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Ỳ ǻ-ť-įŀ ųňě vįě ǻpřèș ŀǻ mǻfįǻ ? Ųňě vįě ňǿřmǻŀě ș’ěňťěňđ, șǻňș mǿňťǻģňěș đě bįŀŀěťș břųňș qųį ș’ǻččųmųŀěňť
șųř ŀěș ťǻbŀěș, șǻňș ŀįģňěș đě čǿķě qųį fįŀěňť à ŀ’įňfįňį, șǻňș bįjǿųx ěť fǿųřřųřěș ǿffěřťș à vǿŀǿňťé, șǻňș čħǻųffěųřș
ěť ŀįmǿųșįňěș, șǻňș ħôťěŀș čįňq éťǿįŀěș, șǻňș fįŀěť mįģňǿň ěť Đǿm Péřįģňǿň, mǻįș ǻųșșį șǻňș pěřqųįșįťįǿňș
pǿŀįčįèřěș à ŀǻ mǻįșǿň, șǻňș ǻřřěșťǻťįǿňș, přǿčèș ňį pěįňěș đě přįșǿň, ěť șǻňș přǿčħěș qųį ťǿmběňť șǿųș ŀěș
bǻŀŀěș đų fěų ěňňěmį ?
Ųňě vįě ňǿřmǻŀě ěșť-ěŀŀě pǿșșįbŀě qųǻňđ ǿň ěșť ŀǻ fįŀŀě đě fěų Jǿě Đį Mǻųŀǿ, ǻbǻťťų đěvǻňť čħěż ŀųį ěň 2013, ŀǻ ňįèčě
đě Řǻỳňǻŀđ Đěșjǻřđįňș, ǻčťųěŀŀěměňť ěň přįșǿň, ŀǻ fįŀŀěųŀě đě fěų Fřǻňķ Čǿťřǿňį ěť ŀ’ěx-fěmmě đě șǿň fįŀș, Fřǻňķįě ?
Șěŀǿň Mįŀěňǻ Đį Mǻųŀǿ, qųį ŀǻňčě čěș jǿųřș-čį Fįŀŀě ěť fěmmě đě mǻfįǿșį , ųň ŀįvřě șųř șǻ vįě éčřįť pǻř ŀǻ čřįmįňǿŀǿģųě
Mǻřįǻ Mǿųřǻňį, įŀ șěmbŀěřǻįť qųě ǿųį. À ųňě čǿňđįťįǿň : čǿųpěř ťǿųș ŀěș ŀįěňș ěxįșťǻňťș ǻvěč șǿň ǻňčįěňňě fǻmįŀŀě.
J’ǻį řěňčǿňťřé Mįŀěňǻ Đį Mǻųŀǿ ħįěř ǻpřèș-mįđį ǻų mįŀįěų đ’ųňě jǿųřňéě ǿù ěŀŀě ǻ ěňčħǻîňé ŀěș ěňťřěvųěș ǻpřèș qųě
ŤVǺ ěť Pǻųŀ Ǻřčǻňđ ŀųį ěųřěňť ǻččǿřđé ųňě ħěųřě đě ťéŀévįșįǿň, đįmǻňčħě șǿįř, à ŀ’émįșșįǿň Čǿňvěřșǻťįǿň șěčřèťě.
Pěňđǻňť ŀě břěf mǿměňť qųě j’ǻį pǻșșé ħįěř ǻvěč čěťťě břųňě đě 51 ǻňș qųį ǻ ŀě mêmě șǿųřįřě ěňjôŀěųř qųě șǿň pèřě,
ěŀŀě m’ǻ đįť ťǿųť ěť șǿň čǿňťřǻįřě. Qų’ěŀŀě ǻvǻįť čǿųpé ŀěș pǿňťș ǻvěč ŀě mįŀįěų mǻfįěųx, șěș řěșťǿș ěť șěș bǿîťěș đě ňųįť,
įŀ ỳ ǻ 12 ǻňș. Mǻįș qų’ěŀŀě ǻvǻįť ňéǻňmǿįňș ģǻřđé ŀ’ǻřģěňť đě ŀ’ħéřįťǻģě pǻťěřňěŀ ěť qųě șěș đěųx ěňfǻňťș, âģéș
řěșpěčťįvěměňť đě 20 ěť 22 ǻňș, pǿřťǻįěňť fįèřěměňť ŀě ňǿm Đį Mǻųŀǿ Čǿťřǿňį. Pǿųřqųǿį fįèřěměňť ? « Pǻřčě qų’įŀș
ǿňť ěų ųň ģřǻňđ-pèřě fǿřmįđǻbŀě qųį ŀěș ǻ ǻměňéș ǻų řěșťǻųřǻňť ěť qųį pǻșșǻįť đěș ħěųřěș à ŀěųř pǻřŀěř ěť à
ș’įňťéřěșșěř à ěųx », řépǿňđ Mįŀěňǻ.
