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E erbangan ini membawaku ke sana lagi.Tapi semua tidak seperti dulu. Betapa berbeza perasaan ini, 
berbanding pertama kali ke sana. Biarpun berada dalam pe~alanan dan destinasi yang sama. Dulu penuh 
bimbang, penuh ragu. Bagaimana keadaan di sana? Beranikah menghadapi wajah-wajah asing? Mampukah 
ikuti pengajian? Bagaimana kalau gagal? Seribu kekalutan mencengkam sepanjang penerbangan I. Aku 
tersenyum mengenang pucat diri ketika itu. 

Dulu memang 
sana. Sejak kecil aku bercita
menara gading. Dua tangga 
sudah suatu kejayaan, berdasarkan 
masyarakat yang masih bergelut hebat untuk 
Puncak itu adalah suatu harapan, suatu imp ian. 
pengajian, peluang itu tidak kulepaskan. 

tidak yakin.Tetapi aku tetap mahu ke 
cita untuk ke puncak itu. Mereu 

menara sudah didaki. lni 
latar keluarga dan 

ke tangga pertama. 
Bila ditawarkan tajaan 

Tetapi, bagaimana dapat kuyakinkan Yang untuk membenarkan pergi? 
'Tiga tahun? Mengapa tidak sambung di dalam negeri sahaja?' 
'Memang boleh.Tapi sponsorship itu untuk pengajian luar negeri. Bukan mudah mendapatnya.lni peluang 

terbaik menimba ilmu dan pengalaman baru dari sistem dan sekitaran berbeza.' Jelasku. 

Aku sedar kesan pemergian ini terhadap rumahtangga kami.Tetapi aku enggan, atau lebih tepat lagi 
takut, untuk memikirkannya kerana hatiku bulat untuk ke sana. Banyak kisah ngeri yang terdengar tentang 
perpecahan rumahtangga apabila pasangan be~auhan kerana seorang berada di luar negeri. ljazah be~aya 

Hadijah Rahmat 

diraih, tetapi sijil cerai menyusul. Lebih buruk lagi, bila dua-dua tidak kesampaian, patah cita, musnah cinta. 
Pengajian itu adalah amanah masyarakat. Mudah-mudahan musibah itu tidak menimpa kami. Semoga kami 
saling memahami, mempercayai. Alhamdullillah, aku bertuah, kerana mendapat restunya, emak, bapak dan 
seluruh keluarga. 

Alangkah pilu meninggalkanmu ketika itu 
perpisahan ini begitu menguji setiap dikasihi 
mempersoal, mencabar makr)a sebuah cita 
pengorbanan segulung ilmu terlalu besar 
buat jiwa ke/uarga yang bercinta. 

I hb Oktober 1992. Heathrow Airport, London. Musim luruh. 6.00 pagi. Pagi yang menjanjikan seribu 
kemungkinan. Kujejaki lapangan, sejuta bimbang. Aku belum pernah ke sini, tiada siapa pun yang menanti. 
Semua asing, mendebarkan. London hanya kukenali melalui buku, tv, filem, perbualan. Ranting yang rapuh, tapi 
itulah satu-satunya titik pergantungan. 

Beg tangan berisi alamat dan dokumen penting daripada universiti dan penguasaha asrama, kuperiksa dan 
genggam erat. Dokumen ini memudahkan urusan emigrasi. Selesai, beg-beg diangkat, aku menolak teroli 
dengan perlahan, mencari arah stesen teksi, jalan termudah ke destinasi. 
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Apabila pintu cermin kubuka, angin sejuk 
menyerbu ke tubuh. Aku segera masuk semula, 
membuka beg bimbit, mengambil jeket hijau dan 
memakainya. Mataku melingas meninjau sekitaran. Di 
tempat penantian teksi, beberapa orang sedang 
beratur. Aku mengikuti di belakang mereka, 
memerhatikan setiap langkah manusia di depan. 
Hatiku berdoa, semoga pemandu teksi yang akan 
membawaku seorang yang boleh dipercayai. Banyak 
cerita para pelancong, pendatang baru yang tertipu. 
Aku perlu waspada. 

