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Sophea Kim
Translation/Adaptation:
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1 – Sur les apsaras qui dansent
ឈនដល់ពក់
ក ណាល� ីវ
ជ

កុមារភាពរបសខ �ុ
់ ក
ំ ៏បាន្រតលប់ម

វហក់បីដូចា
ជ ទឹក
ប៉ុែន�លី ង
� ជូរចត់

កុមារភាពរបសខ �,់ ខ�ុំរំលឹកវេងវី
ឡ

ដូចជាករែស�ងរករូបភាពែដលបាត់ប
ឬក៏អចនិយាយប
រូបភាពេនាះ ែ្រសកេហខ�ុំេអយ
េតេនះេដយស

័ ៥០ឆាំ របស់បានមកដ
វយ
�
?
រ មកពីខ�
ឺ
ុ ំបានស�ល់សម័យវឹ

ែដលជាសម័យកលមួយ គួរេអយ្រពឹ
និងក�ីសង្ ឈឹ?
ឥឡូវ អនុស្សោវរីយ៏ទំងេនាះ កំពុងេន
វេធ�េអយខ�ុឈ
ំ ឹចប់ក�ុងខួរ

ខ�ុំចង់បេណ�ញវេទេអយ

2 – Sur Mains du sculpteur qui fabriquent la figurine du père de Rithy Panh
ជាមួយ ដីនឹងទឹ
ជាមួយសក, ដីែ្រ
ជាមួយៃដែដលេនមានី
ជ
េយង
 បេង�តរូបមនុស្

េយងពុំ្រត�វករអ�ីេ្រចនេន

េអយែតមានចិត� គឺ្រគប់្រគាន់េទ

1

េខអវធំរបស់គាត់មាន, ្រកវ៉ត់កពណ៌្រក
ខ�ុំចង់េអបគាត់េអយជាប់នឹងេដម្រទ�ងរបស

គឹជាឪពុករបស់ខ�ុ

3 – Sur maquette maison de Rithy Panh
ខ�ុំចំបានពីអតីត
េនទី្រក�ងភ�ំេ

កម�វិធីបុណ្យធំៗជាេ្រ
េនផ�ះរបស់េយ
ខ�ុំចំបានពីសំេណច និងចំេរ

មានទំងពីក�ិនស�តំង, ក�ិន្រត,
េ្រគ�ងេទ, និងក�ិនស�យទុ
ពូកេយង
 រ

េយង
 ជែជកគា�ពីេនះពីេនាះមិនេចះចប់ជាមួយ សច់ញាត

បងប�ូនជីដូនមួយយក ែផ�មាន ែផ�ខ�ុរ និង ែផ�េឈេផ្សងេទៀតមកញាុំជុ
Silence – Intérieur maison
េពលេនាះជាេពលេវលៃនកសិក្សោ និង
ខ�ុំចូលចិត�កំណាព្យែដល ឪពុកអនេអយពួកេយងស�ប់េន
ជាពិេសសគឺភាពទន់ភ�ន់របស់គ
4 – Sur archives de la guerre/femmes qui supplie…
េ្រកយមកស�ង�មក៏បានម
ករទំលក់្រគាប់ែបកបានខិតកន
េនក�ុងអំឡុងឆា�១៩៧០
ខ�ុំេនចំបានពីមនុស្សែដល្រត�វបានស�ប់ជាេ

2

ពីករភ័យខ�ចរបស់ពួកេយ
និងពីទុក�្រព�យរបស់ខ�ុ
វមានរូបភាពជាេ្
ែដលបង�
និងបង�ញេងវិ
ឡ
េនក�ុងពិភពេល

េធ�េអយេជឿថា វជារបស់

េ្រពះេយងបានេឃញរូបភាពេនាះ ជាេ្រចនដង 
រូបភាពមួយែដលេយងេឃញ
េនេលេអ្រក
ែដលមិនែមនជាក�េខ
្រកណាត់រុំសកសពមន
រូបភាពេនាះ និងមិនបាត់បង់
5 – Sur archives Khmer rouge/figurines Khmères rouges
ទី្រក�ងភ�ំេព
្រត�វបានហ៊ុ�ពទ�័េដយទហនែខ
ែដលមកប�� ប់ 

ភាពអយុត�ិធម៌ និងករជិះជា
ពួកេគបានចូលដល់រជធានី ៃថ�១៧ េមស ឆា�១៩៧៥
េពលេនាះសែ្រមកៃនភាពរីករយ ពុំ
ប៉ុែន�ជំនួសមកវិញ នូវកររង់ចដ៏ ស�ត់្
ំ
ខ�ុំេនទីេន

3

ខ�ុំនឹកេឃញពី្រកែសែភ�

របស់ទហន្របយុទ�េក
ែដលេមលមកេយងដូចមិនែមនជាមនុស្
ពួកេគបានេចញប��៖ មិនេអយប៉ះពល់ខ�ំងេ
ខ ំង
� េន
គខ�
ឺ ុំ

ែដលមានអយ១៣ ឆាំ
�
6 – Sur archives ville vide
ធនាគារជាតិ ្រត�វបានកំេទចជាមួយនឹង្រកដស់្របាក់េហ

គា�នេទករ្រតលប់េ
ទី្រក�ងមិនស�តស
ទី្រក�ងពុករល ួយ

ទី្រក�ងេនះគា�នអ�ីេនេសសសល់្រតឹមែតប៉ុនា�នេមា៉
ង ប
- Sur archives intérieur maison
្របជាជន្រប២ លននាក់្រត�វេគបេណ�ញេអយេនេល
េហយេបាះបង់េច,
ផ�ះសែម្ប, ញាតិសណា, អនុស្សោវរី
និងជីវភាពែដលធា�ប់រស់ពីមុ
- Sur pano archives Phnom Penh
ជេយាមហេជាគជ័យ ៧ េមស ដ៏រុងេរឿ!
4

បដិវត�ន៍ស�តស�ំ ែដលមិន្រត�វករមន
ឥឡូវេនះ េគអចថតរូបភាពទី្រក�ងភ�ំេពញ ដូចពុទ�ទំ
មានផ�ះអត់មនុស្ស
មានផ�ូវអត់មនុស្សេដ
មានជេណ�រអត់មនុស្សេឡ
មានឈមហូរដបេពះដ េឃា�ក លិច អំែបង អែណ�?
7 – Sur séquence de déportation de la famille/maquette
្រតឹមមួយរំេពច ពួកេយង្រត�វែបកែខ�ក
ពួកេយង
 ្រត�វបានជេម��សទីកន់ជ
ចំេពលរដូវ្របាំ

េយង
 ឃា�នបាយ េយងេ្រសក
េយង ្រត�វបានេគប��ូន ពីកែន�ងមួយេទ
ដូចសត�តិរច�

ក�ុងទូររថេភ�ង រួចបន�េដយរេទះេ
8ករជេម��សេចញពី្រក�ងភ�ំេពញ ជារូបភាពែដលបាត
Silence
– Sur plan fixe groupe/maquette
មិនយតយា៉
វ ពួកទហនែខ�្រកហមេផ�មរប់ចំនួន
ឺ

បនា�ប់មកេគែចកេអយេនដច់េដយែឡកពីគា�រវង �ស
មនុស្សចស់ និងកុ
ហមដច់ខតរល់វត�ុអនុស្ស, និងសំភារៈផា�ល់ខ�
មួយព្រពិចែភ�ក គា�នេទពក្យថាមនុស្ស គឺមានែតេលខជំន
5

ពួកេគកត់សក់របស់េយ

៉
េគ្របមូលយក នាឡិក, ែវនត,
របស់េលង, េសៀវេភ
សំេលៀកបំពក់របស់េយង ្រត�វេគ្រជលក់ពណ៌
េគប�ូរេឈ�ះរបស់េយ
េយង
 ក�យជា ្របជាជ

អភិជន នាយទុ, ប�� វន�,័ ្រត�វប�ូនេទក
�
សងខ�
ឬកំេទចេចល

“មិត�្រត�វលត់ដំខ�ួនេអយក�យជាវណ�”
េនះេហយជារបបថី ែ
� ដលេគេហ
កម�ុជា្របាធិប្បេត
ជ
េរងច្រកមានែផ្
គួរេអយ្រព�យបា
ទំនប់ និងដីែ្រសេធ�អំពីេបតុ
ែតគា�នមនុស!
9 – Sur archives chantier
សង�មទំងមូល្រត�វេរៀបចំេឡងតមរេបៀបសហករណ៍ កងទព័ េដយមានកំរិតករងេរ
“អង�ករយកចិត�ទុកដក់េលមិត�ៗទំងអស !”
ពុកែម៉ បងប�ូន!
អង�ករ
6

