
සියක් වසක හුෙදකලාව  
ඉලන් සට්වාන්ස් 

පරිවර්තනය පියල් කුමාර ජයරත්න, අනූෂ යා ෙකොල්ලුෙර් 

 එවකට එතරම් ජනපියත්වයක් ලබා ෙනොසිටි ෙකොෙළොම්බියානු ජාතික 
ජනමාධ ෙව්දිෙයකු වූ ගාබිෙයල් ගර්ෂියා මාෙක්ස්, මාස දහ අටක් තිස්ෙසේ ෙමක්සිෙකෝෙව් 
හුෙදකලාෙව් වසමින් සියක් වසක හුෙදකලාව ලිවීය. ලතින් අමරිකානු කලාපෙයන් මතුව ආ නව 
සාහිත  රැල්ලක ෙපරගමන්කරු ෙවමින් සහ අත්ලාන්තික් සාගරෙයන් ෙම් පැත්ෙත් එදා ෙමදා 
තුර ස්පාඤ්ඤ භාෂාෙවන් පළ කරන ලද වැදගත්ම නවකතාව බවට පත්ෙවමින්, ෙමම ෙපොත 
1967 දී බුවෙනොස් අයර්ස් හිදී පකාශයට පත්කරනු ලැබිණි.  

ෙක්න්දීය චරිත වන්ෙන්, නගරෙය් පුරාෙණෝක්තිමය පාරම්භෙය් පටන් එහි අභාවය දක්වා, 
(කතාවට ෙයදූ නෙමහි සියවසක් යනුෙවන් සඳහන්වී තිබුනද) සියවසකටත් වඩා වැඩි කාලයක් 
පුරා, ෙකොෙළොම්බියාෙව් කැරිබියානූ ෙවරළ තීරෙය් අමතක කර දමා තිබුණු නගරයක් වූ 
මැෙකොන්ෙඩෝෙව් වාසය කළ, විචිත, බුෙවන්ඩියා පවුල යි. කතා වස්තුෙව් චකීය ව හයත්, එහි 
සියල්ල දත් පථම පුරුෂ කථනයත්, කාලානුකමිකව වාර්ථා ගත කළ සිදුවීම්වල ඉන්දජාලික 
ස්වභාවයත්, ෙපොත බයිබලයට අදාළ අනුනාදයන්ෙගන් පුරවා ලයි.  

එහි හරෙයහි, දිව මය ශාපයන්ෙගන් වඩාත්ම මූලික ෙදය ඇත: [ඒ ] ව භිචාරය [යි]. 
බුෙවන්ඩියාවරු ව භිචාරෙයන් ජන්මය ලැබ හැමදාමත් එයින්ම දඬුවමට යටත් කරනු ලැබ 
සිටිති. සමනළ වැසි කුණාටුව බඳු විපත්තීන් ද, අනිදා වසංගතය වැනි වූ ඉන්දජාලිකමය (එනම්, 
රූපකාලංකාරමය) ෙරෝගී තත්වයන් ද, බයිබලෙය් සඳහන් ෙවන සැබෑ ජීවිතෙය් වීරත්වය 
ඉක්මවා ගිය ඊශාෙයල් රජවරුන් පිළිබඳ මතකය යළි සිහි කැඳවන කර්නල් අව්ෙරලියාෙනෝ 
බුෙවන්ඩියා වැනි චරිතයන් ද, කායින් සහ ආෙබල් ෙමන්ම ෙජෝසප් සහ ඔහුෙග් සෙහෝදරයන් 
අතර වූවාක් බඳු ෙසොයුරු ෙසොයුරියන් අතර වූ එදිරිවාදුකම් ෙමන්ම බාෙබල් කුළුණ පිළිබඳ 
පුරාවෘත්තය ද, සිහි කැඳවන භාෂාවක් පිළිබඳ අනියම් සඳහන් කිරීම් [එහි] තිෙබ්.  

