D\RIS\LINA
KE LAl\GIT PElf\1\G
FROSES MEN::IPTA N:NEL

K epada ayah saya
Md. Said Yusuf

KANDUNGAN
Bab
I

Kisah Dari Empat Penjuru
Jalan Awal ke Buku

11

III

Ilham, Ilham di Mana Kau

21

IV

Awan-awan Yang Terapung

31

v

Rei Keretapi Dalam Semak

41

Salina: Dari Subuh ke Subuh

49

Sungai Lesu Berpindah Muara

59

Langit Petang Dalam Bilik

68

Jalan Panjang ke Ufuk Baru

77

II

VI
VII
VIII
IX

vii

BABI
Kisah Dari Empat Penjuru
MENGINGAT semula bagaimana seseorang boleh terdorong untuk
menjadi penulis bukanlah sesuatu yang aneh. Duduk-duduk sen
dirian mengingat beberapa buah buku yang sudah tertulis sepan
jang hampir dua puluh tahun ini, saya sering tertanya-tanya juga

tim
Salina, Sungai M engalir Lesu, D i Mana Bulan Selalu
Retak, Daun Semalu Pucuk Paku dan akhir sekali Langit Petang.
bagaimana buku-buku ini boleh lahir. Buku-buku yang sering

bul ialah

Bagaimana atau apa yang mendorong lahirnya buku-buku ini?
Semata-mata kerana kecenderungan untuk bercerita- satu kecen
derungan yang lumrah terdapat pada setiap ibu, - atau kerana
ingin mencermin dan 'membimbing' masyarakat seperti yang selaln
diperhebohkan oleh sasterawan? Menjengah ke dalam diri sendiri,
saya selalu mendapat jawapan yang berbaur; benar ada keinginan
untuk bercerita, dan benar juga ada idealisme untuk 'membimbing'
masyarakat melalui cerita-cerita itu. Tetapi kedua-dua unsur

itu

sebenarnya tidaklah sampai mempengaruhi seluruh iklim pen
ciptaan, baik dari benihnya mahupun sehingga ia menjad.i pokok
yang rendang dan indah. Menjengahnya lebih jujur jauh ke dalam
- sekurang-kurangnya bagi diri saya sendiri- dorongan bercerita
itu sebenarnya lahir dari kesungguhan ibu bercerita, ibu saya sen

itu
habit

diri misalnya. Caranya bercerita, niatnya bercerita dan isi cerita
sendiri, mendekatkan saya kepada satu kecenderungan atau

yang rupa-rupanya secara diam-diam, tapi meresap, menumhuhkan
bakat penulis. Ibn sendiri tidak sedar akan hal ini; tapi bila
menyaksikan saya menulis, dia pernah bertanya: "Ceritanya macam
kisah "Batu Belah Batu Bertangkup"?" - sebuah

lrisah yartig

paling bijak disampaikannya secara dramatis, dan kebetuJan satn
kisah yang entah berapa pulub kali diulang-ulangkannya untuk
l

menyuruh atau membimbing saya patuh kepada orang tua. "Kalau
tidak, ingat," katanya, "emak ditelan batu belah nanti." Saya akan
menangis, dan mengangguk-angguk.
Salina dan Langit Petang bukan cerita "Batu Belah Batu Ber
tangkup", walaupun di dalamnya memang ada anak dan ibu yang
terperangkap dalam satu iklim atau suasana yang sama sekali ber
beza. Dalam Salina misalnya ada gambaran seorang ibu yang ter·
paksa

mengharungi hidup yang

pedih

untuk

menyekolahkan

anaknya. lbu Helmy bukan seorang perajuk, dan dia tidak mengan
cam untuk menyerahkan dirinya kepada batu belah. Dalam Langit
Petang

sama

sekali

tidak

terdedah

wajah

ibu

yang

perajuk

sebaliknya Iahir watak seorang anak - Zuraidah - yang menjadi
pendendam yang didewasakan oleh kebuasan lelaki sendiri. Dia
tidak lagi jadi ikan yang mudah dipancing; sebaliknya dia jadi
pengailnya, pemancingnya. Dengan begitu, cerita yang diulang
ulangkan ibu mempunyai wajah dan iklim yang lain, walaupun ia
masih lagi kisah manusia. Persekitaran yang berubah secaranya
sendiri melahirkan kisah yang lain pula.
Biarpun begitu masih ada yang hampir sama di sini, antara
kisah ibu yang berulangan dengan kisah yang saya tulis sendiri
secara lebih seksa. lbu menghalakan ceritanya lebih kepada saya,
sedang saya membukakan pintu pembaca yang lebih luas lagi. lbu
lebih memetik kisahnya dari- barangkali- kisah ibu atau pakcik
atau datuknya sendiri, sedang saya memetik kisah-kisah itu dari
pengalaman langsung hidup saya sendiri, yang tentunya diubah di
sana sini.
Apa yang ingin saya jelaskan ialah kisah- betapa kecil pun ia
- tidak akan lahir tanpa satu dasar atau Jatar belakang. Begitu
juga penulis tidak akan lahir secara mendadak. Ada dasar di
bawahnya; ada Jatar belakang di sebaliknya. Itulah peranan besar
ibu untuk membentuk saya- walaupun tidak setahunya- sebagai
seorang penulis, yang kemudiannya mudah merasa gelisah jika
tidak menghasilkan sesuatu setiap dua tahun, sekurang-kurangnya.
Saya sering gemar meninjau kembali kisah pertumbuhan ini
setiap kali seseorang pembaca atau peminat bertanya tentang apa
yang

mendorong

memulakannya

saya

dengan

menjadi

penulis.

mengakui

Ramai

beberapa

penulis

buah

buku

yang
atau

pengarang mempengaruhinya menulis. Pernah saya mendengar
.
seorang pengarang menyebut Bukan Pasar Malam dan Keluarga
Gerilya karya Pramoedya Ananta Toer mempengaruhinya, tidak
saja mendorong untuk menulis, malah membentuk juga stail dan
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lenggang ayat dalam karyanya. Seorang penulis lain mengakui

bahawa

Pulang

oleh

Toha

Mokhtar

banyak

mendorongnya,

sehingga ia terpinjam-pinjam langsung ayat dan beberapa bahagian

isi cerita Pulang itu sendiri. Saya tidak menafikan pengakuan ini

ada benarnya, tapi saya rasa menjelaskan begitu, bererti kita
memulakannya langsung dari tengah, tidak dari puncanya. Tidak

ramai penulis yang menyedari ini, barangkali kerana beranggapan

setiap anak juga pernah mendengar cerita dari ibunya beberapa

kali, tapi tidak pula menjadi penulis. Hanya setelah beberapa orang
anak tertentu itu membaca dan dipengaruhi oleh karya-karya ter

tentu barulah mereka tumbuh atau lahir sebagai penulis. Tapi,

sebenarnya - sekali lagi sekurang-kurangnya bagi saya - cerita
cerita dari ibu, khususnya caranya menyampaikan cerita tersebut,

banyak memupuk saya sebagai penulis kemudiannya. Tangan yang

menghayun buaian itu telah melahirkan seorang penulis - jika
saya boleh diterima sebagai penulis.