ទំងអស់គា
មា�ក់
ជាេយាធាែខ�រ្រកហមវ័យេ
ឬជា្របធានភ
ឬជាេមគុក ៃនមនីទរុណក
�
ឬក៏ ប៉ុល ពត

្រត�វែតតមដន ឃា�ំេមល ពួកកេម�ច
Silence
9 bis – Sur archives chantier
បន�ិចេទៀត គា�នេទមុខមាត់ជាមន
គា�នេទមិត�ភក�
គា�នេទេស�

គា�នឪពុក គា�នម
បន�ិចេទៀត គា�នេទមេនាសេ��

េហយសូម្ បីែតពក្យខ�ះក៏និង្រត�វែ

មា�ក់ៗនឹងក�យជាអ�ក្របយុទ�េដម្បី បដិ
ឬក�យជាជីរសំរប់ដី
10 – sur les mains du sculpteur qui peint Rithy Panh
េដម្ បីរក្សោី
ជ

េយង
 ្រត�វលក់ខ�ួន

លក់កំល
្របវត�

និងគំនិតែដលគា�នរណាមា�ក់អ
េ្រពះេគអចលួចយករូបរ
7

ប៉ុែន�ឧត�មគតិេគមិនអចល ួចបានេឡ
11– Sur maquette chantier
ßអង�ករេស�មិត�េទេរៀនសូ និងកសងខ�ួ!à
មិត�!
មិនយូរមិនឆាប់ េយងនឹងក�យជាមា�ស
ដី
និងអ�ីេល អ�ីៗទំងអស់
បេង�នផល្រស�វេអយប៣ ឬ ៥ ឬ៧ េតន ក�ុងមួយហិចត ក�ុងមួយឆ
្របជាជននឹងេកនដល១០ លននាក
គា�នេទៀតេ
ករអត់ឃា�
គា�នករេនឿយហ
គា�នអំេពអយុត�ិអម
និងមានមា៉សុីនប��ុកបាយ មនុស្ស
អង�ករមហភ�ឺស មហឈ�ស!

្របជាជនជាខួរក្បោលរបស់អ
ជេយាបដិវត�ន៍កម�ុជាដ៏មហអស!
ជេយាសង�មថ�ីគា�នអ�កមានគា�នអ!
8

េយង
 េលកៃដេប�ជា�្រគប់ៗ

និងសូ្រតតមពក្យេស�កទ
12

– Sur maquette plongée chantier/hommes à vélos /hommes qui

creusent/drapeau rouge
អង�ករេរៀបចំសង�មគំរូមួ
មានែតមួយគត់ក�ុងេល
េដយមិនែបងែចកវណ�ៈ
េនក�ុងពិភពដ៏ល�ឥតេខ
្របឡាយទឹកេធ�ពីេបត
ទំនប់្រកលេក
្រគប់យា៉ង្រត�វមានសណា�ប
េនេលកំពូលៃនបដិវត�មហេលតេ
មានទង់ជាតិពណ៌្រកហមែដលបង�ញថា៖ េនះេហយជ
មិត�! មិត�មានេសរីភាពេហ!
សំរប់េមា៉ងេ
មិត�្រត�វេធ�តមប
្របយុទ�មិនរ
ែរកដី
ជ��ូនថ�
អស់េពលជាេ្រចន
ខ�ុំបានជីក្របឡាយេនេលដីរឹងែបក្

9

ខ�ុំមិនែដលបាន្របទះេឃញទ, មិនែដលេសះ
ßជេយ!កម�ុជា្របជាធិបេ មហភ�ឺស�មហេលតេផ មហអស�!à។ ß
ឈរដច់ខតេលជំហរេធ�ែ្រសេដយមិនពឹងែផ�កេល!à។
ពក្យេស�កទំងេនាះមិន្រពមេចញពី
េនែតបន�ឺេឡងក�ុង្រតេចៀកខ�
Silence
13 – Collectivisme/maquette cantine
សង�មចស់មានែតភាពេផ�តេផ
សមូហភាព
ជាជីរជាតិ និងជាឆា�
ករមិនស�ប់បង
ឆាំងបាយមួយ ជាស��បុគ�លសួ
�
មិន្រត�វេអយមានជាដ
ដូេច�ះេហយ របស់របរ្រត�វយកមកដក់រ
្រទព្យមួយគត់ែដលេយងមានសិទ�គឺ ស�ប
ជាមួយករ្រសក
អង�ករក�ប់មនុស្សម, ក�ប់ទំងអស់
ទំងអ�កេនរស់ និងអ�កស�
ឯអ�កឈឺ