සැබැවින්ම, මෙග් තක්ෙසේරුෙව් හැටියට ස්පාඤ්ඤ සංස්කෘතිය පිළිබඳ අප තුළවූ අවෙබෝධයන් 
විප්ලවීය ෙලස සංෙශෝධනය කිරීමට බලපෑ ස්පාඤ්ඤ භාෂාෙවන් රචිත නවකතාමය ෙශේෂ්ඨ 
කෘතීන් ඇත්ෙත් හරියටම ෙදකකි: විෙද්ශයන්හිදී සිදු ෙකෙරන වැරෙදන විකමයන් සහ රට තුළ 
සහ අත්ලාන්තික් සාගරෙයන් එහා පැත්ෙත් දැඩි උද්ෙයෝගයකින් කියාත්මක වුණු, මිථ ාදෘෂ්ටීන් 
නැතිකිරීම උෙදසා දියත් කළ කෙතෝලික පරීක්ෂණ සභාව විසින් නිර්වචනය ෙකරුණු, 17 වන 
සියවෙසේ අයිබීරියානු අධිරාජ යක් පිළිබඳ තියුණු විෙව්චනය රැගත් ෙසර්වැන්ෙටස්ෙග් ෙඩොන් 
කිෙයොෙට් නවකතාව [එකකි]. [අෙනක] ඔහුෙග් මිතුරන් විසින් ගබිෙයල් ගාර්ෂියා මාෙක්ස් 
හඳුන්වනු ලැෙබන පරිදි - ගැෙබෝ ෙග්, ෙමම ෙත්ජාන්විත කෘතියයි, [එය] සමස්ත මහාද්වීපයක් 
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සහ එහි ජනයා, එහි දූෂිත ෙද්ශපාලඥයන්, එහි ආගමික අභිලාෂයන්, ස්තී පුරුෂ සමාජයීය 
අසමානත්වය, එහි ස්වභාවික සහ ඓතිහාසික   විපත්තීන්, පිළිබඳ විශාල පරාසයකින් යුතු 
වංශාවලීය ආඛ ානයකි.  

 
ෙයෝනකෙයකු විසින් ලියන ලදැයි අදහස් කරන ෙසර්වැන්ෙටස්ෙග් කෘතිය හා සමානව, 
ගැෙබෝෙග් නවකතාව ද විවිධාකාර ස්ථර ෙහෝ අංග ඇති ෙලසින් ඉදිරිපත් ෙකෙර්: 
අහිකුණ්ඨිකෙයකු විසින් ෙකටුම්පත් කරනු ලබන ෙල්ඛනයක්. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කතා කරන 
ෙලෝකෙය්, ෙමවැනි නින්දාවට පාත වූ සමාජයීය වර්ග, ඒ මත එය නැඟී සිටින මහා සාහිත මය 
ස්ථම්භයන් ෙදෙක් නිර්මාපකයන්ය යන කරුෙණන් යෙමකුට අවෙබෝධ කර ගත හැක්ෙක් 
කුමක්ද? 

එකකට, ආසන්න වශෙයන් වචන 8000ක පමාණයක් ඇතුළත් වන පරිදි, සමමිතික ෙලස ෙබදන 
ලද, අංක ගත ෙනොකළ පරිච්ෙඡද විස්සකින් සමන්විත සියක් වසක හුෙදකලාව ට එක හා සමාන 
එඩිතරකමකින් ෙගොඩනඟන ලද චරිත දුසිම් තුනක් ඇතුළත් ෙවයි. ඉන් ඔබ කැමතිම ෙකනා 
ෙතෝරා ගන්න: තම ෙශෝකී අලංකාරබව ස්වර්ගය ෙවත නැඟීමට ඇයට සැළැස්වූ සුන්දර 
ෙරෙමඩිෙයොස්: පවුෙල් දිගු කල් පැවැත්ම ඇෙග් ෙදවුර මත රැඳී ඇති බුෙවන්ඩියාවරුන්ෙග් 
භාරකාරිණිය උර්සුලා ඉගුවාරන්; ෙජොෙසේ ආෙක්ඩිෙයෝ බුෙවන්ඩියා විසින් ජාතක කරනු ලැබූ 
අව්ෙරලියාෙනෝවරුන් දාහත් ෙදනා; ඉදිරිෙය් ඇති අනතුරක් ෙහෝ නපුරක් පිළිබඳ පූර්ව නිමිතිකාරී 
ගණිකාව පිලාර් ෙටර්ෙනරා; සැන්ටා ෙසොෆියා ඩී ලා පීඩැඩ් වැනි හිතුවක්කාරී ෙකල්ලන්; 
ඉන්දියානු ෙමෙහකරුවන්, සහ මැද ෙපරදිගින් සංකමණය වූෙවෝ ද සිටිති.  