Setiap petang saya tidak akan mudah mandi, jika tidak ada

janji cerita dari ibu. Ketika itu saya berumur kira-kira lima tahun.
Kami ting0gal di Victoria Street, Singapura, di rumah kedai

Malbari. Di hadapannya Sekolah Melayu Kota Raja, dipisahkan oleh

jalan yang boleh dikatakan sibuk. Di sisi dua buah kedai, terdapat

pula simpang em pat, di mana terletak juga sebuah masjid dan

kubur di belakangnya. Saya suka melihat jalan yang sibuk, sekolah
yang bising dan masjid yang sentiasa penuh di waktu Maghrib
dan Isya dan kubur yang mengerikan.

Sebaik-baik jam empat setiap hari, ibu akan segera memanggil

mandi dengan pertanyaan: "Nak dengar cerita tak malam ni?"

Saya berlari, membuka baju dan seluar supaya cepat dimandikan.

Saya selalu mengingatkan ibu supaya menghabiskan ceritanya -

tidak menggantungkannya saja dan menyuruh saya tidur. Ibu selalu

berjanji ketika menyabunkan badan saya, tapi tidak akan mengisi

janji itu bila dia bercerita di waktu malam. Rupa-rupanya inilah

kemudiannya yang saya sebutkan ketegangan (suspense), mem

biarkan kisah tergantung-gantung pada bahagian yang paling
menarik, supaya orang yang mendengar - atau membacanya -

akan terus terpikat. "Lagi, mak, lagi," saya selalu meminta, supaya

ibu meneruskan kisah bagaimana si anak mengejar ibunya supaya

jangan melontarkan dirinya di mulut batu belah. "Tidur," kata ibu,

dan saya tidak akan menang, kerana jika saya mendesaknya juga,
ibu akan mengancam: "Nanti mak tak mau cerita lagi."

Selepas berbedak seputih-putihnya, berseluar hitam dan ber-
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singlet putih, saya akan duduk di sudut kiri kedai, betul-betul di
bahagian air batu (kedai itu terbahagi dua- sebahagian Iagi untuk
gerai

rokok,

coklat

dan

barang-barang

dalam

tin

Iainnya),

memerhatikan setiap lalu-Iintas di hadapan. Seingat-ingatnya, saya
gemar sekali meneliti setiap kenderaan (biasanya beca tarik) dan
orang yang berjalan atau mengejar tram (ketika itu belurn ada bas).
Melihat setiap wanita tua, saya sering membayangkan apakah ia
bukan seorang ibu dalam "Batu Belah Batu Bertangkup" dan
melihat pintu tram yang terdedah, saya sering membayangkan
apakah ia bukan mulut batu belah yang sedia memakan setiap ibu
yang sedang berjalan. Dua pemandangan a tau man usia yang sering
menarik minat saya. Sekolah yang riuh biasanya diadakan senaman
atau main bola di padang yang sempit sebelum murid-murid pulang
dan askar Australia yang bertopi Iebar amat mengasyikkan saya,
walaupun

terkadang-kadang

askar

Australia

yang

mengusik

wan ita, menakutkan saya. Dua gambaran ini sering terakam dalam
kepala saya, satu kecenderungan yang rupa-rupanya menjadikan
saya seorang penulis yang sentiasa mengutamakan lukisan-lukisan
yang kadang-kadang terlalu detail. Deskripsi tempat dan manusia
(serta kebiasaannya) ini banyak saya pinjam dari kecenderungan
ini.
Segala-gala pemandangan siang ini selalunya saya tinggalkan
sebaik-baik saja saya dipanggil dao disuap makan. Makan juga
menjadi sesuatu yang menyenangkan kerana bagi setiap suapan
saya akan perhatikan mulut ibu yang ternganga besar terlebih dulu.
lbu yang akan mengatup mulutnya dengan iringan kata-kata
"aauum" dan mengunyah angin, menyuruh saya mengunyah sama
nasi kepal yang sudah digauli ikan dan sayur, bersama kicap manis.
Saya akan membunyikan "aauumm", sekuat-kuatnya beberapa
kali, sebahagian nasi yang mulai berlendir dengan air Judah turut
jatuh. "Bukan begitu," kata ibu, menunjukkan cara "aauumm"
nya yang lebih teratur, di samping cepat-cepat menutup mulut saya
yang masih ternganga, sebelum nasi berlendir lainnya turut tum
pah. "Batu belah tak makan macam tu, mak?" saya bertanya,
cepat-cepat lagi mulut saya dikatupkan. "Bukan gitu," kata ibu,
"gini," sambungnya, menunjukkan Iagi cara makan yang lebih
sopan.
Makan nasi di waktu petang biasanya mengambil masa bagi
saya, kerana kegemaran ibu untuk melayan setiap pertanyaan saya,
di samping membetulkan suapan dan katupan mulut saya yang
kebetulan suka temganga- barangkali kerana saya mudah takjub
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dengan setiap pemandangan atau cerita. Selalunya ibu ketawa juga
melihat bedak telah tersapu nasi atau air dari muka saya. Saya akan
memerhatikan muka ibu, bertanya-tanya apa yang membuatnya
ketawa, dan turut ketawa pula bila diberitahu muka saya coreng.
Saya

merasa

terlalu

mesra,

cepat-cepat

mencium

pipi

ibu,

meninggalkan bekas bedak dan bekas nasi berbaur kicap. lbu
ketawa semakin tinggi sambil mengesat pipinya.
Saya tidak pemah suka baju tidur; saya suka ban tal peluk yang
terlalu besar. Saya rimas dan panas dengan baju; banta! peluk besar
memberi semacam kegagahan kepada saya untuk menguasainya.
Tapi bila ibu bercerita saya selalu terpaksa pakai baju tidur; dan
saya letakkan pula banta) di belakang. Saya memandang wajah ibu
bercerita dengan seluruh mirnik mukanya yang dramatik. Suaranya
juga bertukar-tukar, dari serendah-rendah ke setinggi-tingginya;
dari sehalus-halusnya

ke

sekasar-kasarnya

bergantung kepada

peranan apa yang dibawanya. Menangis ketakutan sebagai anak,
suara ibu tiba-tiba bertukar sebagai suara anak yang kecil dan
mengasihankan; merayu sebagai suara ibu yang merajuk kerana
tidak ditinggalkan telur tembakul,

suara

ibu menjadi begitu

memilukan; dan mengaum sebagai batu belah, suara ibu bertukar
menjadi besar, kali ini dengan tangan yang sengaja mencekau
cekau angin dan mata yang terbeliak-beliak. Saya akan perlahan
lahan menarik keluar baju tidur untuk: melindungi sebahagian mata
saya yang telah pun dilelapkan sedikit.
Cerita ibu bukanlah sekadar "Batu Belab Batu Bertangkup".
Ibu bercerita j uga tentang "Bawang Putih Bawang Merah", "lntan
Terpilih", "Jula Juli Bintang Tujuh" dan beberapa cerita-cerita

�ama,

yang

saya

percaya

didapatinya

lebih dari

Bangsawan

daripada cerita dari ibu atau neneknya sendiri. Tapi di antara
kisah-kisah in�, ibu tetap mengutarnakan "Batu Belah Batu Ber
tangkup", barangkali- dan ini rnungk:in secara tidak disedari atau
direncanakannya- kerana ingin

menun

jukkan bahawa anak perlu

menjaga hati ibunya juga, jangan telrupa tentang keperluan ibu,
sehingga ibu, sebagai manusia biasa, sedia rnerajuk, membuang diri
ke dalam batu belah.
Selain segelintir lcisab ini, ibu juga sebenarnya mempunyai
kisah lain yang tidak saja benar, tapi berkesan dalam dirinya. Saya
tida k tahu apakah kerana begitu perir kisah tersebut- dan begitu

mengerikan ibu jar:ang-jarang ingiB mengingat,. apa lagi men
ceritaka nnya. Malah mengingat dan menelitinya sekarang, saya
mudah percaya iba tidak begitu ghai.rah pu1ang ke kampnng s