ឯអ�កមិនស�ប់ប�
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ពួកេគមិនអចទទួលរបបអ
ឬបានែតពក់
ក ណា�លប៉ុេ
ករ្រសកឃា�ន មានស្រមាប់ព
ករ្រសកឃា�ន ជា
្របជាជនថ�ី គឺជាពួកបេ��ែក
្របជាជនចស់ ជាអ�កតមដនព
រស់េនក�ុងជ្រង�ក្រស�វ ៖ េគមិនែដលស�ល់ ភាពអ
េរៀនសូ្រតេឡងវិញ គឺករកំេទចេ
14 sur archives travelling avant rue vide
េនភ�ំេព មាន្របជាជនែដល្រត�វេបាស
កដេណម
� យកទី្រក�េដយករបេណ�ញេ។ គឺជាមេធ្យមួយសម� �បំផុត
ែខ�រ្រកហមចង់បានមនុស្សចិត� ែដលជាឧបករណ៍របស់បដិវត�ន៍
ពួកេមដឹកនាំែខ�រ្រកហមគß្រក�មសភាគេធ�កររួ à។
ពួកេគមិនែដលេមលបំណាំគា�េឡ េនះ្របាកដជាប៉ុលពត បងធ១
ែដលេយងស�ល់តមរយះហ�ូងមនុស្សគា បនា�ប់មកគមិត�រួមអវុធរបសគាត៖ នួន ជ ,
េអៀង សរ , េខៀវ សំផន  និងសុ ន េសន។
15 sur maquette maison en desordre
ßេងបេឡង អពួអម�ល់ទុក!� à។
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ពួកអម�ល់ទុកគ
� ឺពួកេយងែដលេធ�ករ ដូចទស េ្រតចចរដូចេខ�
រយៈេពលបួនឆា � ទី្រក�ងេខ�ចគា�នបន្សល់ទុកនូវអ�ីេ្រកពីមជ និងវិទ្យោល័យពញា
ែដលក�យគុកទួលែស�ងេឡយ។ េនទីេន េគេធ�ទរុណកម�មានដូ
វយេដយរំពត់ែខ ឆក់ែខ្សេភ� អរ ប��� កលម េដម្ បីេអយអ�កេទស ស
អ�ីទំងអស់ ចប់េផ�មពីបរិសុ ទ�្រតឹម្រត ែតប�� ប់េដយភេឃារេឃ
16 sur maquette khmer rouge
ខ�ុំដឹងថាែខ�រ្រកហមបានថតរូបអ�កទុក។ េតេគេធ�ែ បបេនះេដម្ បីអ�? ទុកជាភស�ុត?
ឬេដម្ បីបំេពញឯកស? េតែខ�រ្រកហណាមួជាអ�កបានថតរភាពទំងេ?
ខ�ុំព្យោយាមែស�ងរករូបភាពទំ េបសិនខ�ុំអចរកវេឃ ខ�ុំក៏មិនអចបង�ញវបាន
េត រូបភាពមនុស្សស�ប់បង�ញពីអ? ខ�ុំេ្រជសេរសរូបភយុវនាម
រ ា �ក់ែដលមិនស�
អត�ស��ណ។ នាជំទស់នឹងករថតរូេដេ្របែខ្ែភ�កេពជ្ឈឃ
េហយសម�ឹងេមលមកេយង
 មិនដក។
17 sur archives riziere
ឈម្រកហម្ េ្រសច្រសព្រគ កម�ុជាមាតុភូ ឈមកម�ករកសិករដ៏ឧត�
ឈមយុទ�ជនយុទ�នារីបដិវត� ឈមែ្របក�យជាកមា�ំងតស៊ូេ
ឈមរំេដះផុតពីភាពខ�ុំ
េទះបីក�ុងភាពយន�េឃាសនាមិនបានបង�ញពីអំេព
ខ�ុំេនែេឃញពីអ�ែី ដលេក�ងៗទំងេនាះកំពុងែរកពុន ជាមួយៃដ មុខម
និងរងកយ្រទ�ឌេ្រទមរបស់ព យុវជន កមាំង្រស�ចេនះេធ�ករេដម្បីបំផា�ញជីវិតខ�
�
18 sur maquette foret
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េពលយប់ ខ�ុំនិទនេរឿងែដលខ�ុំ ចំពីមុនេអយេគឯងស មានេរឿងេខ ធ�ប់
អ�កដំេណរវេង�ងផ�ូវ េក�ងរបុិលរបូច។
៉
េដេហតុេនះេគេអខ�ុំេអយេធ�ករេនេរ
ដូេច�ះខ�ុំក៏បានហូបឆា�ញ ខ�ុំបាននិទនេរឿងអ�កជិះអប៉ូឡូេឡងឋន្រព
ដល់ជនបដិវត�ែដល ទក់ទងគ េដេលខ ឬអក្សរសមា�ត
ឈម្រកហម្រចលេ្រសច្រសព េតវអេ្រសច្រឋន្រពះចន�ែដរឬ?
ខ�ុំយល់សប�ិេឃញេដរេនេលឋន្រពះចន�ដ"េនលអម�ស�"។
េដយជំហន្រសលដូចេក�ងេរៀនេ
ជំហនខីរបស
គាតគេស
�
នយក្សរបស់មនុស្សជ
�
ឺ ជំហ
Sur maquette foret/figurine Rithy Panh
ពួកេគជាអ�ក? មិត�មា�ក់សួរមកខ�ុំ អ�កែដលេដរេលឋន្រពះចន�ែមន?
ជាពួអេមរិកំ ខ�ុំធា�ប់បានេឃញរូបភាពេនះពីមុន ពួកអេមរិក? មិត�កុហក
មិនអចេទរួចេ េបេយងសរភាពថា ក េគនឹងសមា�ប់េយងេច។
ពក្យថាមនុស្សជាតិ ក�ុងពក្យេឃាសនារបស់ពួកមូលធ
Sur archive/enfant qui sourit
ប៉ុែន�វេនទីេន ស្រមាប់េយងែដលអត់ឃា
ßជេយ!មាគា៌បដិវត�ន៍ដ៏ភ�ឺស�ងៃនកម�ុជា្របជាធà។
ßជេយ!អង�ករមហភ�ឺស មហអស�à។
19 sur maquette Rithy Panh et les buffles
េនឋន្រពះ គា�នអីេ្រក
ដីែបក្រកែហ និងល�ងធូលីែដលលក់បាេរឿង្រគប់យា៉
�
ខ�ុំ្រត�វេ្របេពលរប់ឆា�ំ េរៀនេដបាេជងទេទ េលបនា�
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ទឹកថ�ុកហូរចូលក�ុងបំពង់កខ�ុំ។ ខ�ុំបត់រូបរបន�ិចម�ងៗ។ ខ�ុំែលងមានជីវិតេហយ
មិនគួរេអយេជែដលមនុស្សផឹកទឹកថ�ុក សត�្រកបីសម�ឹងេមលេយង វគិត
ពួកមនុស្សទំងេនះចែម�កែមន មកផឹកទឹកថ�របស់េយង
 ។
20 sur boite ration
កំប៉ុងទឹកេដះេជ រង�លស្រមាអង�រ។ មួយកំប៉ុងមានទម�ន់្របែហលពីរខំក។ មិនយូរ
ភាអត់ឃា�ក៏ឈ�ះ្រគប់កែន�ង ដំបូងេឡយ
អង�រមួយកំប៉ុងស្រមាប់មនុស្ស្របាំពីរនាក់ក�ុង េ្រកយ ស្រមាប់ដប់្របាំមួ
រួចក៏ៃម�្របនាក់ េយង
 ែចក ករអត់ឃាេអគា�
មា�យខ�ុំេធ�្រគប់យា៉ងេដម្បីក គាត់សង់ខ�មេដយេ្របែមក ស�ឹកេឈ និងវល�ិ៍ រល់ៃថ
គាត់េដរពីរេមា៉ង េទរកទឹកស�តមកេអយកូ
21 sur maquette interieur cabane
មា�យខ�ុំ្រត�វេគអនុ��ត យករបបពក់កណា�ល េអយឪពុកខ� ប៉ុែន�ល�ចមួ
ឪពុកខ�ុំនិយាយថ ßខ�ុំមិនចង់ហូបចំណីសត�េទៀតេទ។ អត់ដច់ខ ខ�ុំជាមនុសà។
ឪពុកខ�ុំក៏ចប់បង�ត់អហរខ�ួន ខ�ុំមិនយល់េស ខ�ុំខឹងគាតណាស។
22 sur maquette du village
ពួកែខ�រ្រកហមយកបន�ះស័ង�សីមកែសងសកសពគាត់យកេទ
រ
មា�យខ�ុំមិ្រសកទឹកែភ�ក េនចំេពែខ�រ្រកហេទ។ 
េនយប់េន មា�យខ�ុំបាននិយាយ្របាប់
សកសពឪពុកខ�ុំគួរែត្រត�វប��ុះេដយ្រក�ម្ មិត�ភក
័ �ិរួមអជី តម្របៃព

