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ഒരു വഴി.
ഒരു െകാച്ചിടവഴി.
വീട്ടിൽ നിന്നു് പുറെപ്പട്ടു് നാടു കടന്നു്, പാടം കടന്നു്, പുഴ
വക്കിേലേക്കാടുന്ന വഴി. പുഴയ്ക്കപ്പുറം കാടു്.
വഴിയ്ക്കിരുപുറത്തും പല െതാടികൾ, െകാച്ചുവീടുകൾ, വീ
ടുകളുെട േമേല െപാങ്ങുന്ന പുകവള്ളികൾ, െവള്ളം കിട
ന്നുറങ്ങുന്ന കിണറുകൾ, െവള്ളം െവയിൽ കുടിക്കുന്ന കു
ളങ്ങൾ, കുളങ്ങളിൽ നീർപ്പൂക്കൾ, േവലിപ്പൂെച്ചടികൾ…
അയകളിൽ ആറാനിട്ട ഉടുപ്പുകൾ േപാലും വഴിെയ്ക്കാപ്പം
ഓടാൻ ആശിച്ചു് കാറ്റിൽ പാറിക്കളിച്ചു.
വഴിയുെട കൂെട എന്നും ഓടുന്നതു് ഒരു െപൺകുട്ടി മാ
ത്രം. മിറാൻഡ എന്ന മിടുക്കത്തി.
അവൾക്കു് െഞാറിവച്ച ഉടുപ്പു്, ഇരുവശത്തും ഞാത്തി
യിട്ട രണ്ടു് മുടിപ്പിന്നലുകൾ, അതിെലാന്നിൽ ഭംഗി േചർ
ക്കാൻ മഞ്ഞച്ചിറകുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റ. അവേളാടുേമ്പാൾ
പൂമ്പാറ്റ ചിറകനക്കാെത പിന്നലിൽ പൂ േപാെല പറ്റി
േച്ചർന്നിരിക്കും.
മിറാൻഡയാണു് ഇടവഴിയുെട ഉറ്റകൂട്ടുകാരി. എല്ലാ ദി
വസവും തനിെക്കാപ്പം അവൾ ഓടിവരുേമ്പാൾ െകാ
ടുക്കാൻ ഓേരാ സമ്മാനങ്ങൾ ഇടവഴി കരുതിവയ്ക്കും.
നിറമുള്ള ഒരു തൂവൽ.
മെറ്റങ്ങും കാണാത്ത ഒരു പൂവ്.
െവയിൽ മരങ്ങൾക്കുകീേഴ വരയ്ക്കുന്ന ഓേരാേരാ അത്ഭു
തരൂപങ്ങൾ.
ഒരു ദിവസം മിറാൻഡ ഉടുപ്പിട്ടു്, മുടി പിന്നി മഞ്ഞപ്പൂമ്പാ
റ്റെയ പിന്നലിൽ ചൂടി വഴിെയ്ക്കാപ്പം പുഴവക്കിേലക്കു്
ഓടി. പുഴക്കരെയത്താറായേപ്പാൾ ഇടവഴി പറഞ്ഞു:
“മിറാൻഡക്കുട്ടീ അതാ നിെന്നക്കാത്തു് ഒരു കുഞ്ഞി
ക്കിളി”.

പുഴവക്കെത്ത മണലിൽ ഒറ്റെയ്ക്കാരു കിളി. അനങ്ങാെത
ചിറകനക്കാെത അവെളത്തെന്ന േനാക്കി ഒരു കിളി.
മിനുങ്ങുന്ന നീലനിറമുള്ള തൂവലുകൾ.
തൂെവള്ള നിറത്തിൽ െകാക്കുകളും കാലടികളും.
കണ്ണുകൾക്കു ചുറ്റും മെയ്യഴുതിയ േപാെല രണ്ടു് സ്വർണ്ണവ
ലയങ്ങൾ.
മിറാൻഡക്കുട്ടി േചാദിച്ചു: “നീലക്കിളിേയ നിെന്റ
േപെരന്താ?”
കിളി പറഞ്ഞു: “എെന്റ േപരു് മിറാൻഡ”.
“അെതെന്റ േപരേല്ല കിളിേയ”.
“അല്ല എെന്റ േപരാണു്”.
“അല്ലല്ല എെന്റ േപരാണു്”.