Belimbing

Dalam,

Durian

Tunggal,

Melaka,

kerana

khuatir

mengenang dan mengalami semula keperitan pengalaman tersebut.
Bercerita tentang ini, ibu sering menamakannya "kisah rom
pakan kampung" belaka. Dalam rompakan ini, menurut ibu, lebih
lima puluh orang perompak dengan nekatnya datang menyerang
kampung siang-siang hari, membakar mercun sepanjang jalan, her
cat muka dan menggunakan parang, pisau dan tombak. Nenek,
yang kebetulan menjual intan permata, diikat bersama datuk, dan
diancam

akan ditetak

atau

dikelar

jika

mereka

tidak

mahu

menyerahkan hartanya. Apa yang lebih berharga dari nyawa?
Segala

ceritanya

tentang

"ki sah r ompakan kampung"

ini

begitu mendebarkan sehingga saya menutup mata dan men.gerekot.
terbayang setiap perompak yang digambarkannya itu.

"Takut?" ibu bertanya, sementara saya mengangguk.
"Tidur," katanya. "Besok mak cerita 'Intan Terpilih'."
Seorang pakcik bekerja sebagai penarik tali tram (punchman)
sering bekerja di selekoh jalan, menarik tali hanya hila Cldil tram

yang akan belok. Saya selalu tolong menarik tali tersebut bila dia
kerja pagi. Saya sebenarnya lebih banyak bergayut saja pada tali
tersebut- sedang dia yang menariknya, menurut caranya sendiri.

Saya menolongnya kerana dia akan mengupahnya dengan cerita.
Katanya, dia tidak kuat menarik tali itu sendiri. Kononnya, saya
mempunyai

kekuatan

yang

istimewa,

sesuatu,

yang

tidaklah

dihairankan, saya mempercayainya. "Kalau Mad tolong tarik,"
katanya, dengan mata yang sungguh-sungguh, "Pakcik Man akan
cerita."
Saya bergayut lebih kuat ingin mem berikan sebanyak-banyak
tenaga yang ada pada saya. Dan kerana tram yang belok hanya
sedikit, jadi banyaklah masanya untuk bercerita kepada saya.
Cerita pakcik lain daripada cerita ibu. Walaupun kebanyakan
ceritanya kurang saya faham ertinya sehingga saya bujang, saya
masih tetap suka mendengamya. Pakcik Osman - saya hanya tabu
dia tidak ada hubungan keluarga dengan kami kemudiannya . Kami

rapat kerana ayah saya menjadi inspektor tram - kerana dia lebih
'ekspresif dan 'teaterikal'. lbu hanya terdaya gunakan tangan,
mata dan mulut, sementara pakcik boleh menggunakan kaki, dan
bergerak pula ke sana ke mari.
Cerita "Batu Gosok Daki" paling digemarinya, dan walaupun
saya suka, tapi tidak begitu mengerti sehinggalah saya dewasa.
Lain-lain ceritanya ialah "Kutangkap Nyamuk" dan "Congkel Per
mata".

Ketiga-tiga

cerita

itu
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dan

cerita-ceritanya

yang

lain,

semuanya cerita mencarut. "Batu Gosok Daki" misalnya meo
ceritakan bagaimana seorang puteri raja di sebuab negera antab
berantah yang takut hen dak kahwin kemudiannya terpikat kepada

seorang lelaki yang menggunakan 'batu' untuk menggosok daki di
bahagian sulit puteri tersebut. "Kutangkap Nyamuk" sebuah kisah
yang kotor Iagi, yang menceritakan bagaimana seorang puteri
khuatir bersuami setelah melihat kawan-kawannya berperut besar.
Khuatir bahawa 'alat' lelaki terlalu besar yang 'membesarkan'
perut kawan-kawannya itu, dia bersumpah tidak mahu kahwin.
Tapi seorang pemuda yang bijak sengaja berpura-pura berehat di
bawah rumah puteri tersebut, sambil menghalau nyamuk. sambil
berkata: "Aku tangkap nyamuk ni, aku kahwin nanti". Mendengar
pengembara

itu

boleh

mengahwini

nyamuk.

puteri

tersebut

menyangka tentulah 'alat'nya itu halus, dan tidaklah ia takut kalau
pemuda itu menjadi suaminya. Berjayalah pengembara yang pintar
bermuslil'tat itu. "Congkel Permata" juga lucah. Ia menceritakan
bagaimana seorang pemuda dapat mencuri dara seorang gadis
dengan hanya menipu ayah si gadis bahawa dia boleh mendapatkan
permata dari kemaluan si gadis itu.
Saya pernah menceritakan kisah ini kepada ibu, bila ibu her
tanya apa cerita yang saya suka dengar dari pakcik. Mulut saya
cepat-cepat

disepak kuat-kuat dan beberapa

hari

saya

tidak

menolong Pakcik Osman menarik tali. Dan hila saya dibenarkan
turun semula cerita pakcik sudah tidak selincah atau seghairah
dulu. Bila saya tanya mengapa ibu menyepak saya hila saya cerita
kan semula kisah "Batu Gosok Daki", Pakcik Osman menjawab:
"Sebab kau tak pandai cerita. Orang pandai cerita tak akan kena
sepak."
Jiran kami seorang guru tua yang mesra sekali dengan Sejarah
Melayu. Kami panggil dia Wak Ad saja, dan saya sendiri pun tidak

tabu mengapa. Yang saya tabu isterinya muda (selepas itu baru saya
tabu, itu isteri barunya) dan anaknya yang terbaru dipanggil Tun
Seri Lanang. (Saya juga tidak tabu apakah itu namanya yang
sebenar). Wak Ad ada dua orang anak dari isteri lamanya yang
telah meninggal d unia. Mereka ini sebaya dengan saya: lima atau
enam tahun.

Wad Ad rajin bercerita di waktu malam. Dia akan duduk di
kerusi malasnya, dengan cermin mata yang saya rasa terlalu kecil
untuk matanya. Kami bertiga akan duduk bersila, mendongak
melihatnya menggulung rokok daun. Wan Empuk dan Wan Malini
itulah yang sering saya ingat Dan kebanyakan ceritanya dipetik
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dari

Sejarah Melayu. Bezanya antara cerita ibu dan cerita Pakcik

Osman dengan cerita Wak Ad ialah dia bercerita dengan suara yang
berlagu. Biar bagaimana tegang pun suasana, kisah itu akan disam
paikan dalam satu irama, yang lama kelamaan mendorong kami
untuk menghayun badan juga ke kiri ke kanan.
Biasanya kami akan turut tersengguk bersama W ak Ad.
"Sudah, marl tidur," ibu saya akan memanggil dan saya merasa
segar semula kerana lebih yakin cerita ibu nanti akan lebih baik dan
mengasyikkan.
"Ya, ya tidur," kata Wak Ad, bangun dari kerusi malasnya,
menuju ke katil, tempat isterinya membuai Tun Seri Lanang.
Sekarang ini baru saya ingat, jika pada malam Jumaat, dia
tidak akan bercerita. Malam Jumaat malam baca Yasin, katanya.
Setelah membaca Yasin, anak-anaknya semua disuruh tidur cepat.
Mereka tidur lebih awal, walaupun malam sedikit saya terdengar
dia mengagah-agah Tun Seri Lanang, yang terkekeh-kekeh pula
ketawa.
Selain memetik cerita dari

Sejarah Melayu. Wak Ad juga pem

baca akhbar yang taat. Darinyalah biasanya kami dengar berita
dunia dan berita perang yang semakin hampir ke negeri kita.
"Jepun sudah mula bangun," katanya. Saya tidak tahu apa mak
sudnya itu, sehingga saya mula bersekolah enam tujuh bulan ke
mudiannya, bila born Jepun yang pertama jatuh di Singapura.
"Ada cerita Jepun?" kami selalu bertanya, bila merasa cerita
berirama dari Sejarah

M elayu sudah mula diulang-ulangkannya.