Tiba giliranku, pemandunya seorang lelaki kulit 
putih, tubuh langsing be~eket kulit coklat, mungkin 
akhir empat puluhan. Pemandu itu melempar 
senyum dan ucapan selamat pagi kepadaku. Kure
nung pantas wajahnya, cuba menimbangi hatibudinya, 
naluriku mencetuskan rasa yang orang ini boleh 
dipercayai. Dua beg besarku diangkatnya ke dalam 
teksi hitam, London Cab, yang terkenal kerana 
rekabentuk unik dan ruang yang luas. Aku pun 
duduk dan menunjukkan alamat yang ingin dituju. 

Sepanjang pe~alanan dari airport, terutama 
semasa memasuki kota, arus kenderaan bergerak 
amat perlahan. Pemandu memberitahu itu 
kesesakan biasa setiap pagi. Aku hanya 
mengangguk, ragu untuk bercakap, bimbang 
terdedah kejahilan diri sebagai 
pendatang baru. Aku hanya 
berminat memastikan kedudu
kan jalan dan arah yang 
dilalui, sambil sesekali 
menjeling kiraan meter. 
Dari risalah dan peta yang 
pernah kubaca, aku tahu destinasi itu 
terletak di tengah kota. 

Pemandangan sekeliling agak kusam. 
Batang-batang pokok hitam, hampir togel 
keguguran daun. Rumput-rumput di jalanan pucat, 
kering kesejukan. Rumah-rumah batu lama dua, dan 
empat tingkat kecil kurang berwarna, berbanding 
rumah teres dan sebandung di Singapura. Bangunan
bangunan sasa, ditelan usia, pernah menjadi lambang 
sebuah empayar agung tetap berdiri megah; biarpun 
luntur sinar gemilangnya dikikis zaman. Jalan-jalan 
utama di kota tidak selebar lebuhraya di negaraku. 
Di kiri-kanan, orang berpusu-pusu dan bergegas 
pantas, persis dalam filem dan gambar yang pernah 
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kulihat. Aneh, tidak banyak bangunan baru mencakar 
langit, seperti di Shenton Way atau di Orchard 
Road. Banyak yang serupa bangunan City Hall, hanya 
lebih besar dan hebat seni binanya. Semasa 
Singapura masih sebuah perkampungan nelayan 
pimpinan Temenggung Abdul Rahman, semuanya 
sudah pun terbina. 

lnikah London, kota agung,'pusat politik, ekonomi, 
budaya dunia' dan' the best-run city in the world'? 

Jam di tangan sudah pukul 3.30 petang, masih 
waktu Singapura. Sudah lebih 15 jam berlalu sejak 
berangkat dari Lapangan Terbang Changi dengan 
pesawat Qantas pad a I I .50 mal am. Waktu 
tempatan masih 8.30 pagi.Tujuh jam memisahkan 
dua negara. Lebih sejam teksi terhangguk-hangguk 
meniti jantung kota, melalui Oxford Street, 
Bayswater, Edgware Road, Sussex Garden, kemudian 
belok ke Talbott Square dan berhenti di muka pintu 
bangunan kelabu bertulis 'Lilian Penson Hall'. Asrama 
khusus penuntut pos-siswazah ini sempena nama 
Dame Lilian Penson, wanita pertama di United 
Kingdom yang menjadi Naib Canselor Universiti dari 

tahun 1948-1951. 

Pemandu mengangkat beg-begku yang 
berat kerana sarat dengan pakaian, 

buku, foto, periuk nasi eletrik dan 
sebagainya, ke dalam bangunan 
enam tingkat yang boleh 
menempatkan 500 orang 
penghuni dari 75 buah negeri. 