14

េដម្ បីេអយវិ��នក�ន�គាត់បានេទកន់សុ ពក្យសម�ីរបគាតខ�ុំចំមិនេភ�
វាដស់េតឿនេអយេយតស៊ូេដម្ បីរស ។
23 sur maquette maison de Rithy/ enfants etudiant
ឪពុកខ�ុំមកពី្រគ�ស្រខ្សត។ គាតេជឿេលករេរៀនសូ្រ សលេរជាសុបិន�របស់គា
សំរប់្រគ�សរទំ គាត់មិនេបាះបេចពួកេយងេទ
គគាត់បាន
បេ្រង�នេយងេអយស�ល់ពីេស ខ�ុំមានអរម�ណ
ឺ
្រពលឹងគាត់បាន្រតឡប់េទផ�ះេយ េហយសូ្រតកំណាព្យរបស់កវីេ្
ែដលគាត់្រសល ញ់ចូលចិត�យា៉ងខ ßសក់េខ�រេល ្របែលងេលងនឹងទឹករល
សក់េខ�រេល ផាយផាត់តមá à។
24 sur archve tuol sleng
សលេរេនះក�យជាវលពិ ឥឡូវសត�្រជ�កជាអ�ក េ្រពះអ�កពីមុនជ
សត�្រជ�ក
ទីេនះ ទហនែខ�រ្រកហម មានសមា�កមួយក�ុងេហេប េពលខ�ះមាន
នាឡិកៃដេទៀតផ
វជាស��បងញពី
របស់អ�កែដលេ្រប េនក�ុសង�មមួយែដលស�ប់េខ�មចំេណះដឹង
�
េយងវិញគា�នសិទ�ិេ ßចបជីកជាស�បបា៉ករបស់!à។ ßដីែ្រសជា្រកដសស!à។
25 sur archives ecole
ßេនះជាសលអគ�ិសនីអនុវត�ន៍ជាក់ែ ស្រមាបេ្រង�អ�កបេច�កេទស។
សិស្សេទីេនះដច់ខត្រត�វែតជាេក�ងែដលមកពី្រគ�សរកសិករ មកពីវណ�ៈថា�ក់េ្រ
ឬជាយុទ�ជនយុទ�នារីេចញពីកងទ័ពបដិវត�ន មិត�ថនមាអយ១៦ឆាំ
� ចូលបេ្រមបដិវត�ន
និងទ័ពបដិវត�ន៍េនអ៩ឆាំ
� មិត�ថនបានតស៊ូ្របយុទ�ក�ុងសមរភូមិជាេ្
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េហយមិត�ក៏ធា�ប់មានរបួសេទៀតផ េក�ងៗដូចជាមិត�ថនមានមិនតិចេ
េនសមរភូមិមុខក៏ដូចជាសមរភូមិេ្ ពួកមិត�ៗមានចំនួនេ្រចនរប់មិនអ
មិត�ទំងេនាះមានជីវ្របវត�ិល�
បច�ុប្បន ពួកមិត�ខិតខំេធករយកអស់កមា�ំងកយចិត�េដម្បី
�
និងកសង្របេà។
26 sur maquette studio
កលពីេក� ខ�ុំចូលចិត�េទស�ូឌីេយារបស់អ�កជិតខងមា ែដលជាអ�កថតកុន
ខ�ុំចូលចិត�េរឿង េវទមន� និងសំេលៀកបំពក េ្រគ�ងអលង�ភ�ឺចិ��ចរបស់ត េរឿងយក្
និងេរឿងនិទ ខ�ុំចូលចិត�ទំងអស់េន េ្រពះមានតួ្រសី
េមលេទហដូចជាពួកនាងរំេអយខ�ុំ។
27 sur danseuse
ខ�ុំេរសហ�ីលចស់ៗមកប��ំងេមលក�ុង្របអប់ ែដលមានែតរន�តូចមួយស្រមាប់េអយពន
េ្រកយមកពិភពមួយេនះ្រត�វបានកំ េរងកុននានា្រត�វបិ
សិល្បករ្រតបាសមា�ប អ�កចេ្រម� អ�កបេច�កេទស អ�កថតកុន្រត�វប�ូនេអ
�
យេទេធ�ែ
េរឿងកុនរបស់ែខ�រ្រកហសុ ទ�ែតជេរឿងេឃាសន
ßករអនុវត�ន៍្របេសរជាង្រទឹ ដូេច�ះចូរមិត�កុំមានគំនិតសួនត! à។
ßមិត�ណាមានជម�ឺពីសង�មចស់្រត�វយកេលនីនេធ�ជាថា!à។
មានតួអង�ែតមួយគត មិនែមន្របជាជន គប
៉ ពត ែដលជបដិវត�ន៍
ឺ ុល
និង្រត�វបេង�តេទវកថារបស់ខ�ួ
ខ�មមួយ្រត�វបានសង់េនកណា� លម�េដយរុក�ជាត
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ប៉ុល ពត ជាជនបដិវត�ន ផឹក ទឹកែត ។ ប៉ុល ពត េ្របចេង��ងេ្របង និងងូតទឹកស�ឹង។
ក�ុងពិភពរបស់េគគឺករស់ ជាមួយេសៀវេ អវុ និងមិត�រួម្រក�របស់េគ។
េហយេពញេដមេនាគមវិជា
បងធំទីមួយរស់េនតមរេបជនជាតភាគតិ ចរ គួយ និងព�ង។
ជាបណ�ុំ្រគ�សរតរស់េនជារបបរួ ។
ប៉ុល ពតសេង�តេល កររស់េរេបៀបេនះ េហយយល់ពីអ�ែី ដល្រត�វេធ�
ភា�ប់េេទវកថ ស�ីពីមនុស្សរស់េនជាមួយធម� របស់អ�កនិពន�ជនជាតិបារ រូសូ
េទដលបា៉រី ប៉ល
ុ ពត បានសរេសរអត�បទជាេ្រពី កំេណតែខ�រ។
ែខ�រ្រកហមគឺមា៉ក្ស  េល និងរូសូ។
ជារបបកុម�ុយនីស�ទ្រស�ង ែដលេគេហថា សង�មល�ឥតេ។
28 archives de combatttants KR
ßបដិវត�ន៍ភ�ស�
ែចងចំង្រតចះ្រត!។ កសិករ ធា�ប់្រត�វេគេមល
ឺ
្រត�វសង�មេបាះបង់េ ចូលរួម្របយុទ�េដម្បីយុត�ិធà។
សំរប់របបថ�ី្រកដស្របាក ្រត�វបានេបាះពុម� េដរូបភាពកសិក
ប៉ុែន�េគមិនែដលចយ្រកដស្របាក់េនា
29 sur billet de banque dans les rues
ßបំបាត់េអយអស់ករលក់ ករេដះដ ករប�ឹងផ�ល អំេពលួចឆក់ប�ន់
កម�សិទ�ិបុគ�លសួនតួ!à។ មានន័យថាែលងមាន ។
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្របជាជនថ�ី្រត�វលត់ដំ េនេលភ� ្រតលប់េទឆា�ំសូន្ ែដលជាយុគសម័ស�តស� ំ
្រត�ែតលត់ដំ្របជាជនេអយរស់យុគសម័យ ឬ្រត�ែតកំេទចេច។
ប៉ុល ពត និយាយ មនុស្សណាែដលអង�ករមិនអចក ្រត�ចត់ទុកខ ំង
�
ßអង�ករមិនេ្របរបស់សល់ពីកំែអលច្រកព ឬសក�ិភូមិេឡយà។
រថយន�របស់ពួកមូលធនក៏្រត�វករកសងខ�ួនែ
រថយន�ទំងេនាះ្រត�វេធ�ករកសងសង�
រល់ល េនេពល្រតឡប់ពីេធ�ករ គដល់េវន្របជុំេរៀនសូ្រ
ពក្យសំដី្រត�វបាន
ឺ
ពក្យេសជាភាសនិយាយរបស់។
ßមិត�ណាមានកំហុសេ្រចនគឺជា! à។
ßមិត�ណាតវ៉គឺជាខ មិត�ណា្របឆាំងអង�ករ្រត�វកំេ! à។
េក�ងមា�ក់អ៩ឆាំប
�
ចង�ុលមា�យខ�ួនឯងថាបានលួចេបះែផ�ស វែ្រសកថ
ßមិត�មា�ក់េនះបានសរភាពទទួលស�ល់េទ!à។ មា�វយំ និងសរភា
្រពមទទួលករស�ប់េដម្បីភាពយុត�ិធម៌របស់បដិវ េនេពលែដលមនុស្សមានេសរ
និងសមភាកំរិតេនះ េត ភាពជាមនុស្ស េនមានែ? មា�យបិទែភ�ក បិទែភ�ក 
េដម្ បីរក្សោរូបភាពរបស់កូ? គាត់មិននិយាយអ�ីទំង រួច េដរសំេដេទៃ
