆¨n̈niiyyaayyBBIIttNN˙ȧammuuxxxx¬¬aajj''eennHH  mmiinnEEmmnnssMMeeddAAeeTTAAeellIIpp¬¬ËËvveePPTTbb""uunnµµaanneeTT  ..  bb""uuEEnn††
sseemm††ccssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaammiinnGGaaccmmaannCCIIvviittrrss''eennAAVVnn  eebbIIKKµµaannvvtt††mmaannrrbbss''®®ssII



mm~~aakk''eennHH  ..  KKWWCCaaeess~~hhaaCCaabb''cciitt††CCaabb''eeffII¬¬mmmmYYyy  EEddllTTMMnnggddUUccCCaakkaarryyllssbbii††
mmeemmIImmmmaayy……kkaarr®®ttUUvvssNN††MMeeddaayymmnn††GGaaKKmm  KKWWCCaakkaammrraaKK®®bbkkbbeeddaayyllkk≈≈NN:

bbiissaacc  EEddllmmiinnGGaacc[[mmaannvvtt††mmaann´́nnrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa  ..  ®®BBHHnnaaggeeddIIrrttaamm®®TTgg''®®KKbb''TTIIkk
EEnn¬¬gg  BBMMuueennaaHHeessaattKKWW®®TTgg''eeddIIrrttaamm®®BBHHnnaagg®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  ..  eebbIIkkaallNNaaKKµµaann®®BBHH
nnaaggeennAAEEkk∫∫rreeTT  CCIIvviittrrbbss''®®BBHHGGgghhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannrrssCCaattii  ……KKµµaannxx¬¬wwmmssaarr  ..
ee®®bboobbVVnnnnwwggsstt√√hhIIuuggBBIIrrGGggEEddlleeqq¬¬øøtt{{kkaassCCaann''KK~~aakk~~¨g̈grrddUUvvvvssßßaa˘̆˘̆˘̆

sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩnniigg®®ssIIssmm¬¬aajj''rrbbss''®®TTgg''CCaapp¬¬ËËvvkkaarr  VVnneellcceeccjjnnii
gglliibbccUUllmmiinneeccHHss√√aagg  BBIIee®®kkaayyvvSSggnnnn´́nn««mmMMssMMssiill∫∫:»»  ((GGaannffaa  ««mmSSggssSSgg
ssiill∫∫:»»  ……ssiill∫∫:ssaacc''--  Derrière l'écran de la libido))  ..  CCaaååTTaahhrrNN__
eennAAkk~~¨g̈gEExxkknn¬¬ggeeTTAA  KKWWvviicciiœœkkaa11996699,,  eess††ccssIIhhnnuueehhIIyynniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  kk~~¨g̈gnnaa
mmCCaammhhaattaarraaPPaaBByynn††GGnn††rrCCaattii  eeTTIIbbEEttVVnnTTTTYYllrrgg√√aann''kkiittii††yyssTTSSggBBIIrrnnaakk''nnUUvv
ttuurrgg√√aann''eellxx11  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaassbbuuNN¥¥  eehh√√ssTTIIvvaa""ll''  PPaaBByynn††GGnn††rrCCaattii  EEddllVVnn
eeFFII√√eeLLIIggCCaaeellIIkkTTII22eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eehhIIyyEEddllsseemm††ccxx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnneerroobbccMMyy""aa
hhGGFFiikkGGFFmmnniigghhµµtt''cctt''  GGss''rryy:eeBBllmmYYyyEExxeeBBjj  eeddaayyVVrryykk®®VVkk''eess--
ssssll''TTSSggbb""uunnµµaannBBIIXX¬¬SSggffvviikkaa´́nnrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa  ..  VVnnccUUllrrYYbbrrYYmmkk~~¨g̈gbbuuNN¥¥eehh√√ssTTII
vvaa""ll''eennHH  mmaann®®ssIIttYYkkuunncciinnmmkkBBIIhhuuggkkuugg  nniigg®®ssIIttYYkkuunnyyYYnnmmkkBBIIhhaaNNUUyy  ..  VV
nn®®ttUUvvGGeeJJIIÇÇjj[[mmkkccUUllrrYYbbrrYYmmppggEEddrr  KKWWBBYYkkGG~~kkkkaaEEssttbbrreeTTsslliiTTÏÏVVtteeCCIIgg,,
BBYYkkGG~~kkbbeeJJIIççccbbeeJJIIççrrttYYyy""aaggddUUccCCaa  Jean Barré, Gérard Brissé, Pierre Fuch

……kk**GG~~kknniiBBnnÏÏBBuukkrrllYYyy  ddUUccCCaaGG~~kk®®ssII  Han Suyin ..
BBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††EEkk¬¬ggkk¬¬aayyGGss''TTSSggeennHH  EEddllVVnneellIIkkddeemmII˚g̊gGGMMeeBBIIqqÁÁttllIIllaa

rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  eehhIIyyEEddllFF¬¬aabb''VVnnGGYYttGGaaggffaa  BBYYkkxx¬¬ÁÁnnmmaannssmm∫∫CCJJÔÔ:llÌÌ
xxaaggEEpp~~kkssggmmnniiyymm  BBYYkkeeKK≤≤ttmmaanneesscckkII††eeGGoonnxxµµaass''TTaall''EEtteessaaHH  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr
®®kkssaavv®®bbmmUUllnniigghhuuttQQaammGGggaammqqÌÌwwgg  eeTTAAeellIIPPaaBB®®kkII®®kkrreehhmmrrhhaammccuuggee®®kkaa
yy´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..  eeyyIIggKKYYrrKKiittssµµaannbbnnii††cceeTTAAeemmIIll  ååbbmmaaeebbIIeess††cc  Louis

XIV VVnnssMMeerrcceellaatteeTTAAkk~~¨g̈gqqaakkmmeehhaa®®ssBB  eehhIIyybbeeNN††jj  Molière [[eeccjj
eeTTAAee®®kkAA´́sseevvoonn  eettII®®kkuummnniiBBnnÏÏddUUccCCaa  Boileau nniigg  Racine BBYYkkeeKKyyll''yy""aagg
NNaaEEddrr  ??  ..

««CCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  sseemm††ccssIIhhnnuummaannTTMMnnggddUUccCCaahhtt''eennOOyyCCaaxx¬¬SSgg  bb--
nnÊÊaabb''BBIIVVnnbbeeJJççjjkk∫∫aacc''eess~~hhaa≤≤ttkkMMNNtt''®®BBMMEEddnnrrbbss''®®TTgg''  ..  KKWWvvaahhaakk''ddUUccCCaa
ffaa  sseemm††cceehhIIyynniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniikk  eeTTIIbbnnwwggVVnnee®®kkbbCCJJÇÇkk''TTwwkkddmmeess~~hhaaccuugg
ee®®kkaayymmuunneeBBllss¬¬aabb''  eennAAeellIIeekkaaHHccuuggbb""UUccddaacc''®®ssyyaallmmYYyy´́nnBBiiPPBBeellaakkddUU--
eecc~~aaHH‰‰gg  ..  eebbIIeeTTaaHHCCaammaannkkggkkmm¬¬SSggbbrreeTTss  BBYYkkeeyyookkkkuuggnniiggeeyyookkNNaammxxaagg
eeCCIIggccUUllmmkkeeLLaammBB&&TTÏÏddll''mmaatt''TT√√aarr®®BBHHrraaCCvvSSggeeTTAAeehhIIyykkII††  eerrOOggTTSSggeennHHvvaahhaakk''



ddUUccCCaaKKµµaannssaarr:GGII√√ssMMxxaann''TTaall''EEtteessaaHH  ……BBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTT  BBYYkkeeyyookkkkuuggTTSSggeennHHEE®®bb
kk¬¬aayyeeTTAACCaarrVVMMggkkaarrJJrr  nnUUvveesscckkII††eess~~hhaaddaacc''xx¥¥ll''  rrvvaaggssggßßaarreeffII¬¬mm®®bbmmaatt''
TTSSggBBIIrrnnaakk''eennHHeeTTAAvviijj  ..  KKWWCCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  sstt√√ttiirrccœœaannssIIhhnnuummaannkkaarr®®BBYY--
yyVVrrmm∏∏CCaaBBnn''eeBBkkEE®®kkggGG~~kkppggqqkk''GGUUssyykk®®ssIIeeqqaammqqaayyrrbbss''®®TTgg''VVtt''eeTTAA  ..
kk~~¨g̈gbb""uunnµµaannEExxccuuggee®®kkaayyeennHH  BBYYkkeeKKTTSSggBBIIrreeccHHEEttssmm¬¬wwggssmm¬¬kk''ddaakk''KK~~aa  eeccaall®®kk
´́ssEEPP~~kkggbb''ggll''QQ¬¬kk''vveegg√√gg  eeFFII√√eemmIIllEEtt  ««bbuuVVππVVkk''TTgg--kknn¬¬gg''VVkk''ss¬¬aabb»»  ..  BBYYkk
eeKKeeXXIIjjEEtteeddIIrrttYYCCaammYYyyKK~~aammiinneeccHHQQbb''QQrr,,  BBWWttEEttee®®ccooggccUUllKK~~aanniiggeeffIIbbKK~~aaCCaa
ssaaFFaarrNN: eeFFII√√eemmIIllEEttCCaakkaarrff~~aakk''ff~~mmbbeeVVssGGEEggÌÌllrrvvaaggKKUUssaahhaayyssµµnn''  ..
®®bbEEhhllmmkkBBII®®bbkkaarreennHHeeTTddwwgg  VVnnCCaassttççttiirrccœœaannxx~~ggBBIIrr  ……sstt√√eeyyaaKKIIeeyyaaKKaa
bbnnÊÊaabb''BBIIhhUUbbTTwwkk®®kkuuddΩΩeess~~hhaaEEqqÌÌttqqÌÌnn''rrYYcckkaallNNaa  kk**VVnneeddkkddYYllrrllMMeellIIKK~~aa  eeddII
mm∫∫IIssMMrraakkeennAAkk~~¨g̈gEExxFF~~ËË11996699eennHH  ..  mmiinnKKWWeeddaayyssaarr®®BBHHGGggTTSSggBBIIrrxxMM®®bbwwggssnnßßMM
®®bbmmUUllkkmm¬¬SSggFFaattuueeLLIIggvviijjeeTT……  ??  eeTTIIbbVVnnBBYYkkeeKKccUUllssmm©©MMeess©©øømmQQwwgghhaakk''
ddUUccss¬¬aabb''  ..  sseemm††ccCCaaGGmmççaass''VVnnyyaaggeeTTAAddll''zzaannPPUUrrCCggllIIllaarrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..
®®BBHHGGggGGss''kkMMssYYllrrllIIggeehhIIyy  ..  vviiJJÔÔaaNNrrbbss''®®TTgg''EEllggeeqqII¬¬yyttbbttccMMeeJJHH
eerrOOggGGII√√TTSSggGGss''  ..  Le Manitoba ne répond plus !!»»  ..⁄⁄
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