"Sudah, pergi tidur," katanya.
Bila tiba jam 12.00 tengah hari, bilik darjah mestinya seperti
pasar. Beberapa orang murid yang berpeluh-peluh akan mengem
bara ke kerusi kawan-kawan lain, setengahnya sengaja membawa
pensel untuk menconteng buku kawan, dan setengahnya pula mem
bawa kayu pembaris, menjemput mereka yang berani supaya ber

pedang. Saya berbual dengan seorang kawan - kalau tak silap
Rahman namanya - bertanya tentang keluarganya. Guru darjah
seolah-olah membiarkan kami menjadi liar, dan setelah melihat
beberapa orang murid mula berpedang, dia akan menghentakkan
rotan sekuat-kuatnya, menyebabkan murid-murid yang 'mengem
bara' tergamam, sebelum lari semula ke kerusi masing-masing.
Kami sesepi subuh, terdengar hingar-bingar bilik-bilik lain pula.
Guru darjah bangun, sengaja menghentakkan rotan sekuat-kuatnya
lagi di atas meja, menyebabkan sebatang kapur terbelah dan melon
cat jatuh.
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"Ini pedang Malek

Saifulizan,"

katanya,

mengulanginya.

"Mau pedang ini, atau... atau mahu dengar cerita?" dia bertanya,

masih lagi berwajah keras.

"Mau cerita," jawab beberapa orang, khuatir lagi dengan

rotan.

"Baiklah,"

kata

guru darjah,

memberi isyarat seperti biasa.

menggosok-gosok tekaknya,

"Kopi cikgu?" tanya seorang.

"Dan...dan mee..." tambah guru darjah. "Cerita akan ber

sambung hila tekak ini basah," katanya, meletakkan rotan baik

baik,

bangun,

CERITA".

menulis

besar-besar

di

papan

hitam:

"BER

Biasanya begitulah caranya. Guru darjah kami akan mem

biarkan hingar-bingar dalam

bilik darjah,

memeranjatkannya

dengan hentakan rotan sekuat-kuatnya, kemudian mengingatkan
"Ini pedang Malek Saifulizan." Berbagai-bagai cerita, semuanya

sekitar kesaterian pahlawan Islam, mengembangkan agama Islam.

Kisah-kisah ini penuh dengan jeritan, kesakitan -yang pada tem

pat-tempatnya sengaja ditambah-tambah - pertarungan yang se

dahsyat-dahsyatnya dan kepiluan yang boleh menitiskan air mata.

Satu keistimewaan guru darjah kami ialah sesebuah cerita itu

berjalan terlalu Iambat-kadang-kadang hanya satu insiden. Tapi

kami amat tertarik dan terpesona, lupa bahawa apa yang berkem

bang dalam khayalan kami itu adalah kepintaran kata-kata dari
seorang guru yang mengenal dan mengetahui keharuan dan daya

imaginasi murid-muridnya. Kami baru saja tiga bulan dalam darjah

satu,

tetapi khayalan kami telah begitu subur dengan kisah

kepahlawanan perwira Islam.

Kami mempunyai cara sendiri untuk mengumpulkan 'tabung

cerita'- setiap orang menderma satu sen, membolehkan wang ter

sebut digunakan hampir satu atau dua minggu, bergantung kepada
'hidangan' yang dipesan oleh pencerita. Walaupun kini saya merasa

sebagai satu "eksploitasi', tapi di waktu itu kami merasa cerita yang

diberi dengan 'hidangan' yang kami beri adalah setimpal dan
munasabah. Kami gemar cerita.

Guru darjah akan mengensut-ensutkan ceritanya demikian

lambat, menghuraikan setiap pakaian pahtawan, setiap pedang

yang digunakan, dan menuliskan setiap pemandangan di padang

pasir yang kadang-kadang terlalu lengang tanpa pohon kurma dan
unta-unta tunggangan yang turut menjadi mangsa perang. Deskrip

si yang terlalu detail inilah selalunya melambatkan perjalanan
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cerita, sehingga setelah habis beberapa cawan kopi, beberapa
keping roti atau beberapa pinggan mee, barulah cetita itu selesai.
'Tabung cerita' sentiasa kami isi, bila mendapatinya surut.
Seperti biasa, seorang guru lebih pintar bercetita daripada ibu
atau pakcik. Seorang guru yang ternyata banyak membaca, dan
tahu pula psikologi - walaupun tidak dikenalnya kata-kata itu
sebelum Perang Dunia Kedua - dapat memetingkatkan atau
menghentikan ceritanya pada tempat-tempat yang lebih mem
pesona atau mendebarkan. Seorang guru juga amat pintar mewar
nakan setiap peristiwa,setiap pemandangan, lebih-lebih lagi setiap
pertarungan. Cerita "Malek Saifulizan" dan juga cetita-cerita
pahlawan Islam yang lainnya selalu berakhir dengan pasukan
musuh mulai rapat dengan pasukan pahlawan Islam. Gemuruh
seluruh

suasana,

dan

pekikan

perjuangan

penuh

semangat,

kekecohan unta, kilatan pedang, serta kibaran jubah dilukiskan
secara teliti sehingga semuanya terasa seperti berlaku di hadapan
mata. Kami begitu gementar di saat-saat sedemikian. Guru darjah
akan bersuara lebih keras dengan muka lebih bengis mengangkat
rotan sehebat-hebatnya sambil berkata: "Lalu pahlawan kita itu
pun memekik senyating-nyaringnya, mengangkat pedangnya yang
berkilat di hadapan kepala musuh.... " Tangan guru darjah yang
mewakili tangan pahlawan tidak diturunkan beberapa saat, dan dia
pun merentapkan ketegangan cerita tersebut sambil menyambung:
"Hingga di sini dulu. Kita sambung cerita hebat ini esok." Dia
menghirup kopi, dan loceng pulang berbunyi.
Seingat-ingat saya inilah pendorong pertama yang memupuk
atau menyuburkan kecenderungan atau bakat saya untuk bercerita.
Cerita ibu "Batu Belah Batu Bertangkup", cerita lucah "Batu
Gosok Daki" dari Pakcik Osman; petikan cerita-cerita dati Sejarah

Melayu oleh Wak Ad; dan kisah perjuangan pahlawan Islam dati
guru darjah adalah baja pertama yang memberikan tunjang kepada
setiap penulis- tidak semestinya saya saja- sekurang-kurangnya
menggalakkannya untuk ingin mengetahui aneka kisah.