'Young lady. you 
must be carrying a lot of 
golds inside the luggage!' 

Usik pemandu itu, 
tercungap seketika 

sesudah mengangkat ke 
dalam semua beg 
menaiki anak-anak 
tangga di muka pintu 

bangunan. Aku tersenyum 
lega. Kiraan meter menunjukkan bayaran 34 pounds. 
Aku menghulurkan wang 40 pounds sebagai 
menghargai khidmat baik pemandu menghantarku 
ke situ, mengangkat barang, dan yang penting sekali 
kerana keramahannya telah mengendurkan degup 

. ' .. 



jantungku sepanjang jalan. 

'Oh, thank you very much, my love. Have a 
good day!' 

Sambut pemandu itu sambil mengangkat tangan, 
gembira menerima rezekinya pagi itu. Kulihat teksi 
itu pergi, lalu masuk ke dalam bangunan. 

Di kaunter menyambut tamu, seorang lelaki kulit 
putih menyambut dengan ucapan selamat pagi .Aku 
membalasnya sambil menghulurkan surat dari 
Bursar; mengesahkan namaku sebagai salah seorang 
penghuni baru yang dinanti. Kemudian dia meminta 
pasportku, memeriksa dan mencatatkan sesuatu. 
Setelah itu, dia menyerahkan sebuah sampul surat 
dan kunci, memintaku menandatangani 
penerimaannya, serta mengarahkanku ke I if untuk ke 
bilik 323, ditingkat tiga. 

'Ah, mengapa I if tua ini terlalu kecil' rungut hatiku. 
Lif itu hanya separuh besar lif-lif fiat HDB.Terlalu 
kecil untuk mengangkut semua beg besarku sekali 
gus.Termengah-mengah, aku mengangkatnya dua 

Pintu bilik kubuka, kutolak beg-beg am 
sambil meninjau kemudahan di dalamnya - sebuah 
katil, meja tulis, rak buku, telefon, sebuah almari baju
semuanya dari kayu, serta sebuah kamar kecil 
dengan sebuah tub mandi putih model lama. Di 
ruang dapur; terdapat dapur oven, sink pencuci 
pinggan, sebuah peti sejuk mini dan sebuah 
meja dengan dua kerusi. Semuanya perlu 
dibayar dengan harga 16.90 pounds 
sehari atau 473.20 untuk 28 hari. 
Cukup mewah untuk seorang 
pelajar yang menginap di 
tengah kota.Tetapi dengan 
bayaran itu aku tidak perlu 
berkongsi dengan pelajar 
lain dan bebas masak tanpa 
berebut-rebut menggunakan 
dapur umum, yang terdapat di 
setiap tingkat.Aihamdullillah, 
semuanya tersedia, biarpun amat 
sederhana, tidak seperti yang pernah 
kubayangkan. 

Langsir jendela kusingkap, aku melihat bumbung 
usang bangunan berhampiran dengan tiang eletrik 
dan setelit tv.Tiada suatu pun yang menarik. Setelah 
menyalin pakaian, aku terlantar keletihan di atas katil. 
Kesan pe~alanan selama 14 jam menikam-nikam 
kepala.Ah, segalanya asing dan sunyi.Tiba-tiba aku 
teringat Yang, emak, bapak, adik-adik, anak saudara, 
saudara mara, kawan-kawan dan para pelajarku yang 
ramai mengiringi keberangkatan di lapangan terbang. 
Terbayang setiap wajah yang dikasihi, cuba menahan 
sebak kesedihan di saat perpisahan. 

langit kehilangan cahaya 
bayu kehilangan tuju 
pohon kehi/angan daun 
a/am kehilangan warna 
... aku kehilanganmu .... 