തർക്കം േകട്ടു് പുഴ ഓളം തല്ലി അവർക്കടുെത്തത്തി.
രണ്ടാളുേടയും കാലടികൾ നനച്ചു വിളിച്ചു: “വഴക്കു േവ
ണ്ട വഴക്കു േവണ്ട. രണ്ടു േപരും മിറാൻഡ തെന്ന”.
മിറാൻഡക്കുട്ടി മിറാൻഡക്കിളിേയാടു് േചാദിച്ചു: “നിന
ക്കാരാ ഈ േപരിട്ടതു?”
“ആരുമല്ല. ഞാൻ തനിെയ ഇട്ടു ഈ േപരു്”.
“എവിടുന്നുകിട്ടി നിനക്കീ േപരു്?”
“എന്നും ഈ പുഴക്കരയിൽ നിെന്ന കണ്ടുകണ്ടു് നിെന്ന
ഇഷ്ടെപ്പട്ടു് നിെന്റ േപരു് ഞാെനടുത്തു. ഞാെനടുത്ത

േപരിനു പകരം നിനക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒരു നിറം
തരാം,” കിളി പറഞ്ഞു.
“ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നിറം പറയൂ”.

“പച്ച നിറം”. മിറാൻഡക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

കിളി ഒരു പച്ചത്തൂവൽ െകാക്കിെലടുത്തു് അരുമേയാെട
അവളുെട േമൽ വീശി.
ആ നിമിഷം അവൾ അടിമുടി പച്ചനിറം പകർന്നു. മുടി
കരിമ്പായൽപ്പച്ച. മുഖം താമരയിലപ്പച്ച, ൈകകാലുകൾ
െചമ്പരത്തിയിലപ്പച്ച, നഖങ്ങൾ പുളിയിലപ്പച്ച.
പച്ചച്ച മിറാൻഡക്കുട്ടി.
പുഴെവള്ളത്തിൽ തെന്നക്കണ്ടു് മിറാൻഡ െപാട്ടിച്ചിരി
ച്ചു. പുഴയും െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
മിറാൻഡക്കുട്ടിയും മിറാൻഡക്കിളിയും പുഴക്കരയിൽ ചാ
ഞ്ചാടിക്കളിച്ചു.
ചാഞ്ചാടിക്കളിക്കുന്ന മിറാൻഡക്കുട്ടിെയ കണ്ടു് കാ
റ്റിൽ ചാഞ്ചാടുന്ന ഒരു മരൈത്തെയന്നു് മറ്റു് മരങ്ങൾ
കരുതി.
പേക്ഷ, ഒരു പ്രശ്നം. മിറാൻഡക്കുട്ടിക്കു് പച്ചക്കുട്ടിയായി
വീട്ടിെലത്താൻ പറ്റില്ലേല്ലാ. അമ്മ േപടിച്ചുേപാവും. വീടും
േപടിച്ചുേപാവും. കിളിയും ഇടവഴിയും തമ്മിൽ കൂടിയാ
േലാചിച്ചു.
ഇടവഴി പറഞ്ഞു: മിറാൻഡക്കുട്ടി തിരിെക വീട്ടിേലക്കു്
ഓടുേമ്പാൾ ഞാൻ നിഴലുകൾ െകാണ്ടു് ഉരുമ്മി അവളു
െട പച്ച മായ്ച്ചു് കളയാം.
എന്നും ൈവകിട്ടു് കിളി തൂവലുഴിഞ്ഞു് അവെള പച്ചയാ
ക്കും. ഇടവഴിയിലൂെട നൂേഴ്ന്നാടി തിരിെക വീെടത്തുേമ്പാ
േഴക്കും തിരിെക തവിട്ടു് െതാലിനിറവുമാകും.
ഒരു ദിവസം ൈവകിട്ടു് പച്ചമിറാൻഡക്കുട്ടിയും നീലമി
റാൻഡക്കിളിയും പുഴക്കരയിൽ കളിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
ശബ്ദം.
“മിറാൻഡാ മിറാൻഡാ”.