Cara

bagaimana ibu

atau

menggunakan cerita

untuk menidurkan

'menginsafkan' anaknya; cara bagaimana seorang pakcik bercerita
untuk menghalau kerunsingan seksnya; cara seorang guru bercerita
- tidak secara Iangsung mendapat kopi dan rotinya - adalah
tangga-tangga awal pertumbuhan seseorang penulis, barangkali
lebih untuk pertumbuhannya sendiri. ·Tanpa baja awal ini, rasanya

Salina tidak akan Iahir; begitu juga Langit Petang tidak akan ter
tulis.
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BAB II

Jalan Awal ke Buku
ADA orang yang tidak membaca sebuah buku dalam tiga bulan;
ada yang tidak membaca sebuah buku pun dalam setahun. Tapi
ada yang boleh cepat membaca sebuah buku seminggu; atau tidak
mustahil ada yang menghabiskan sebuah buku dalam hanya dua
hari, bergantung kepada tebal tipisnya buku tersebut. Apa yang
penting ialah mengapa seseorang itu membaca buku dan apa yang
dicarinya? Ada yang sekadar ingin tahu sebanyak-banyak cerita,
tidak mustahil kerana menyedari hidup sehari-harinya itu begitu
mendatar. Ada pula yang membaca- memilih membaca- buku
buku tertentu, yang sejiwa dengannya - senada dengan apa yang
dicarinya. Aneh sekali, pernah saya temui orang yang membaca
sekadar suka membaca,

tidak menghiraukan apa yang boleh

d ipetik dari pembacaannya itu.
Biar apa dorongannya sama ada sedar atau tidak, seseorang
penulis atau bakal penulis perlu membaca sebanyak-banyaknya.
Tidak saya nafikan ada penulis yang boleh terus menulis tanpa
bergantung kepada pembacaan, tapi, saya yakin, untuk melahirkan
sesuatu yang besar dan bermutu, seseorang penulis perlu pula mem
baca - lebih-lebih lagi meneliti - sesebuah buku yang bermutu.
Tidak ada cermin yang jujur dan baik di hadapan, kita tidak akan
nampak diri dan kemampuan kita yang sebenar. Kecuali seseorang
penulis itu sudah sememangnya berbakat

(gifted),

saya tidak nam

pak cara lain ia dapat berkembang. Sebanyak- mana pun dia
menulis - jika akar pengetahuan dan perbandingannya tidak ada
- dia tetap akan menggelonsor dan akhirnya tercicir. Penulis
penulis lain yang lebih muda, lebih membaca dan menelaah, akan
mengatasinya.
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Di sinilah mulanya penting peranan pembacaan itu. Dorongan
awal untuk bercerita bagi saya lahimya dari cerita-cerita ibu, pak
cik, Wak Ad dan guru darjah, sedang persediaan lanjut untuk ber
cerita itu pula diperoleh dari pembacaan kita sejauh dan seghairah
mana kit a membaca. Walaupun tidak semestinya orang yang rajin
membaca itu akan menjadi penulis, tapi orang yang tidak membaca
itu tidak akan menjadi penulis, kecuali dia memperolehi anugerah
luar biasa sejak lahimya.
Seingat-ingatnya saya mulai benar gemar membaca ketika saya
dalam Special Malay Class dalam tahun 1948. Sebelum itu memang
tidak mudah saya memperolehi bahan-bahan pembacaan, kecuali
akhbar yang terlalu tinggi bagi saya. Saya menjadi anggota sebuah
perpustakaan, berkawan dengan seorang kawan yang amat rajin
membaca - Hassan Thani - dan mulai membeli majalah seperti
Hiburan dan Mutiara yang berisi rencana-rencana pengetahuan
ringan dan cerpen-cerpen (khususnya dalam Mutiara).
Sarna seperti kebanyakan kawan penulis, pembacaan awal ini
melepaskan saya dari 'pengaruh' ibu, pakcik, Wak Ad atau guru
darjah yang akan memberikan cerita-cerita yang digemarinya saja,
dan tidak cerita-cerita yang ingin kita dengar, terutama hila intelek
kita sudah mengatasi intelek murid-murid sekolah rendah. Cerita
cerita 'paksaan' atau 'ulangan' dari mereka itu menyediakan satu
iklim ingin mendengar cerita, dan selepas itu- selepas saya sendiri
boleh membaca- teringinlah saya memilih cerita-cerita yang lebih
lengkap,

lebih

realistik

dan

lebih

mengharukan

dengan

in

telektualisme baru di peringkat sekolah menengah.
Dari Raffles Library, saya selalu meminjam dua buah buku,
kesemuanya tentang misteri dan pengembaraan kanak-kanak. Ber
puluh buku sedemikian saya baca. Antara banyak-banyak itu hanya
sebuah, seingat-ingat saya yang meninggalkan kesan mendalam,
sehingga pengaruhnya terpancar juga dalam novel kanak-kanak
saya seperti Lima Kawan ke Rumah Rahsia dan Jangan lkut ]alan
Ini. Saya terlupa siapa penulisnya dan apa pula nama bukunya.
Saya hanya teringat, ia kisah satu kumpulan kanak-kanak cerdik
yang turut mengesani, menghurai dan menentang satu komplot
jahat yang ingin merompak khazanah di sebuah rumah bangsawan
Inggeris. Banyak rintangan yang diadakan, dan banyak pula unsur
debarannya. Salah satu deskripsi yang amat menarik hati saya ialah
pelukisan sebuah tempat yang sepi, bertasik dan bersemak-samun
di mana terletaknya rumah bangsawan tersebut. Saya pernah ter
pesona dengan pelukisan yang amat aman dan cantik ini sehingga

12

saya mengulang-ulang membacanya.
Memang sejak dulu lagi cara pembacaan saya amat lambat.
Saya tidak membiarkan naluri ingin tahu yang melonjak-lonjak
mengganggu kenikmatan saya 'melihat' atau 'merasa' sesuatu
pemandangan

atau

beberapa

potongan

dialog.

Saya

sedia

mengulangi membaca pelukisan sesuatu tempat itu berulangkal�
membiarkan perjalanan cerita tersekat atau terbeku beberapa
ketika. Kecenderungan ini masih berlangsung sehingga sekarang.
Saya mengambil masa yang cepat untuk membaca tiga suku
bahagian novel Jaws, tapi hingga sekarang - hampir setahun
belum Iagi menyelesaikan kesudahan kisahlaws itu.
Beberapa cerita atau novel kanak-kanak yang saya baca
anehnya

bukan

novel-novel

Enid

Blyton,

seperti

kegemaran

kebanyakan kanak-kanak. Biasanya saya akan memilih novel-novel
yang ditulis oleh penulis-penulis yang bukunya jarang dibaca oleh
kawan-kawan untuk mendapat cerita yang lebih 'baru' - sesuatu
yang tidak diketahui oleh kawan-kawan. Tidak guna menyebut isi
novel

Enid

Blyton kepada kawan-kawan,

kerana rata-ratanya

mereka tahu. Lain halnya dengan novel-novel yang saya baca, tidak
ada kawan yang tahu; ini sentiasa membuat saya merasa 'terlebih'
sedikit dari mereka.
Satu

lagi

kecenderungan

menyalin semula

saya

sewaktu

membaca

ialah

bahagian-bahagian yang menarik hati saya,

khususnya bahagian pelukisan atau pewarnaan tempat, watak dan
keadaan. Walaupun secara samar-samar ada keinginan saya untuk
menulis

buku kemudiannya,

tapi

hila

saya

menyalin semula

bahagian-bahagian yang menarik dari buku itu, saya lebih ingin
mengingatkan

pemandangan-pemandangan,

watak-watak

dan

sesuatu keadaan atau iklim dalam sesebuah novel. Saya merasa
senang melihatkan segala-galanya itu hidup semula di hadapan
saya. Kecenderungan ini, akhirnya- rupa-rupanya- membentuk
saya menjadi seorang yang 'terlalu detail', kata setengah-setengah
pengkritik; terlalu melukiskan benda-benda yang kecil sedekat
dekatnya.
Hiburan dan Mutiara banyak memupuk kecenderungan saya

membaca dalam kesusasteraan Melayu. Mastika ter!alu tinggi bagi
saya pada awal-awal tahun pertumbuhan saya sebagai penulis. Saya
membeli Hiburan

setiap

minggu.,

dan Mutiara

setiap

btdan.