ជាមួយឈ�ប គាត់ មិបាន្រតលប់មកវិញជាេរឿងរ។
3០ sur maquette foret
ខ�ុំចង់រត់េគចពីភក់្រជ ភាពអត់ឃា ពីេខអវេខ�របស់ខ�
ខ�ុំេដរក�ុងទឹកទំងលំប ខ�ុំដួលេដយករេហវហត
េពលខ�ះខ�ុេឃញ
ំ
យន�េហះឆ�ងកត់ៃេមឃ។
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េគេឃញេយងេទ? េគទមា�ក់មា៉សុីនថតេអយមកខ�ុ?
េដម្ បីេអយពិភពេលកទំងមូលបា? រូបភាពែដលខ�ះគឺេយង
យន�េហក�ុងក�ី្រសៃម បានជួយ េ្រសច្រសង់ជីវិត ខ�ុំែលងមានេឈ ែលងមាន្រគ�
ែលងមានកីស
ង ្ឃ ែតខ�ុំេនមានេបះដូងជាមនុ
�
31 sur disparition du frere
ខ�ុំនឹកដល់សម័យមុន នឹកេទដល់បង្រប�សែដលបានបាត់ខ�ួនេនភ ៃថ�ទី១៧ េមស
ឆ្នាំ៧៥បាត់េជាមួយនឹងហីត
របស់គាត់។ ែខ�រ្រកហម ្ស�ប់គាត
�
មិនចូលចិត�្រកែសែភ� សេម�ង និងចេ្រម�ងរបស់គាេទ។
32 sur archives chantier
ពណ៌ សំេណច របា និងចេ្រម�ង្រតបាត់អស ជីវិត្របចំៃថ�របស់េយង ជាករ្រ
ជាស�ង�ម្របឆាំងនឹងធម ្របឆាំងនឹងពក្យេ ្របឆាំងនឹងស្រត
ßមិត�កុមារែដលអង�ករប��ូនេទសមរភូមិមុខេនតូចេន
ែតពួកមិត�មានកមា�ំងបរិបូរណ៍េដម្បីបំេពញកតព�កិច�របស់!à។
ខ�ុំសូ្រតតម៖ ßអង�ករមិនែដល្រច អង�ករែភ�កមា�à។
33 sur archives enfants
ខ�ុំមិនចង់េអយអ�កណាមា�ក់េឃញរូបភាពកូនេក�ង េជង និងមុខេហមសុ ល
�
ែដលេមលេទរងកយទំងមូលគានអ�ីេ្រកព
�
33 sur sequence mort de la niece
្រសីេក�ងឃា�នេឡងញ័ខ�ួ
រ
វ ដច់ចិត�លួចេបះែផ�េពតហ
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ឈ�បេឃញទន់ក៏នាំវមកផ�ះេយ ទេង�េនះ គឺជាបទឧ្រកិដ
ជីដូនខ�ុំហមវមិនេអយហូបែផ�េពតេន េយង
 មិន្រត�វករេឡ េយង
 េនមានអំណួ
នាយំ េហយខ�ុំែលងយល់អ�ទំងអស
់
ី
េនេពលយប វទំពា រគ្រាប់ អំបិល េធ�ញវាសេង��ត្រកឺតៗ េពលយប់ជាេពលេ្រសកឃា
េក�ង្រសេនាេដកែក្បរខ�ុ េពវេហមធំ ែភ�កប�្ឈ វចប់េផ�មដកចង�រម
វែ្រសករកម រកឪពុក រួចក៏បាត់មាត់ឈឹ ្រគ�សរខ�ុំបានប��ុះសកសពេក�ង្រស
េ្រកយបន�ិច េក�ងពីរនាក់េទៀតក៏ស�ប់យា៉ងទន់ហន់
ខ�ុំមិនចង់េឃញរូបភាពេនះេទៀតេ រូបភាពអត់ឃា រូបភាពឈឺចប
ែតខ�ុំចង់េអអ�កដឹង។
35 sur sequence de la mort de la mere
មា�យខ�ុំ្រត�វប��ូនេទមន�ីរេព គាត់ឮថាកូន្រសីគាត១៦ឆាំស�ប់បាត់េទេ
�
ទីេនះ មនុស្សស�ប់បន�គ គាតយកៃដអែង�លថា�សកូន្រសី េដយពក្យមួយមា។
គាត់ចប់ៃចេនេលមុខដ៏ស�មស បនា�ប់ម គាតក៏េដកស�ូកសឹ ង
� េនេលក�
អង�ករហមមិនេអយចប េនេពែដលេនក�ុងទឹក្រតីមានរប់រ។
ខ�ុំលួចចប់្រតីបានម ពីរៃថ�េ្រកយ ខ�ុំក៏យក្រតីេនាះ េទេអយមា�យ ប៉ុែន�
េពលេទដល គាតបានស�បាតេទេហយ ពីេពលេនាះម ខ�ុំដឹង
ខ�ុំ្រត�វរស់ឯកេករមា�ក់
ខ�ុំ្រសៃមេទដល់ផ�ះេយងេនភ�ំ មាផ�ះបា សួនច្ប េសៀវេភសរេស
្រសៃេឃញមុខរបស់ឪពុកមា�យ ខ�ុំ រូបភាពទំងេនះមិនបាត វេនជាប់ នឹងខ�
36 sur archives chantier
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ßេយងខ�ុំសូមេប�ជា�បំេពញកតព�កិច�នេយាបា១៩៧៧ េដយេដរតមមាគា៌មហ
មហេលតេផ!à។ ខ�ុំក�យជាេក�ងមា�ក់ក�ុងចំេណាមេក�ងទំងេនះេនករដ
ពិនិត្យេមលរូបេនះេច្បោេទ េយងនឹងេឃញភាហត់េនឿយ បាក់កំលំង មស �ំងស�
េឃញភាពសយង់ឃ�ង។
េក�ងមួយចំនួនមិនអចេធ�ករេទេទ។ ប៉ុែន� មានមា៉សុីនថតកំពុងថតពួកេក�ងទំងេ
រូបេនះគជា្រគ�
របស់េយ ្រគរបស់េយង
ឺ
 គឺ ចបជីក និងបង�ី េហយបេ្រង�នេយងពីមេនាគមវិជ
37 sur maquette enfants
ßេយង
េយង
 ទំងអស់គ ា�រស់េនេដយេស�រ !à។ គជាបដិវត�ន៍របស់េក�ងៗ
ឺ
 ជាកុម
េយងមិនសប្បោយចិត�េឡ ពិតេហយßមា�ក់ៗ្រត�វរស់េដយខ�ួនទីពឹងខ!à។ ប៉ុែន�
កមា�ភិបាលែខ�រ្រកហមហូបឆា�ញ់ជាង កមា�ភិបាលែខ�រ្រកហម 
មិនែដលស�ល់ភាពអត់ឃា�នេឡ េតភាពេស�គា�េន? េពលេនា
េមៗរបស់ពួកេយង
� តិះេទៀន។ ែស�កេឡង មិត�ខ�ុំ
 េឡងេធ�ស័យ
និងខ�ុំ្រត�វអង�ករប��ូនេអយេទេធ�ករធ�ន់ៗេនករដ
េនករដ�ន េយង្រត�វជីកដីេអយបានបីែម៉្រតគីបេនេព េពលៃថ�រេសៀល្រត�វេធ�ជ
េអយបាន២៥ េទ៣០គីឡូ េដយេ្របស�ឹកេ និងអចម៍េគ សត�េគាមានតិចែមនែ
ចំែណកឯេដមេឈ ស�ឹកេឈរឹតែតខ្សត់េទេទៀ
េយង
 មិនអចសេ្រមចតមែផនករបាន េបេយង
 មិនអចជីកដីេអយបានបីែម៉្រតគ
េនាះបទប��នឹងេឡងដល់្របាំែម៉្រត ßខំេធ�ករេអយេក��វក�េ!
មិន្រត�វចុះចញ់ស្រត�វេ! មិត�្រត�វ្រសឡ និងេគារពសមូហភ!à។
ករដ �នមួយេនះគឺជាផ�ូរេខ�ចែដលយាមេដយបុរសពក់មួ
ែឆ�របស់េគសម�ឹងេមលមកេយង
 មិនដឹងជាវចង់េធ�អ�ីេ
បុរសមា�ក់េនះវយេក�ងណាែដលមិនេគារពតមច្បោប់
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េគហមេយងមិនេអយជីករកេមមេឈហ ហមមិនេអយនិយាយ ឯេគវិញហូបបា
ផា�ល់ខ�ួនែតមា�ក់ឯ សត�ែឆ�ក៏មានរបបសុីរបស់វែដ ចំែណកឯេយង
 ្រត�វែចករបបគា�ហូ
េនទី្រក�ងបា៉ ឬេនទី្រក�ងេផ្ អ�កែដលេពញចិត�ពក្យេស�ករបស់េ
អ�កែដលអនេសៀវេ េតេគបានេឃញរូបភាពទំងអស់េន?
ឬមួយរូបភាពទំងេនះមិនមា?