മിറാൻഡക്കുട്ടി മിറാൻഡക്കിളിേയാടു േചാദിച്ചു: “എന്താ
മിറാൻഡക്കിളീ”.
മിറാൻഡക്കിളി മിറാൻഡക്കുട്ടിേയാടും േചാദിച്ചു: “എന്താ
മിറാൻഡക്കുട്ടീ. എന്തിനാ നീെയെന്ന വിളിച്ചതു?”
“ഞാൻ വിളിച്ചില്ലേല്ലാ. നീെയന്തിനാ വിളിച്ചതു?”
“ഞാനും വിളിച്ചില്ല. നമുക്ക് േതാന്നിയതാവും”.

അേപ്പാഴതാ വീണ്ടും “മിറാൻഡാ മിറാൻഡാ” എന്ന വി
ളി. െവള്ളം തുള്ളിച്ചിതറുന്ന ഒച്ച.
രണ്ടാളും പുഴയിേലക്കു് േനാക്കി.
ഒരു മീൻ. ചുവന്നു് മിന്നുന്ന ഒരു സുന്ദരി മീൻ.
മീഞ്ചിറകുകൾ വീശി മീൻകണ്ണുകൾ ഇളക്കി, മീൻെചകി
ളകൾ അടച്ചുതുറന്നു്, മീൻവാലു് െവട്ടിച്ച് െവട്ടിച്ച് െവള്ള
ത്തിൽ തുള്ളുന്നു.
മിറാൻഡക്കുട്ടിയും മിറാൻഡക്കിളിയും, മിനുങ്ങുന്ന മീനി
െന കണ്ണിമയ്ക്കാെത േനാക്കിനിന്നു.
മീൻ െവള്ളത്തിനു മീേത തുള്ളിത്തുള്ളി ഓളം തല്ലുന്ന
അേത ഒച്ചയിൽ വിളിച്ചു: “മിറാൻഡാ മിറാൻഡാ”.
അവർ രണ്ടാളും പുഴെവള്ളത്തിേലക്കിറങ്ങി, മുേട്ടാളം
െവള്ളത്തിൽ ചുവന്ന മീനിനു െതാട്ടടുെത്തത്തി.
“േചാന്ന മീേന വിളിേച്ചാ നീ ഞങ്ങെള?”

മിറാൻഡാ മിറാൻഡാ-മീൻ മിറാൻഡക്കുട്ടിയുെട ൈക
വിരലുകളിൽ െതന്നിയിറങ്ങി.
“േചാന്ന മീേന നിനെക്കങ്ങെനയറിയാം ഞങ്ങെള?”
“എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കളിക്കാൻ വരിേല്ല
ഇവിെട?”
“േചാന്ന മീേന നിെന്റ േപെരന്താ?”
“എെന്റ േപരു് മിറാൻഡാ”.
“അേയ്യാ അെതെന്റ േപരേല്ല?” മിറാൻഡക്കുട്ടിയും മി
റാൻഡക്കിളിയും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു.

മീൻ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളും മിറാൻഡ, ഞാനും മിറാൻ
ഡാ”.
“േചാന്ന മീേന നിനക്കാരിട്ടു ഈ േപരു് ?”
“നിങ്ങെള രണ്ടാെളയും എന്നും കണ്ടു് കണ്ടു് നിങ്ങൾ

തമ്മിൽ വിളിക്കുന്നതു് േകട്ടു് േകട്ടു് ഞാൻ തനിെയ ഇട്ടു
എനിക്കീ േപരു്”.