Hiburan meluaskan pengetahuan saya tentang sejarah dan perkem

bangan seni, sains dan aneka cabang ilmu di meuta dunia. Saya
masih ingat lagi bagaimana saya begitu ghairah menanti h ari
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Jumaat setiap minggu untuk hanya mendapatkan Hiburan secepat
mungkin dan membacanya dari kulit ke kulit. Perhatian utama
ialah cerpen. Kemudian baru sajak dan segala apa yang ber
sangkutan dengan penulis dan penulisan. Mutiara

yang lahir

sebulan sekali juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap saya.
Saya baca setiap cerita - dan sama seperti yang saya lakukan
terhadap novel kanak-kanak Inggeris - kemudian mencatat dan
menggariskan bahagian-bahagian yang menarik minat saya. Cerita
cerita basil karya Hamzah, Amin Jaya dan Jab Lelawati begitu
mempesonakan saya, sehingga dalam diam-diam saya bercita-cita
untuk menjadi cerpenis yang sebaik mereka.
Dari majalah inilah kemudiannya saya mengalir ke novel-novel
Melayu, yang kebetulan mulai banyak pada awal-awal tahun Iima
puluhan. Cinta Gadis Rimbalah novel pertama Melayu yang begitu
memikat, memuaskan dan mempengaruhi saya. Selepas itu novel
novel Harun Aminurrashid dan Ahmad Lutfi menjadi semacam
juadah istimewa bagi saya. Novel-novel Balik Dari Medan Per
juangan karya Ahmad Lutfi dan Dayangku Fatimah karya Harun
Aminurrashid terlalu mempengaruhi sehingga saya membacanya
berulang-ulang kali. Saya menangis ketika membaca Balik Dari
Medan Perjuangan yang saya rasa sebuah kisah akibat perang yang
amat manis dan memilukan.

Barangkali saya

terlalu

mudah

merasakan ini kerana saya sendiri pun, ketika itu baru saja turut
mengalami penderitaan perang di zaman

pemerintahan Jepun

sehingga British kern bali semula.
Dua orang novelis Melayu lagi yang menambat hati saya ialah
Hamzah dan Wijaya Mala.

Saya begitu puas

membaca

novel

Rumah Itu Dunia Aku, satu pengalaman yang kebetulan pernah
saya saksikan sendiri. Kisah tenang di luar dan bergelora di dalam
yang

dipaparkan

Hamzah

mendekatkan

saya

kepada

satu

pengalaman yang kurang saya mengerti selama itu, biar pun saya
pernah menyaksikannya. Saya membaca Pemburu Kembali ke
Rumahnya dengan seluruh minat, menikmatinya, walaupun kurang
mudah mengikuti jalan ceritanya. Saya pernah mempertahankan
'keistimewaan' buku itu, walaupun seorang kawan mengkritiknya
habis-habisan. Saya tidak begitu ingat bagaimana saya mem
pertahankan buku itu, tapi saya berhujah bahawa Pemburu Kem
bali ke Rumahnya mempunyai susunan cerita- dan waktu itu saya
tidak tabu itulah plot- yang moden dan mencabar.
Mata /ntan karya Wijaya Mala sebuah kisah yang manis dan
mudah, berkisar

sekitar kecantikan mata seorang gadis yang
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melahid::an beberapa masalab. Kisah tersebut ibegitu meslia
sebitngga saya merasa diri saya terlibat sama, terkelip-k:eJip, dan (er
mimpi.k:an si: mata Intan.
Lain-lain novel Melayu ya:ng saya baca dan gemari juga ialah
Korban Kesudannya karya Keris Mas dan Inspektor Saroan. Saya
kurang faham cerita Karban K esucian.nya di waktu itu, tapi saya
tahu penulisnya seorang wartawa:n dan t6k0h Asas SO yang ber
pengarnh. Saya cJJba juga menyelam sedalam-dalam Karban Ke
s.uciannya, sayangnya saya tidak terdaya menangguk sesuatu yang
menggeta:rk:an hati saya. Saya putuskan sendiri bahawa novei ter
sebllt terlalu tinggi bagi kemampuan seni atau intelek saya di waktu
itu.
lnspektar Saruan karya Zabha (kemudiannya saya ketahui
novel itu ciptaan A. Samad Ismail yang meletakkan nama Zabl:ta
saja) bergerak cepat dan penuh aksi. Walaupun saya gemar oerita
oerita rnisteri kanak-kanak, tapi Inspektor Saruan sama seperli
Karban K esuciannya yang saya rasa terlalu 'tinggi' atau terlalu ad·
vanced bagi saya yang mula memasuki alam remaja, di mana cerita
cerita cinta dan keluarga seperti Balik Dari Medan Perju angan,
Rumahltu DuniaAku dan Matalntan Jebih sesuai dengan perkem
bangan baru jiwa remaja saya itu.
Hanya sesudah saya menjalar ke Utusan Zaman dan M astika
barulah saya berjinak dengan karya-karya sasterawan Indonesia.
Saya baca perdebatan atau huraian tentang aliran seni dan sastera
Indonesia yang sering diperkatakan oleh penulis-penulis Asas SO
seperti Asraf, Usman Awang dan Bachtiar Djamily. Saya amat
kagurn kepintaran dan kelancaran Bachtiar Djamily berhnjah dan
berdebat dalam Utusan Zaman dan Mastika. Waktu itu Kongres
Bahasa Indonesia mulai hangat dan di situlah saya memetik
beberapa istiiah baru seperti preadvies dan seumpamanya.
Novel Indonesia yang pertama saya baca dan tidak faham
sehingga saya baca beberapa tahllll selepas itu ialahAtheis. Nama
A theis ketika itu membayangkan keintelektualan seseorang. Saya:
yang kebetulan ingin juga terlingkup dalam kumpulan 'inte!ektual'
itu cuba juga memamah Atheis sesungguh-sungguh, tapi masih
tetap juga tidak faham. Pembacaan saya, seperti biasa, lambat, dan
keinginan untuk memahami setiap paragraf novel Atheis itu men
jadikan pembacaan itu lebih mengensut lagi. Saya cuba mengikuti
perdebatan akhbar mengenainya, tapi tambah mengaburkan lagi.
Saya tinggalkan saja novel tersebut untuk membaca Di Bawah
Lindungan K aabah karya Hamka yang banyak menitiskan air mata
saya. Tidak pernah sebuah buku lain yang begitu mernilukan dan
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mengharulran hati saya daripada karya Hamka ini. Saya merasa
terlibat dalam novel tersebut, sehingga saya merasa saya pula yang
berada di bawah Iindungan Kaabah itu. Inilah juga salah satu novel
Indonesia yang saya baca berulang kali. Inilah juga bagi kali per
tama

saya

diperkenalkan

kepada

kuasa

agama

yang

boleh

menenangkan hati seseorang yang begitu menderita. Di Bawah Lin

dun{!an Kaabah menarik saya ke dunia batin- satu pengalaman
baru bagi saya.
Buku-buku Indonesia lain yang saya baca tidak meninggalkan
kesan sebaik Balik Dari Medan Perjuangan atau Rumah I tu Dunia