38 sur figurine rithy
ខ�ុំ្រកេឡកេមលេទអតីត នឹកេទដល់បងប�ូន ែដលបានស មានបងប�ូន្រប�ស្រសីរបស់ខ
បងប�ូនជីដូនមួយ និ ងមា�យឪពុកខ�ុំ កុមារភាពរបសខ �់ ថាេនឆា�យក៏ដូចជាេនជិត
កុមារភាពេពរេពញេទេដយភាពែផ ែ្រសកសប្បោយក�ក
កុមារភាពគឺជាចេ្រម�ងប
39 sur des mains qui dessinent ma maison
ចប់តំងពីៃថ�១៧ ែខេមស ឆ្នាំ១៩៧៥ ខ�ុំមិនែដល្រតឡប់េទផ�ះរបសខ �ុំវិញេ
់
ប៉ុែន�
ខ�ុំេនចងចំ្រគប់កែន�ងទំង ដូចជាផា�ំងគំន ទ� ពងទឹ រេបៀងផ�ះ។
ផ�ះខ�ុំក�យជាផ�ះែល ខរ៉អូ មុននឹងក�យជាផ�ះប ផ�ះរបស់ខ�ុំសល់ែតសម្ប
បាត់អស់ស�កស�មអនុស្សោវ
គា�នករពិត មានែតេរឿងកុន បដិវត�ន៍គឺជាេរឿងកុន
Sur archives pano champagne inondee
ខ�ុំេនចំទឹកជំនន់ធំេន១៩៧៨។ កលេន ខ�ុំេនក�ុងករដ�នក
េហយពួកេយង
 ឃា�នែមនែទន ្រសប់ែតមានចំេបងមួយពំនូកហូរតមទ
មានទំងពងមាន់េនក�ុងេន េយង
 ក៏បានហូបវ
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41 sur archives recolte du riz
េនក�ុងេរឿងកុ សកម�ភាព្របមូលផលមានភាពអធឹកអធម្រតចះ្ េគេឃញ្រគាប់្រស
ទឹកមុខអ�ក្របមូលផលស�ប់ស� និងមុង
ឺ មា៉ត េមលេទដូចជាគំន ឬកំណាព្
ទីបំផុត ខ�ុំេមលេឃញថ បដិវត�ន៍ែដលេគសន្យោេនាះគឺមានែតរូបភាពប៉ុ
42 sur archives khmere rouge
បាវ្រស�វទំងអស់េនះមិនែមនស្រមាប់េយ ដូេច�ះមានែតស្រមាប់េមដឹ?
ឬស្រមាប់នាំេចញេទប?
េ្រពះេឃញមានសរេសរជាអក្សរដូចរូបេដមេឈេនេលប
ឬក៏បាវ្រស�វទំងេនាះ្រគាន់ែតជាឆាកលម�ស្ ែដលតមពិតគឺជាបាវខ្ស?
រល់កយវិកររបស់េ រល់ដេង�មេចញចូលគឺ្រត�វេគឃា�ំេមលរ សូម្ បីែតេយងេនេស�
មិននិយាយស�ីអីក៏េដ
ប៉ុែន�ករអត់ឃា�នមិនមានចំេពះេមដឹកនាំែខ�រ្រ
�
េតពួកេមដឹកនាំមិនបានេឃ មិនបានដឹ មិនបានឮអ�ីទំងអស់ឬយា?
ឬេគមិនអចេធ�ប? េតករពិតស�ិតេនក�ុងពក្យេស�កដ៏មហរុងេរឿងឬយ?
ឬក៏ស�ិតក�ុងរូបភាពទំងេ?
43 sur discours de Pol Pot
េនះជាសមីរបស់ប៉ុ
ពតៈ ßបច�ុប្បន សហករណ៍េយងគឺជាកងសមូហភាពដ៏រឹង
�
ទំងនេយា ទំងស�រ គអ
ឺ ចសេ្រមច្រគប់ែផនកររបស់អង េន្រគប់ភូមិ្រ
សហករណ៍បានបំេពញកតព�កិច�បដិវត�ន៍្របកបេដយេជា
សហករណ៍បានផា�ស់ប�ូរតំបន់ស�ួតហួតែហងដ៏កម្ គា�នទឹកហូបកលពីសម័យម
េអយក�យជាអងទឹកត ក�យជា្របឡាយទឹកហូរខ�ត ក�យជាដីែ្រសេខៀវ្រស
សហករណ៍ជាអ�កបេង�តសង�មថ� បរិសុ ទ� បំបាត់អំេពពុករល ួ ឬពលអវ
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សហករណ៍បេង�តសង�មថ�ី សមូហភា គា�នអំេពពុករល ួ មានែតសមភ និងភាពរុងេរឿង
សហករណ៍រស់េនហូបចុក្រគប់្រ ្របកបេដយសុខភា ពបរិ អនាម័យ្រតឹម្រ
ទទួលបានករអប់ េរៀនសូ្រ និងចំេណះដឹងខងែផ�កវប្បធà។ ចំែណកឯករពិតេនាះ
លំេនដ �នេធ�ពីចំេប ករ រំងស� ករេនឿយហត ករអត់ឃា
អំពូលែម៉្រតេបកបំភ�ឺេអយេយងេធ�ករេពលយ
េម្រក�បំពងសេម�ងែក�ងៗផ្សោយពីពក្យ មេនាគមវិជា�្រជ�ត្រជាបតមែ្
44 sur archives chantier
រូបភាពយឺត និងករពិតទំងេនះថតេដយ សរុន គាត់ជាអ�កថតកុនែខ�រ្រក
រូបប៉ុល ពត ែថ�ងសុ ន�រកថាក៏ជាស�ៃដរបស់ សរុនែដរ
េហតុអីក៏
� មា នពន
្ល
ឺ ពណ
៌សនៅ
លើរូបភា ពយ
៉ ា ងនេះ? ជាកំហុសបេច�កេទ?
ឬក៏អ្នកថតចង់បង�ញពីេខអវរេយ៉រៃយ៉របស់េក?
ចង់បង�ញេអយបងធំទីមួយេឃញពីស�នភាព្រស? អ�កថតរូបេនះ្រត�វេគេធ�ទរុណក
រួចសមា�ប់េច សកស ្របវត�ិរបស់គាត់រលយបាត
ប៉ុែន�ហ�ីលកុនរបស់គាត់មិនបាត់េឡ
45 sur archives Pol Pot
ßេប�ជា�េ្រជាងទង់បដិវត�ន៍េអយខ�ស់្រតែដត!à។
េយង
ពក្យេស�ករបស់ែខ�រ្
 មានអរម�ណ៍ថាសម�ីេនះដូចសម�ីរបស់ េសទុង។ គជា
ឺ
ប៉ុល ពត េធ�ដំេណរេទ្រពលនយន�េហះេដម្បីទទួលគណៈ្របតិភូជាន់ខ�ស់ចិន គឺហ្ស
ឈុ នយា៉ និងេកង ប៊ីវ។ សមមិត�ចិនជះឥទ�ិពលេទេលនេយា
និងមេនាគមវិជ ា�របស់កម�ុជា្របជាធិប រូបភាពចំណងមិត�ភាពេនះមិនបាត់េឡ
អង�ករមហេលតេផា�ះពិតជាអស�រ? ៃថ�ណាក៏ជាៃថ�បុណ្យែដរែម?
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របបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យកំពុងឈនេទរកភាពេជាគ?
តមរយៈភាពបរិសុទ�ស�ត ភាពទេទស ែដលជាគន�ងផ�ូវរបស់បដិវត�ន៍ចិ
ជាបដិវត�ន៍ែដលទទួលបរជ័យេន្របេទ?
របបកម�ុជា្របាធិបេតយ្យគឺជ
ាមន�ីរពិេសធន៍មេនាគមវិជា�ដ៏អស?
ជ
ដំេណរទស្សនកិច�េនះគឺជាេមេរៀនមួយឬយា៉ងដូចេ?
46 sur maquette de rithy
េយង
� ហូបរឹសេឈ ហូបខ្យងទំងេន
 េដរចប់កណ�ុរហូប េយង
 ហូបសត�លិត
េពលេនះេហយែដលធាតុជាមនុស្សរបស់េយងចប់េផ�មបា េដយសរែតករេ្រស
ជម�ឺ និងរងកយចុះ្រទ�ឌេ្
47 sur mains du sculpteur
អ�កណាថត្របជាជ? អ�កណាថតវត�អរមែដលក�យជាមន�ី?
ហើយចុះមា�ក់ែដលេដកេនែ្រគែក្បរ ជង�ងម
់ ានដង�ូវរវមេនះវ? ចំែណក
�ស�ីមា�ក់េនះែដលឆ�ងទេន�មិនរួ ែ្រសកេពញមួយយប់ែតមា�ក់
យកៃដវយតប់េពះរហូតដល់ដច់ខ្យល់ អ�?