කෘතිය නිමවූෙය් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳ ගැෙබෝෙග් පුරාවෘත්තය ඒ විසින්ම සිත් බඳනා සුළු 
අත්දැකීමකි. ඔහුෙග් බිරිඳ මර්සිඩීස් සහ ඔහු ෙෆොක්ස්වැගන් රථයක නැගී ඇකපුල්ෙකෝ බලා 
යමින් සිටිවිට, හරියටම සැමුෙවල් ෙට්ලර් ෙකෝල්රිඩ්ජ් කංසා මතින් දුටු සිහිනයකට පසුව කුබ්ලා 
ඛාන් හැඩ ගැස්වූවා ෙමන්, හදිසිෙය්ම පබන්ධෙය් ෙදවඟන විසින් ඔහු බැහැ දකිනු ලබන ලදී. 
එසැණින් ඔහු ආපසු හැරුණි, අත්පිටපත ලියා අවසන් වන තුරුම, ෙමක්සිෙකෝ පුරවරෙය් තම 
ලියන කාමරෙය් හුෙදකලාවට වැදුණි. ෙම් අත්දැකීම පිළිබඳ ඔහුෙග් විස්තරෙය්දී, හරියටම සියක් 
වසක හුෙදකලාව මුල සිට අග දක්වා ඔහුට ලියාගැනීමට පවසන ලද්දාක් ෙමන්, ඔහු පිළිබිඹූ 
වන්ෙන් කලාකරුෙවකුට වඩා වාර්තා තබන්ෙනකු ෙලසය. (ෙගගරි රබාසා ෙග් ඉංගීසි 
පරිවර්තනය ඉතා උසස්ය, මුල් කෘතියටත් වඩා ෙහොඳ විය හැකිය.) 

ෙපෞද්ගලිකව, මීට වඩා, අවධානගාහී විය හැකි ෙමන්ම, ආෙලෝකමත් කරන සුළු කියැවුමක් 
පිළිබඳ මට සිති ය ෙනොහැකි ය. එය අපෙග් විශ්වයට සමාන්තරව ස්වයංෙපෝෂිත වූ 
ලයිබ්නිට්සියානූ (Libnitzian) විශ්වයක් පතිනිර්මාණය කිරීමට සමත් ෙවයි. ෙමම නවකතාව, 
මතකය සහ අමතක වන සුළු බව පිළිබඳ ය, යටත් විජිත සමාජයක ධනවාදෙය් අත්හදා බැලීම් 
සහ පීඩාවන් පිළිබඳ ය, නවෙලෝකෙය් යුෙරෝපියානු ගෙව්ශකයන් පිළිබඳ ය, විද ාව සහ 
විශ්වාසයන්ෙග් ගැටුම පිළිබඳ ය, ආයතනයක් ෙලස මාතෘමූලිකත්වය පිළිබඳ ය, ෙද්ශපාලන 
රඟමඩෙල් පක්ෂපාතීත්වය, පාවාදීම සහ පළිගැනීම පිළිබඳ ය, ෙඛ්දනීය මරණයකට පසුව රුධිර 
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නදිත්තක් ගන්නා ගමන් මග පිළිබඳ ය, කැරිබියානු කලාපෙය් ගහෙකොළ සහ සතා සීපාවා පිළිබඳ 
ය, නගර සැළසුෙම් අකරතැබ්බයන් පිළිබඳ ය, ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කතා කරන සංස්කෘතිය තුල නම් 
වල ඇති විචිතභාවය පිළිබඳ ය, (ඉක්මනට: අවුෙරලියාෙනෝවරු කී ෙදෙනක් සිටිද්ද?), නිල සහ 
ජනපිය ඉතිහාසය අතර ඇති ෙවනස පිළිබඳ ය, එකිෙනකට පතිවිරුද්ධ පාර්ශ්ව ෙදකක් ෙනොව 
එකිෙනෙකහි දිගුවන් ෙලස බුද්ධිමත්භාවය සහ මූඪත්වය පිළිබඳ ය. 

ෙකටිෙයන්ම කියෙතොත්, සියක් වසක හුෙදකලාව හැම ෙදයක්ම පාෙහේ පිළිබඳ ය. එය 
ෙනොතිබුෙන් වී නම්, අපි අපරිමිතිව වඩා දුගී වනු ඇත. 

ඉලන් සට්වාන්ස් (Illan Stavans), මැසචුෙසට්ස් හි ඇම්හර්ස්ට් විද ාලයෙය්, ලතින් අෙමරිකානු 
සහ ලතීනු සංස්කෘතිෙයහි ලූවිග්-ෙසබිං මහාචාර්යවරයා ය, On Borrowed Words කෘතිෙය් 
කතුවරයා ය, The Poetry of Pablo Neruda කෘතිෙය් සංස්කාරකවරයා ය. ඔහු ෙග් 
Resurrecting Hebrew , 2008 සැප්තැම්බරෙය් පළවීමට නියමිතව තිබුණි.  

පියල් කුමාර ජයරත්න සහ අනුෂයා ෙකොල්ලුෙර් Paulo Coelho ෙග් By the River Piedra I Sat 
Down and Wept නවකථාෙව් සම සිංහල පරිවර්තකෙයෝ ය.  

—————— 

(ෙමහි, කුබ්ලා ඛාන්, කාව යකි - පරිවර්තක) 