Pǿųřťǻňť, čě ģřǻňđ-pèřě șį fǿřmįđǻbŀě, ěň ŀ’ǿččųřřěňčě Jǿșěpħ Đį Mǻųŀǿ, qų’ěŀŀě đéfěňđ ǻvěč ǻffěčťįǿň ěň ěňťřěvųě,
ěșť đéčřįť đǻňș șǿň ŀįvřě čǿmmě ųň pèřě įňǻđéqųǻť, įřřěșpǿňșǻbŀě, ųň mǿňșťřě đ’éģǿïșmě ěť đě čųpįđįťé, přêť à ťřǻħįř
șǻ přǿpřě fįŀŀě pǻř ǻppâť đų ģǻįň. Pǿųř șěș 15 ǻňș, čě pèřě ǻ ǿffěřť à șǻ « přįňčěșșě » ųňě Jǻģųǻř. Ěŀŀě ň’ǻvǻįť pǻș đě
pěřmįș đě čǿňđųįřě ? Qų’à čěŀǻ ňě ťįěňňě : pǻpǻ ǻ pǻỳé ųňě fįŀŀě pǿųř qų’ěŀŀě ǻįŀŀě fřǻųđųŀěųșěměňť pǻșșěř ŀě pěřmįș
đě čǿňđųįřě đě Mįŀěňǻ à șǻ pŀǻčě. Qųǻňđ șǻ fįŀŀě čħéřįě ǻ vǿųŀų ǻbǻňđǿňňěř ŀ’éčǿŀě à 16 ǻňș, pǻpǻ ň’ǻ řįěň fǻįť pǿųř ŀǻ
řěťěňįř. Ǻų ŀįěų đě ŀǻ řǻppěŀěř à ŀ’ǿřđřě, įŀ ŀųį ǻ đǿňňé 500 $ đ’ǻřģěňť đě pǿčħě pǿųř ŀǻ șǿįřéě ěť ŀ’ǻ ŀǻįșșéě ťřǻîňěř đǻňș
ťǿųș ŀěș čǻbǻřěťș qų’įŀ ģéřǻįť.
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« Mǿň pèřě m’ǻ ǻįméě, mǻįș șǿň ǻmǿųř, įŀ ŀě đǿňňǻįť ěň ǻřģěňť. Řěșťě qųě șį ŀųį ěť mǻ mèřě m’ǻvǻįěňť ěňčǿųřǻģéě à
pǿųřșųįvřě měș éťųđěș, jě șěřǻįș ųňě čħįřųřģįěňňě čǻřđįǿvǻșčųŀǻįřě ǻųjǿųřđ’ħųį », đįť-ěŀŀě ǻvěč ųňě ěșťįmě đ’ěŀŀěmêmě qųį ň’ǻ pǻș pěųř đěș ħǻųťěųřș ňį đěș čǿmpǻřǻįșǿňș.
Ŀě fǻįť đěměųřě qųě ŀě pèřě éťǻįť ťřǿp ǿččųpé à ģéřěř șěș čŀųbș ěť à mǻňįģǻňčěř đěș ǻffǻįřěș ŀǿųčħěș, ěť ŀǻ mèřě, ťřǿp
přįșě pǻř ŀ’ǻŀčǿǿŀ ěť ŀěș méđįčǻměňťș pǿųř șě přéǿččųpěř đě ŀǻ șčǿŀǻřįťé đě ŀǻ jěųňě Mįŀěňǻ. Řéșųŀťǻť : à pǻřťįř đě
16 ǻňș, čěŀŀě-čį ǻ đéčřǿčħé pǿųř vįvřě ųňě vįě đě șěxě, đě đřǿģųěș ěť đě đįșčǿ, đįģňě đě Șčǻřfǻčě , ŀě čŀǻșșįqųě đě
Břįǻň đě Pǻŀmǻ șųř ųň bǻřǿň đě ŀǻ đřǿģųě đě Mįǻmį qųį đěvįěňť fǿų ěť șě ňǿįě đǻňș ŀǻ pǿųđřě bŀǻňčħě qų’įŀ věňđ.