48 sur maquette hospital KR
ពិតណាស់ មានមន�ីរេពទ្យែខ�រ្រក ខ�ុំធា�ប់រស់េនទីេនាះរប់អ
េនក�ុងបន�ប់េខ�ចដ៏ធំេន េគដក់ថា�ំេពទ្យេនក�ុងដបទឹក្រក�ច កូ
េគយកទឹកដូងេធ�ជាថា�ំច
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េបអចេទរ ខ�ុំមិនចង់ឮសេម�ងថ�ូរ សេម�ងដកចង�រមា ែ្រសកឈឺចប់េនាះ
ខ�ុំែលងចង់ធុំក�ិនដំេបស�ុយរលួយេទៀតេហយ អ�កជម�ស�ប់េនេពលយប
លុ ះ្រពឹកេ
ឺ
ឡ
ខ�ុំ្រត�វយកសកសពេនាះេ រូបខ�ុំេនមានជីវិតេនេឡ បុរសេនះអង�ុយេលដី
ែលងមានកមា�ំងកំែហងអ�ីេទៀតេហ គាត់ហូបែលងេក កេ្រមកែលងបា
រូបភាពគាត់េនដក់ជាប់ក�ុងអរម�ណ៍ខ�ុំរប់ស ខ�ុំេបាះៃដេទរកគា
49 sur archives experience medecin KR
ែខ�រ្រកហមបានកេម�ចេចលថា�ំរបស់ពួកមូ ែខ�រ្រកហម កត់ឫសេ យកមកេស�រ
ែខ�រ្រកហមយកថា�ំបុរណមកពិេសធេដម្បីព្យោបាល ដូេច�ះេហយ
េនះជាករព្យោបាលែបបបដិវត�ន៏។មាន្រក�មេធ�ពិេសធមនុស្ស្រគប់ទីកែ ន�ង ឧ
មន�ីរស២១។ ែលងមានស��ប័្រតេហ មានែតស��េឃញ
50 sur maquette hopital
ខ�ុំលងសមា�តបន�ប ខ�ុំលងសមា�តអ�កជម� រល់្រព ខ�ុំែសងសកសពរហូតដល់រេណ
មានេពលខ� ខ�ុំមានអរម�ណ៍ហក់ដូចេនមាត់រេណ ខ�ុំឮសេម�ងខ្សោ
សេម�ងចបទង�ិចនឹងឆ�ឹង ខ�ុំេឃញៃដរវចប់រកអ�ីម្ េហយៃដេនាះចប់បានៃដេក�ងមា
េក�ងមា�ក់េនាះែដលេន េហយែដលកំពុងនិទនេរឿងនាេពលេនះ គឺជារូបខ�
51 sur images
័
ចូលដល់វយពក់កណា�លជីវិតមនុ
អនុស្សោវរីយ៍ពីេក�ង ែដលេពរេពញេដយភាពែផ�
លយឡំនឹងភាពល�ីងជូរចត់បានេលចេធា�េឡងវិញក�ុងករ
កុមារភាពគឺដូចអ�កលង់ទឹ កុមារភាពគឺដូចសំណួរម ែដលសួរថ
ខ�ុំមកទីេនះេដយរេបៀប? េហតុអីក៏ខ�
� ុ ំមិនអចជួយ ្រគ�សរខ�ុំេអយបាន?
ជាមួយនឹងកុមារ មានេសចកីស�ប់រួចេទេហ
�
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52 sur pellicule
េយងយល់ពីែខ�រ្រកហ តមរយៈករសេង�តរូបភ ប៉ុល ពត ខំែកៃច�ករពិតេអយ្រសប
បំណងរបស់ខ�ួន េពលគឺយកឈ�ះេលធម�ជាត
មានេពលខ� កមា�ភិបាលែខ�រ្រកហមបានេកះ្របជុំអ�កភូមិជាេ្រចនមក
គឺជាេរឿងកុនែដលអួតសរេសរពីករ្របយុទ�របស់្របជាជនែដលមានែតប
្របឆាំងនឹងពួកអណានិគមដ៏មាន ជាករព េយង
 ដឹងថាតួសែម�ងេលងមិនសមេ
ដឹងថាេរឿងកុនេនះមិនល�េម េហយមានអ�កេមលជាេ្រចនេដកលក់េដយសរករហត
ដូចរូបខ�ុំជាេដម
53 sur maquette foret
ក�ុងអំឡុងេពលបួនឆា � េយង្រត�វដូរករដ�នេធ�ករពីមួយេទ
េតេអយេយងេងបតស៊ូេរប្រមះយា៉ងដូចេម� េបេយង
 មានែតេខអវេខ�មួយច
និងស�ប្រពបាយមួយេនជាប់ន? តើ
យើងតស៊ូ យ
៉ ា ងម៉េច បើ
េយងគា�នទំងេសចក
សង្ឃឹ េហយេពះឃា�នេទៀតេ? បច�ុប្បន មានអ�កខ�ះនិយា
គឺេដយសរែតពុទ�ស និងជំេនឿេល្រពហ�លិខិត េតអ�កែដលយល់េឃញែបបេនះ
េពលេនាះេគេន? ឬពួកេគ្រគាន់ែតអនេនក�ុងេស? ឬក៏ជាករពិចរណាក�ុ?
េនទីេន មិនែមនកម�ផល ឬសសនាេទែដលេធ�េអយមនុស្សស គមកពីមេនាគមវិជា
ឺ
ករចប់េផ�មដំបូងៃនរបបផា�ច់ករគឺមានេរឿងេបាក្របាស ßេបមិត�ខ�ចស្រត មា
ន័យថាមិត�ខ�ចអង�ត់េà។ ខ�ុំធា�ប់េធ�ករេនក�ុងៃ្រព
េយង
 ទទួលប��េអយកប់ឆា�រៃ្រពេដម្បី េ្រកមកេម�ៃថ�ែ មានសត�ពស
សត�អពី និងសត�បង�ួយ េហយមិត�ខ�ះហូបបង�ួយេនះ។
ßេយង
េយង
 មិន្រត�វចុះចញ់ធម�ាតិេឡ
ជ
 េប�ជា�្របយុទ�វយស្រម�កយកឈ�ះស!à។
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ពក្យេស�កទំងេនះមិនបានដស់េអយខ�ុ
គសេម�
ងមកពីៃ្រពធំេទែដលេធ�េអយខ�ុំភា�ក់ពីេ
ឺ
54 sur maquette foret
េយង
 សុំនឹងកររស់េនក�ុង សុំនឹងអកសធាតុ្រ េ្រកយពីេភ��ងធា�ក់មួយេ
េយងេដកទំងេខអវទទឹកេ
ខ�ុំនឹក្រសៃមេទដល់ផ្សោរធ នឹកដល់ក�ិនច្រម�ះលយឡំ ក�ិន្រកអូបៃនផា�ម�ិ
ខ�ុំនឹក្រសៃមេទដល់គូសង្សោរែដលបង�ញភាពេអៀ និងែកវែភ�ករបស់េគ។
ខ�ុំនឹកេទដល់ភាពសំបូរែប ខ�ុំ្រសៃមេឃញ្រកណាត់ស ្រត សច ក�ិនឈ�ុញៃនមាន់េស
ែដលខ�ុំនឹកជាប់ក�ុងអំឡុងបួនឆា�ំេន
ខ�ុំនឹកេទដល់ម�ូបអហរដ៏ឈ�ុយឆា�ញ់ជាមួយនឹងបរិយាកស កលេនាះ    េន
មនុស្សមា�មាន ស្រមាប់េសចសប ស្រមាប់ជែជកគា�ពីេនះពី ឬស្រមាប់េថបគ
55 sur pano rue vide
គឺផ�ូវេនះេហយ កលពីមុនមានសភាពអ៊ ប៉ុែន�េ្រកយមកក�យជាស�ត់្រជងំទ
ពិតណាស់គឺពិតជាផ�ូវេនះែ េនម�ុំជាយ្រក�ងភ�ំេ ្រគាន់ែតេមលក៏ដឹងែដ
ខ�ុំនឹកេឃញពិភពមួយែដលមិនល�ឥតេខ� ជាពិភពែដលមានមនុស្សរស់ ប៉ុល ពត
និយាយថ ßពីរពន់ឆា�ំរស់េនខ�ុà។
56 sur maison
េគក៏ជាមនុស ដូចអ�ក និ ងខ�ុំែដរ  ្រគាន់ែតេគបានេ្រជសេរសផ�ូវ ជាជេ្រមសមេនាគមវ
ជា ជេ្រមសដ៏ឧ្រកិដ ប៉ុែន� េទះជាយា៉ងណាក៏នឹ ងទទួលយកដែ រá។
ដូេច�ះេហយេទបខ�ុំចង់ថតេរឿងេនះá។ ខ�ុំចង់ថតេរឿងេនះ េ្រពះថាគា�នអ�កណាមា�ក់េ
ឃាតករពីកំេណតេនាះ មិនែមនេកតមកá
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ឪពុក
កូន្រប�សេយងឥឡូវពូែកណាស់ខងនិយាយេរឿងឥតáេគនិយាយប៉បា៉ច់ប៉េបា
ឃា�េឃា�ងគឺេគពូែកណា
មា�
ឪវឯងចង់េអយវេធ�្រគ�ដូចឯង ប៉ុែន� េគកំពុងែតថតេរឿងរបស់េយង
 ថតពីេយង
 á
ឪពុក
ប៉ុែន� មានអ�ក្រកអត់អីហ អ�ក្រក្រត�វអ�កមានបេណ�ញេចញពីដីធ�ីរបស់ខ�
ចំែណកឯកូនេយង
 ែបរជាគិតែតពីេរឿងែខ�រ្រកហមេទá
Sur archive KR
ឪពុកនិយាយ្រត� មុននឹងមានែខ�រ្រក អ�ក្រក្រត�វអ�កមានបេណ�ញេចញពីដីរបស់ខ�
េហតុេនះេហយេទបែខ�រ្រកហមបានេកណ�្របជាជនេដយសរអំេពអយុត�ិធ
េនមានវត�មានអេមរិកំង
អេមរិកំងបានទមា�ក់្រគាប់ែបកជាង្របាំែសនេតនមកេល ដូេច�ះ
អ�ក្រកក៏សេ្រមចចិត�ចូលបេ្រមបដិវត� អ�ក្រកេប�ជា�ចិត
ែខ�រ្រកហមនិយាយកុហកអ�ក្រកពីេរឿងយុត�ិ សមភា សុ ភមង�ល រីកចេ្រម
េពលគឺកុហក្រគប់េរឿ អ�ក្រកដែដលេនះទីប� �ប់ ្រត�វមកជីកកប់
ដីដែដលនាេពលសព�ៃថ�
58 sur maquette psy
មានេពលខ�ះខ�ុំយល់សប�ិេឃញេក�ងមា�ក ចត់ទុកថាេក�ងេនាះគឺរូបខ�ុំេទ
វមិនេចះេធ�អីទំងអ
មិនេចះស�ូច្រត មិនេចះេដរេជងទេទ មិនេចះវយតប់
�
29