മിറാൻഡക്കുട്ടിയും മിറാൻഡക്കിളിയും മിറാൻഡമീനും
െവള്ളത്തിൽ തിമിർത്തുമറിഞ്ഞു.
മിറാൻഡമീൻ മിറാൻഡക്കുട്ടിയുെട അമ്മയുെട ൈകക
േളാളം വലുതായി, അവെള േമേല കിടത്തി, നീന്താൻ
പഠിപ്പിച്ചു. മിറാൻഡക്കിളി െകാത്തിയും ചിറകടിച്ചും െവ
ള്ളം െതറിപ്പിച്ചു് പാറിക്കളിച്ചു.
മിറാൻഡമീൻ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുെട േപരു ഞാെനടു
ത്തിേല്ല, പകരം നിങ്ങൾക്കു് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം,
തരാം. പറേഞ്ഞാളൂ”.
മിറാൻഡക്കുട്ടി പറഞ്ഞു: “ചുവന്ന മീേന എനിെക്കാരു
പുള്ളിപ്പുലിെപ്പണ്ണായാൽ മതി”.
“മിറാൻഡക്കുട്ടീ നീ പുള്ളിപ്പുലിയായാൽ നിനക്കു് കൂട്ടു
കാരായി ഒരാളും വരില്ല, നിെന്ന എല്ലാവർക്കും േപടിയാ
വിെല്ല?”
“എന്നാൽ എനിെക്കാരു െകാച്ചുകാറ്റായാൽ മതി”.

മീൻ പറഞ്ഞു: “അതു നന്നായി, കാറ്റായാൽ നിനെക്ക
ല്ലാടവും ഓടിക്കളിക്കാം, എല്ലാവെരയും െതാടാം…
ആർക്കും നിെന്ന കാണാൻ കഴിയുകയുമില്ല”.
“ദാ ഈ ചില്ലിൽ മുത്തം വച്ചാൽ നിനക്കു് കാറ്റായി മാ
റാം”. മീൻ അവൾക്കു് മഴവിൽനിറങ്ങൾ മിന്നുന്ന ഒരു
ചില്ലു് െകാടുത്തു.
“എനിെക്കാരു പൂമരമായാൽ മതി,” കിളി പറഞ്ഞു.
“എങ്കിൽ എെന്റ കൂട്ടുകാരായ കിളികെളല്ലാം എെന്റ
ചില്ലകളിൽ വന്നിരിക്കും. മിറാൻഡക്കാറ്റു് വെന്നെന്റ ചി
ല്ലകൾ ചാഞ്ചാട്ടും. എന്തു രസമായിരിക്കും”.
“അതു െകാള്ളാം”, മീൻ പറഞ്ഞു. “ദാ ഈ കണ്ണാടി