« Mǿį ǻųșșį, jě m’ěň měťťǻįș pŀěįň ŀě ňěż à ŀǻ vųě đě ťǿųș đǻňș ŀěș řěșťǿș đě Mįǻmį. Jě m’ěň fǿųťǻįș, j’éťǻįș fŀỳéě, ģěŀéě,
čǿňșťǻmměňť șųř ŀě pǻřťỳ ěť ěňťǿųřéě ģěňș qųį șě đįșǻįěňť měș ǻmįș ěť qųį ňě ŀ’éťǻįěňť pǻș. Ěșť-čě qųě jě mě
přéǿččųpǻįș đ’ǿù věňǻįť ŀ’ǻřģěňť qųě jě fŀǻmbǻįș ? Đįșǿňș qųě jě jǿųǻįș à ŀ’ǻųťřųčħě. »
— Mįŀěňǻ Đį Mǻųŀǿ
Đě čěťťě épǿqųě fįňǻŀěměňť ǻșșěż șįňįșťřě ǿù ŀǻ fįŀŀě đų mǻfįěųx éťǻįť șųř ŀǻ đéřǻpě șǻňș qųě pěřșǿňňě ňě vįěňňě à
șǿň șěčǿųřș, ěŀŀě đįřǻ pǿųřťǻňť ǻvěč đěș ỳěųx přěșqųě řêvěųřș : « Êťřě ŀǻ fįŀŀě đě mǿň pèřě m’ǿųvřǻįť ťěŀŀěměňť đě
pǿřťěș pǻřťǿųť. Đǻňș ŀěș ǻvįǿňș, ŀěș ħôťěŀș, ŀěș řěșťǻųřǻňťș. J’ǻį véčų ŀǻ vįě ģŀǻmǿųř đ’ųňě șťǻř đě Ħǿŀŀỳẅǿǿđ. »
Ųňě vįě ģŀǻmǿųř, vřǻįměňť ? Qųěŀ ģŀǻmǿųř pěųť-įŀ ỳ ǻvǿįř à přǿfįťěř đ’ǻřģěňť șǻŀě, fǻįť șųř ŀě đǿș đě ŀǻ přǿșťįťųťįǿň, đų
ťřǻfįč đě ŀǻ đřǿģųě, đě ŀǻ čǿřřųpťįǿň, ěť ģǻģňé ŀě pŀųș șǿųvěňť đǻňș ŀǻ vįǿŀěňčě ěť ŀě șǻňģ ? À čě čħǻpįťřě, ǿň ǻ ŀě
șěňťįměňť qųě Mįŀěňǻ Đį Mǻųŀǿ čǿňťįňųě ųň pěų đě jǿųěř à ŀ’ǻųťřųčħě, ěňčǿřě ťǿųť ébŀǿųįě pǻř ŀě fǻșťě qų’ěŀŀě ǻ
čǿňňų.
Ěŀŀě řépèťě čě qų’ěŀŀě ǻ đįť à Pǻųŀ Ǻřčǻňđ à ŀ’émįșșįǿň Čǿňvěřșǻťįǿň șěčřèťě ǻų șųjěť đě șǿň mǻřįǻģě qųį ǻųřǻįť éťé,
șěŀǿň ěŀŀě, ŀě pŀųș ģřǿș mǻřįǻģě jǻmǻįș vų ǻų Qųéběč ěť ǻų Čǻňǻđǻ. Ŀě pŀųș ģřǿș, vřǻįměňť ? Jě ŀųį řǻppěŀŀě ŀěș
mǻřįǻģěș đě Čéŀįňě Đįǿň, đě Jųșťįň Ťřųđěǻų, đų fįŀș Mųŀřǿňěỳ. Ěŀŀě pěřșįșťě : « Mǿį, mǿň mǻřįǻģě ň’ǻvǻįť řįěň đě
qųéťǻįňě. Č’éťǻįť 100 % ģŀǻmǿųř, đě ŀ’éŀéģǻňčě ěť đě ŀǻ ģřǻňđě čŀǻșșě. Ŀěș ģěňș ěň ǿňť pǻřŀé pǻřťǿųť. Ǿň ǻvǻįť ŀǿųé
ťǿųťě ŀ’îŀě đě ŀǻ Șǻųŀǻįě. Ŀěș čěňťřěș đě ťǻbŀě éťǻįěňť đ’įmměňșěș mǿňťǻģěș đě fřųįťș. Č’éťǻįť ųň řěpǻș đě șěpť
șěřvįčěș. Ŀěș ģěňș ǻvǻįěňť ŀě čħǿįx ěňťřě đěųx řěpǻș, ťǿųť čěŀǻ pǿųř mįŀŀě pěřșǿňňěș ! Mêmě șį ǻų đépǻřť mǿň pèřě
éťǻįť čǿňťřě mǿň mǻřįǻģě ǻvěč Fřǻňķįě, įŀ ǻ mįș ŀě pǻqųěť pǿųř m’įmpřěșșįǿňňěř, mǻįș ǻųșșį pǿųř fǻįřě pŀǻįșįř à Fřǻňķ
Čǿťřǿňį, mǿň běǻų-pèřě. »
Ŀǻ vįě éťǻįť běŀŀě pǿųř ŀǻ fįŀŀě ěť ŀǻ fěmmě đě mǻfįěųx, pǿųřťǻňť, ěŀŀě ň’ǻřřįvǻįť pǻș à șě đébǻřřǻșșěř đ’ųňě čǿŀèřě
șǿųřđě. Čěťťě čǿŀèřě pǻŀpįťǻįť ěň ěŀŀě đěpųįș ŀ’ěňfǻňčě ěť ŀě mǿměňť ǿù ěŀŀě ǻ čǿmpřįș qųě șǿň pèřě, șǿň ħéřǿș, ŀųį
měňťǻįť įmpųňéměňť. Čěťťě čǿŀèřě ǻ fįňį pǻř éčŀǻťěř ŀě jǿųř ǿù, pǻř pųřě čųpįđįťé, Jǿě Đį Mǻųŀǿ ǻ đéťřųįť Jǿįșșě
Mįŀěňǻ, ŀ’ěňťřěpřįșě fŀǿřįșșǻňťě đě vįňǻįģřěťťěș qųě șǻ fįŀŀě ǻvǻįť řéųșșį à mǿňťěř șǻňș ŀųį.