Aku. Langgam bahasa Indonesia dan complexity tema serta plotnya
belum

lagi

sebati

dengan

kesederhanaan

pengetahuan

dan

pengalaman saya. Novel-novel Tidak Ada Esok karya Mokhtar
Lubis, Perburuan oleh Pramodya Ananta Toer dan drama Awa/ dan

Mira oleh Utuy Tatang Sontani saya baca juga, walaupun ketiga
tiganya masih juga tidak terdaya saya kunyah senikmatnya. Tidak

Ada Esok sepatutnya menarik kerana ia sejajar dengan pengalaman
zaman Jepun yang saya lalui; begitu juga Perburuan dan Awal dan

Mira. Tapi, kerana complexity plot dan bahasa serta istilah
istilahnya, saya masih menjadi jauh juga darinya. Saya hanya me
nikmati novel-novel dan drama tersebut beberapa tahun kemudian,
ketika pengetahuan saya tentang Indonesia dan seninya lebih ber
baur.
Berbanding dengan novel, antologi-antologi sajak Indonesia
lebih meresap kepada saya. Tidak bererti saya mudah menghayati
karya-karya Ajip Rosidi, W.S. Rendra, Dada Maruxa dan Sitor
Situmorang di waktu itu. Ketemu di ]alan, Balada Orang-orang

Tercin ta , Insan dan Sura t Kertas Hijau sebenarnya tidak saya
fahami sekali lalu - tidak seperti puisi-puisi Usman Awang dan
Masuri S.N. - tetapi ada kecenderungan untuk kembali kepada
antologi-antologi tersebut,

mtmbacanya berulang kali,

meneliti

setiap imagery atau ungkapannya, dan kembali membuat tafsiran
sendiri sebelum menguji atau bertanya kepada penyair-penyair lain.
Saya dapati penyair-penyair sebaya dengan saya pun sebenarnya
sama-sama

meraba

dan

cuba

menutupi

'kedunguan'

sendiri

mengenai sajak-sajak Indonesia itu. Sebuah sajak yang barangkali
paling yakin diketahui dan boleh ditafsirkan oleh setiap kawan
penyair ialah "Aku" karya Chairil Anwar. Bagi sajak-sajak lain,
kami sama-sama 'tipu-menipu' dan 'agak-mengagak'.
Namun begitu kecenderungan ke

karya-karya

sastera In

donesia ini menjadi semacam ' tangga' dan 'asas' yang lebih berakar
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untuk mendekati sastera lebih dari semata-mata sebagai cerita
belaka. Keghairahan saya terhadap Cinta Gadis Rimba (Harun
Aminurrashid) dan Balik Dari Medan Perjuangan misalnya lebih
digerakkan oleh ceritanya. Tidak ada kesedaran seni di waktu itu,
walaupun kecenderungan untuk menyalin pelukisan pemandangan
pemandangan, watak-watak dan keadaan masih tetap berlangsung.
Penjelajahan saya ke buku-buku Indonesia, dengan demikian,
meningkatkan pencecapan saya terhadap sastera daripada hanya
untuk mengetahui cerita kepada untuk menikmati seninya juga.
M enikmati sastera adalah sesuatu yang diwajibkan dalam
pelajaran sastera Inggeris. Kami digalakkan membaca sebanyak
banyak novel, terutama dari karya-karya Charles Dickens, Emily
Bronte dan Joseph Conrad. Tidak semua novel-novel sasterawan
sasterawan ini saya baca, tetapi novel-novel Oliver Twist, Wur
thering Heights, A/mayer's Folly dan The Hurricane melekat dalam
imaginasi saya. Dalam novel-novel inilah saya mula mendapati dan
mempelajari struktur novel secara lebih serius. Wataknya mula
kelihatan terlukis lebih jelas dan sungguh-sungguh, tidak seperti
dalam novel Melayu yang kadang-kadang hanya memberi nama
saja kepada protagonisnya. Setiap pemandangan semakin jelas dan
setiap keadaan atau suasana semakin meyakinkan.
Namun begitu novel-novel yang dibaca di sekolah atau atas
'suruhan' guru itu tidak senikmat novel-novel yang saya pilih sen
diri kemudiannya. Novel awal yang paling mengghairahkan saya
ialah The Pastures of Heaven karya John Steinback. Novel yang
mempunyai latar desa ini begitu menenangkan hati, walaupun di
dalamnya sebenarnya terakam juga kegetiran dan debaran. Seperti
biasa, saya terlalu lam bat membaca novel pendek ini. Saya sebenar
nya tidak membaca - memang selalunya saya begitu - saya
menelaah. Saya suka membaca dari bah ke bah, memahami dulu
satu bah sebelum berpindah ke bah lain. Saya lakukan ini kepada
The Pastures of Heaven sehingga buku ini koyak. (Buku yang saya
sayang ini saya pinjamkan kepada seorang penulis - saya lupa
siapa - dan ia tidak kembali-kembali lagi). Karya Steinbeck ini
saya baca setiap kali- ketika masa lapang- sehingga sekarangl
Novel Steinbeck lainnya yang saya baca dan telaah ialah The
East of Eden dan The Sea of Cortez. The East of Eden men gambit
masa berbulan untuk membacanya, tetapi saya nikmati setiap bah
yang

menceritakan

tentang

kecurangan

dan

keazaman

keras

seorang wanita yang jarang saya temui selain dari dalam novel Gone
with the Wind karya Margaret Mitchell (Gone with the Wind saya
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baca hanya baru dua tahun lalu).
Pada John Steinbeck, saya rasa, ada ketegasan dan kejelasan.
Dia merakamkan manusia dan peristiwa yang benar-benar ber
darah daging. Sesiapa yang pernah membaca The East of Eden
misalnya, akan merasa benci dan tidak puas hati terhadap wanita
keras

hati yang dirakamkannya.