യിൽ േനാക്കിച്ചിലച്ചാൽ നിനക്കു് പൂമരമായി മാറാം”.
മീൻ അവൾക്കു് നിറങ്ങെളല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച ഒരു പരൽ
ക്കൽക്കണ്ണാടി െകാടുത്തു. അതിെന്റ വക്കുകൾ െവ
ള്ളിേപാെല തിളങ്ങി. അതിെന്റ ഉള്ള് ഓേരാ തവണ
േനാക്കുേമ്പാഴും മനുഷ്യരുെട ഉള്ളു േപാെല മാറി മാറി
ഓേരാ പടങ്ങൾ കാട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
മിറാൻഡക്കിളി പരൽക്കൽക്കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കിച്ചി
ലച്ചു് പുഴക്കരയിൽ പൂമരമായി മാറി. മിറാൻഡക്കുട്ടി മഴ
വിൽച്ചില്ലിൽ മുത്തി െകാച്ചുകാറ്റായി പൂമരച്ചില്ലയിൽ ചാ
ഞ്ചാടി. ൈവകുേന്നരം മുഴുവൻ അവർ അങ്ങെന കളിച്ചു.
മിറാൻഡമീൻ അെതല്ലാം കണ്ടു് പുഴെവള്ളത്തിൽ ചുവ
ന്ന വാൾ േപാെല തുള്ളിവീണു.
ൈവകുേന്നരം മിറാൻഡക്കുട്ടിെയ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാ
കാൻ ഓടിവന്ന ഇടവഴി ഇെതല്ലാം കണ്ടു് െകാതിച്ചു്
േനാക്കിനിന്നു.
പുഴയ്ക്കു് അക്കെര ൈവകുേന്നരെത്ത ചുവന്നു തുടുത്ത സൂ
ര്യനാവെട്ട, മൂന്നു മിറാൻഡമാെരയും േനാക്കി നിന്നു്
അസ്തമിക്കാൻ മറന്നും േപായി.
അന്നു് പകൽ തീർന്നു് രാത്രി വന്നേതയില്ല. മനുഷ്യെര
ല്ലാം അത്ഭുതെപ്പട്ടു് ആകാശത്തു് അനങ്ങാെത നിൽക്കു
ന്ന സൂര്യെന േനാക്കി നിന്നു.
പിെന്ന എന്തുണ്ടായി എന്നു് ഈ കഥ പറയുന്ന എനി
ക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ അന്നു് ൈവകിട്ടു് പുഴക്കരയിെല
തീവണ്ടി േസ്റ്റഷനിൽ നിന്നു് ദൂരനാട്ടിേലക്കു് തീവണ്ടി
യിൽ കയറിേപ്പാന്നു. പിെന്ന ഇേതവെരയും തിരിെക
േപ്പാകാനും കഴിഞ്ഞില്ല.

പുഴക്കരയിൽ മിറാൻഡമാർ ഇേപ്പാഴും കളിക്കുകയാേണാ?
ഇടവഴി അനക്കമറ്റു് നിൽക്കുകയാേണാ?
സൂര്യൻ പിെന്ന അസ്തമിച്ചേതയിേല്ല?
ആ നാട്ടിൽ രാത്രി വന്നേതയിേല്ല?
ഇനി ഈ കഥ വായിക്കുന്ന മിറാൻഡ എന്നു് േപരു
ള്ള ഒൻപതു് വയസ്സുള്ള മിടുക്കത്തിയായ ഒരു െപൺ
കുട്ടിയ്ക്കു് മാത്രേമ ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം പറഞ്ഞുതരാൻ
കഴിയൂ.
അവൾ സ്കൂൾ വിട്ടു് വന്നു്, േമൽ കഴുകി, മുടി പിന്നി, പൂ
മ്പാറ്റപ്പൂ ചൂടി േമശപ്പുറെത്ത േനാട്ടു് ബുക്കിൽ ഈ കഥയു
െട ബാക്കി എഴുതും.
□

അനിത തമ്പി
അനിത തമ്പി. മലയാളകവി. നാലു്
കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ: മുറ്റമടിക്കു
േമ്പാൾ (2004), അഴകില്ലാത്തവെയ
ല്ലാം (2010), ആലപ്പുഴെവള്ളം (2016),
െവൽഷ് കവി ഷാൻ െമലാഞ്ജൽ ദാവീ
ദുമായി േചർന്നു് എഴുതിയ മെറ്റാരു െവ
ള്ളം (2018), ആേസ്ട്രലിയൻ കവി െലസ് മെറയുെട കവിതകൾ
(2007), ഫലസ്തീൻ കവി മുരീദ് ബർഗൂടിയുെട ആത്മകഥാപര
മായ പുസ്തകം (2017) എന്നിവ മലയാളത്തിേലക്കു് െമാഴിമാ
റ്റിയ പ്രധാനകൃതികൾ.
തിരുവനന്തപുരത്തു് േജാലിയും താമസവും.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: അഭിജിത്ത്, െക. എ.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