Ŀǿřșqųě Mįŀěňǻ Đį Mǻųŀǿ ǻ éťé ǿbŀįģéě đě đéčŀǻřěř fǻįŀŀįťě à čǻųșě đěș mǻģǿųįŀŀěș đě șǿň pèřě, ěŀŀě ǻ čěșșé đě ŀųį
pǻřŀěř ěť mêmě đě ŀě ŀǻįșșěř ěňťřěř đǻňș șǻ mǻįșǿň. Čě fųť ųň pǿįňť đě řųpťųřě ěť ųň ťǿųřňǻňť. Ŀěųřș řǻppǿřťș ň’ǿňť
pŀųș jǻmǻįș éťé ŀěș mêměș jųșqų’à ŀǻ mǿřť đų mǻfįěųx, ǻbǻťťų đěvǻňť čħěż ŀųį ěň 2013. Șǻ fįŀŀě ěșť ǻŀǿřș ěňťřéě ěň
ťħéřǻpįě pǿųř ģųéřįř ŀǻ čǿŀèřě qųį ŀ’ħǻbįťǻįť. Ŀǻ ťħéřǻpįě ș’ěșť pǿųř ǻįňșį đįřě přǿŀǿňģéě ǻvěč Mǻřįǻ Mǿųřǻňį ěť ŀěș
56 ħěųřěș đ’ěňťřěvųě qų’ěŀŀě ǻ měňéěș ǻvěč Mįŀěňǻ ěň přépǻřǻťįǿň đų ŀįvřě.
Ǻųjǿųřđ’ħųį, Mįŀěňǻ ǻffįřmě qų’ěŀŀě ěșť ųňě fěmmě ŀįbéřéě đ’ųň įmměňșě pǿįđș, qųį čħéřįť șěș ěňfǻňťș ěť ǻđǿřě șě
přǿměňěř đǻňș ŀǻ ňǻťųřě șǻňș șěș ťǻŀǿňș ħǻųťș đě fįŀŀě đě mǻfįěųx. Ěŀŀě fřéqųěňťě đěpųįș qųěŀqųěș ǻňňéěș ųň ħǿmmě
qųį ň’ǻųřǻįť řįěň à vǿįř ǻvěč ŀǻ mǻfįǻ.
Ěŀŀě čřǿįť qųě șǿň ŀįvřě ěșť ųňě bǿmbě, mǻįș ěň mêmě ťěmpș, ěŀŀě ǻffįřmě ňě pǻș čřǻįňđřě pǿųř șǻ vįě. Ŀǻ ŀųmįèřě qųį
ŀ’ěxpǿșě đěpųįș qųěŀqųěș jǿųřș șěmbŀě ŀųį fǻįřě pŀǻįșįř. Pǿųřťǻňť, ěŀŀě ǻčqųįěșčě à ŀ’įđéě qų’ųňě fǿįș ŀěș přǿjěčťěųřș
éťěįňťș, ěŀŀě pǿųřřǻįť đįșpǻřǻîťřě ěť řěčǿmměňčěř șǻ vįě ǻįŀŀěųřș, ŀà ǿù pěřșǿňňě ňě čǿňňǻîť ŀǻ fįŀŀě đě Jǿě Đį Mǻųŀǿ.

Mįŀěňǻ Đį Mǻųŀǿ – Fįŀŀě ěť fěmmě đě mǻfįǿșį
Mǻřįǻ Mǿųřǻňį
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256 pǻģěș
Ŀěș Éđįťįǿňș đě ŀ'Ħǿmmě
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