Manusia sedemikian itu ada,

tetapi tidak sanggup kita menerimanya. The Sea of Cortez pula
misalnya berlegar sekitar dirinya, menyebabkan saya yakin bahawa
hanya

cerita yang dipetik daripada pengalaman saja tentunya

kemudian dibarukan dengan imaginasi sendiri yang dapat hidup
dan berkesan.
Saya menyesal kerana belum lagi membaca novel besarnya
yang antara

lain kemudiannya

memungkinkannya memenangi

Hadiah Nobel. Cerpen Steinbeck "The Leader of The People" ada
lab salah satu yang menunjukkan beliau seorang sasterawan yang
baik.
The Good Earth karya Pearl S. Buck, sebuah lagi novel yang
mempunyai ketegasan dan kejelasan. Saya baca novel ini berulang
kali juga kerana Jatar desanya dan kesederhanaan temanya. Ia
begitu sederhana, tapi begitu mengasyikkan. Saya merasa mereka
yang meminati Pulang oleh Toha Mokhtar, Ranjau Sepanjang ]alan
Shahnon Ahmad, Nectar in a Sieve oleh Kamala Markandaya, perlu
membaca juga The Good Earth untuk mendapatkan gambaran
desa

yang

menyayangi

lebih

lengkap.

desa

dengan

Orang
segala

akan

mengerti,

ketenangan

dan

kemudian
masalahnya

selepas membaca novel-novel ini.
Pelukisan pemandangan dan man usia dalam The Good Earth
amat jelas dan mes ra. Pelukisan semesra ini jarang terdapat dalam
kebanyakan novel yang

saya baca.

Coretan-coretan kasar dan

melompat-lompat, rasa saya bertentangan dengan semangat desa
yang ingin dipaparkan. Pearl S. Buck nampaknya menyedari hal
ini.
For Whom the Bell Tolls yang saya tonton filemnya, kemudian
saya

baca

novelnya,

karya

Ernest

Hemingway

ini

barangkali

berkesan kepada saya lebih kerana ditolong oleh kilatan-kilatan
lukisan yang saya tonton di dalam filemnya. Pada tahun-tahun awal
berkenalan dengan karya-karya Barat, saya tertarik dengan The
Snow of Killimanjaro yang sesudah membacanya, saya tontoni pula
filemnya. The Snow of Killimanjaro

mendekatkan kita kepada

alam. Kisah seorang pemburu dengan kilatan-kilatan kenangannya,
berada di tengah belantara Afrika, memberikan semacam kesayuan
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yang penuh rasa kemanusiaan kepada saya ketika membacanya.
Walaupun

Hemingway

dianggap

sebagai

'the

giant

of

American Literature'- ini hanya diakui kemudiannya- tapi saya
lebih senang dengan John Steinbeck. Pada karya-karya Steinbeck
saya

rasa

ada

kefilasafatan.

semacam

Pada

rasa

kemanusiaan,

karya-karya

Hemingway

ketenangan
sering

dan

terdapat

kekerasan dan keresahan, sehingga pada The OldMan and the Sea
- yang saya baca lama kemudiannya - pun masih terdapat
kekerasan dan keresahan manusia dengan alamnya itu. Tentu saja
pertimbangan saya ini begitu subjektif, semata-mata kerana saya
menikmati karya-karya yang tenang dan kemanusiaan (humane),
walaupun anehnya pada kebanyakan karya saya sendiri sebenarnya
terpancar

pula

kekerasan

dan

keresahan -

Salina,

Sungai

Mengalir Lesu dan Ke Mana Terbangnya si Burung Senja sebagai
con toh.
Pada tahun-tahun awal sebelum saya menulis, saya membaca
juga karya-karya Han Suyin, Love is a Many Splendoured Things
dan Destination Chungking. Malah saya temui Han Suyin ketika
dia bersyarah di sekolah kami; waktu itu dia sedang menantikan
kelahiran novelnya ... And the Rain My Drink, yang saya baca juga
kemudiannya,

kerana dalam syarahannya itu Han Suyin men

ceritakan bagaimana beliau menulis sebuah novel, menggunakan .

..

And the RainMy Drink sebagai contoh.
Destination Chungkin kurang saya fahami di waktu itu; begitu
juga dengan .

..

And the Rain My Drink. Saya hanya memahami .

..

And the Rain My Drink dengan baik bila saya membacanya semula
beberapa tahun kemudiannya.
Lain-lain buku Barat yang awal saya baca ialah A Place Called
Estherville karya Erskine Caldwell. Novel ini sebenarnya saya
perolehi sebagai hadiah kecekapan (proficiency) dalam kelas. Saya
gemar buku ini juga kerana Jatar desanya dan lebih-lebih lagi
kerana ia menceritakan tentang masalah perbezaan warna kulit.
Karya Caldwell- seperti kebanyakan novel-novel lainnya- ditulis
dengan jelas dan penuh deskriptif. Unsur seks diselitkannya secara
bijak di sana sini. Kerana A Place Called Estherville ini juga
kemudiannya saya minati karya-karya Caldwell lainnya, walaupun
karya-karyanya tidak mempunyai mutu seni setinggi karya Stein
beck atau Hemingway, malah tidak seharusnya dibandingkan Er
skine Caldwell dengan dua orang pujangga Amerika itu.
W. Somersat Maugham juga masuk dalam pembacaan awal
saya. Karyanya The Razor's Edge dan cerpennya "The Rain"
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adalah di antara karya-karya sastera yang saya ulangi membacanya.
Pengkritik umumnya tidak menerima Maugham sebagai seniman
- dia lebih sebagai tukang cerita. Tapi bagi saya, dia masih tetap
seorang pencerita yang baik. "The Rain" dengan mudah mem
buktikan ini.
Sesungguh dan sesedar mana seseorang penulis membaca
buku, akhimya dapat banyak menolongnya sebagai penulis. Cerita
cerita dari ibu, pakcik, Wad Ad dan guru darjah, membuka pintu
awal

seseorang

penulis

untuk

suka

mendengar

cerita

secara

sungguh-sungguh. Selepas itu, seperti saya, ia terdorong untuk
memperolehinya sendiri sebanyak-banyak cerita dengan membaca
nya sendiri. Memang benar ada orang yang membaca buku hanyA
sekadar untuk mengetahui ceritanya, tapi sebagai bakal penulis apa
yang dibacanya sering menjadi perbandingan, menjadi cermin.
Semampu mana pun dia menulis kemudiannya, jika akar penge
tahuan dan perbandingannya tidak ada, dia tetap akan meng
gelonsor dan tercicir. Pengenalan saya terhadap para sasterawan
dalam dan luar negeri sejak tahun 1948, secara tidak disedari,
memberikan saya akar yang lebih kukuh kemudiannya sebagai
penulis. Ketelitian saya menyalin pelukisan tempat, watak dan kea
daan sejak membaca novel kanak-kanak lagi, menjadikan saya se
orang pengamat dan peneliti. Tarikan atau pemujaan saya terhadap
penulis-penulis seperti Hamzah, Amin Jaya dan Jah Lelawati (pe
nulis tempatan), Achdiat K. Mihardja, Hamka dan Pramoedya
Ananta Toer (penulis Indonesia) dan John S teinbeck, Ernest He
mingway dan Pearls S. Bucks (penulis-penulis Barat) di peringkat
awal minat saya terhadap sastera, mengajar saya untuk tabu men
cecap basil sastera yang baik, membandingkannya dan kemudian
memetiknya sebagai contoh yang kukuh dan bermutu. Pengaruh
dati Balik Dari Medan Perjuangan, Rumah ltu Dunia Aku, Mata
In tan disambung oleh pengaruh Di Bawah Li ndungan Kaabah dan
cabaran Atheis,

membawa kepada pengaruh

The Pastures of

Heaven, The Snow of Killi manjaro dan The Good Earth mem
bentuk dan menyediakan saya sebagai seorang penulis yang sudah
pun mempunyai cermin untuk perbandingan. Setiap penulis, saya
percaya, menjalani proses yang hampir sam a juga.

Untuk melihat muka surat seterusnya, sila berhubung
dengan petugas kami di kaunter.
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