េ្រចនឆា�ំេ្រក វមានអរម�ណ៍បេនា�សខ�ួនឯ
មិនអចជួយ អ�កែដលអត់ឃា�នេអយបានេ្រចនជ
និយាយេចញមកគឺអចេធ�េអយេយងបានធូរចិត េធ�េអយេយងយល េអយេយងេដរឆ�
ផុតអតីតកល
ស្រមាប់រូបខ� ខ�ុំមិនអចេធ�ចិត�េអយដូចគតិបណ�ិតបាន ខ�ុំមិនរករូបភាពឪពុកមា�យខ�
គខ�
ឺ ុ ំចង់ប៉ះពល់ខ�ួន្របាណពួកគាត់ផ សេម�ងឪពុកមា�យមិនមានេឡ
ដូេច�ះខ�ុំមិនចង់និយាយេទ ខ�ុំចង់ចកេចញពីអីៗទំងអ
ខ�ុំមិនចង់និយា
�
ខ�ុំចង់ចកេចញពី្របេទសរបសខ �់ ប៉ុែន�ជាករឥត្របយាជ
េ្រពះថាកុមារភាពរបស់ខ�ុំបានវិល្រតឡប់មក េពលេនះ
គក
ឺ ុមារមា�ក់េនះែដលព្យោយាមរក ខ�ុំេឃញវ វចង់និយាយមករកខ�ុ ប៉ុែន�
វពិបាកនិយាយណ
59 sur chien noir
ែឆ�េខ�មួយក្បោល គឺជា្រពះជួយ សេ�ង�ះខ� វបាននាំខ�ុំេទដល់ទូក
កលណាខ�ុំេម េធ�េអយខ�ុំនឹកេទដល់បុរសពក់មួកសំ
នឹកេទដល់សកសពែដលអែណ�តទឹ
េនភូមិែដលខ�ុំរស់េនពីម អ�ក្រស�កែដលធា�ប់រស់េនសម័យែខ�រ្ បន�រស់េនទីេន
េ្រកយពីែខ�រ្រកហមបានរត់ ្រប�សៗេពញកមា�ំងបានេចញេទេធ�ករេន្រ
ចំែណកឯអតីត្របធានភូមិែខ�រ្រ ជិះេសះ ែដលធា�ប់ែតេឃារ
និងេធ�េអយេយងភ័យខ មិនត្រូវបា នចា ប់ខ
្ លួន ហើយេនែតរស់េនេដយេសរី
ខ�ុំគិតថ ្របធានភូមិែខ�រ្រកហមេនះ  រស់េនយា៉ និងមានកូនេចេ្រច
60 sur maquette pano cantine
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េរងបាយែខ�រ្រកហមបានរលយប គា�នេនសល់អ�ីេឡ េនសល់ែតកេម�ចព ឆាំងេ្រ
�
និងច�ង�នដីមួយប៉ុេណា� ្រគប់យា៉ងបានកន�ងផុ ដូចេនក�ុងេរឿងកុនមួយដ៏សហ
ចំែណកឯរេណ�កប់េខ�ចេនែក្បរមន�ីរ កែន�ងែដលខ�ុំធា�ប់កប់េខ�ចរប់មិន
រេណ�កប់សកសពមា�យខ បង្រសីខ�ុ ក�យជាបឹងម ែដលជីកេដយអង�ករអន�រា
ជ
អដ�ិធាតុ្រត�វេគជីកយកេច េគយកកែន�ងេនាះដំេ ដំេព ប៉ុែន�ទឹកបឹងកខ�ក់ ពណ៌េខៀវ
គា�នអ�កណាហ៊នេ ឬក៏ផឹកេឡយ។
61 sur la figurine de rithy
-អ�កស�ប់េនទីេនះែមន?
-ែមនេហយ។ េពលខ�ះខ�ុំមានអរម�ណ៍ថាេយងេដរជាន់េលអ�កស ដូេច�ះខ�ុំក៏ខំេដរេចៀស។
ប៉ុែន� េនែតមាន្រពលឹងែដលវិល ្រពលឹងែដលែស�ងរកកែន�ងមួ ែស�ងរកគតិដ៏ឧត�ុងឧត�ម។
មានមនុស្សេ្រចនណាស់ែដលបានតស៊ូេដយមិននិយា ឬេដយពក្យែតមួយម
េដយស�មញញឹ េពលខ�ះ ្រគាន់ែតេធ�កយវិករអចម េទ។
ខ�ុំនឹកេទដល់ឪពុករបស់ខ�ុំែដល្របាប់េយងពីជេ្រមសរបស់ េពលខ�ះ ភាពេស��មស�ត់ម
និយាយស�ីគឺជាសែ្រ
Sur ensevelissement repete
ទុក�្រព�យេដយសរមានមនុស្សស�ប់ពិបាក មានែតករប��ុះសពឥតឈប់ឈ
ែលងមានរេទះដឹកសត ែលងមានពក្យេ ែលងមានឈ�បេខអវេខ�េទៀតេ
មានែតដីែដល្រជ�ត្រជាបេទេ សច់ឈមរបស់ពួកគាត់គឺជាសច់ឈមរបស
េយង
 រស់េនជាមួយគា�រហ មានេរឿងរ៉វេ្រចនណាស់ែដលមនុស្សមិនគួ ឬដឹង។
ែតេបេគេឃញវិញេនា យកល�េគគួរែតស�ប់េទវិញ្របេសរជាងេនេមលេឃញេរឿងរ៉វទ
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ែតេបអ�កណាមា�ក់ក�ុងចំេណាមេយងេឃញេរឿងរ៉វទ ឬក៏បានដឹង ដូេច�ះមនុស្ស្រត�វ
រស់េដម្ បីនិយាយេរឿងេនះ្របាប់េ
រល់្រព ខ�ុំេធ�ករេនេលរេណ�កប់េខ ចបកប់របស់ខ�ុំប៉ះនឹងឆ�ឹ
ប៉ះនឹងលលដ៍ក្បោលេខ អចម៍ដីមានមិនេ្រទេ មានេ្រចនែតឆ�ឹងេខ
និងលលដ៏ក្ប ៃថ�ណាមួយគង់ែតដល់េវនខ�ុំែដល្រត�វស�
ឬក៏អចនិយាយប រូបខ�ុំបានស�ប់បាត់េទេ ពិតណាស
ខ�ុំមិនអចែស�ងរករូបភាពែដលខ�ះេនា ខ�ុំព្យោយាមរកវ ែតេនែតរកមិនេឃញ
េរឿងកុនេឃាសនានេយាបាយ គួរណាស់ែតជីកកកយអ�ីែដលេរឿងកុនេនាះបានតក
ដូេច�ះ ខ�ុំក៏បេង�តរូបភាពេនះេង
ខ�ុំេមលវ ខ�ុំ្រសឡាញ់ ខ�ុំេអបវទុកក�ុងរង�ង់
ឡ
េ្រប�បដូចខ�ុំ្រកេសបរង�ង់មុខអ�កែដលខ�ុំ្រស រូបភាពែដលខ�ះេន
េពលេនះខ�ុំេអយេទអ េដម្ បីេអយរូបភាពេនះឈប់តមលងេយងេ
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