Bulan pertama di sini amat sepi, amat menyiksa. 
Betapa keasingan ini membangkitkan ketakutan. 
Tetapi aku memaksa diri keluar dari bangunan 
asrama, cuba meneroka kawasan sekitaran, mencari 
kedai, pasar; pejabat pos, bank, serta mencuba 
perkhidmatan sistem keretapi bawah tanah, tubenya 

melangkah ke n, stesen 
an asrama, lima minit be~alan kaki. Di sinilah 
pe~alanan keretapi bawah tanah pertama dunia 
bermula sehingga ke Farringdon Street, pada tahun 

1863. Betapa hebat teknologi kejuruteraan 
negara ini ketika itu. Namun, pengalaman 
pertamaku di tube ini amat menggerun

kan. Arus pantas man usia berbagai 
warna, tubuh-tubuh tinggi sasa, 

berbaju labuh hitam, warna 
pilihan musim sejuk; 
membangkitkan suasana 

kelam dan muram. Aku 
berdiri di tepi, takut bila-bila 

masa mereka akan menolak 
tubuh kecilku ke pinggir; atau 

ke landasan keretapi. Semua ini 
bagai mimpi atau 
pemandangan melalui kaca tv. 

Aku tidak percaya yang kini aku 
berada di sini, di tengah manusia dan 

suasana 1n1. 



Aku menaiki Circle Line menuju Euston Square. 
Sepuluh minit kemudian, aku keluar dari platfom, 
melepasi galang teket dan menaiki tangga untuk ke 
luar. Di sudut pintu, duduk seorang pemuda, usia dua 
puluhan, rambut panjangnya diikat kebelakang, 
tubuhnya berselimut, memandang penuh harap pada 
setiap orang yang lalu lalang. Dia memegang sebuah 
kadbord kertas bertulis: Please, spore me a change! 

Aku pernah ke negara-negara miskin di Asia 
Tenggara, di situ hanya kanak-kanak atau orang
orang cacat yang menjadi peminta sedekah. Di sini, 

~~~~-~~~~~£~~~~~~ 

r: 
penduduk Singapura! 

Membelok ke Gower Street, aku memasuki 
kampus. Cuaca dingin ini mendesak langkah yang 
pantas. Siapa yang berlenggang kangkung akan keras 
kejang dibekukan angin sejuk. Betapa alam 
menentukan rentak hidupan. Di luar bangunan 
Student's Union di Malet Street, ruang popular 
kampus, ramai mahasiswa dengan ragam dan 
gaya masing-masing. Sudah hampir sebulan 
aku di sini, tapi belum menemui seorang 
kawan. Setiap orang dengan urusan 
dan langkah masing-masing. Setiap 
orang tidak boleh menunjukkan 
kelemahan dengan bergantung 
pada orang lain. Semua harus 
berani menjaga keperluan 
sendiri. Manusia yang dianggap 
unggullagi moden ialah manusia 
yang be~aya memenuhi potensi dan menegakkan 
nilai individualitinya. lni adalah falsafah yang 
dicetuskan oleh Rene Descates, Bapa falsafah 
moden Barat, hampir 400 tahun lalu, melalui 
bukunya, The Discourse On Method dan Meditation. 
Kemudian nilai ini dikukuhkan oleh falsafah the 
Enlightenment, abad ke I 8, disebarkan oleh para 
cendikiawan Barat seterusnya. 

Bagi diriku, yang dibesarkan dengan tradisi 
kampung, dan keunggulan nilai gotong-royong, 
kenyataan ini begitu sukar ditelan. Aku dibentuk oleh 
lingkungan dan tidak pernah keluar dari lingkungan. 
Aku dan lingkungan itu saling bergantungan. Keter
gantungan ini kami anggap sebagai ikatan pengukuh 

masyarakat, asas perpaduan ummat.Tetapi di sini 
nilai ketergantungan ini dicap sebagai kelemahan 
peribadi, penghambat pembangunan diri. Patutkah 
aku hidup seperti mereka? Bolehkah aku mengekal
kan nilai sejati kampungku di tengah perkampungan 
global ini? 

Keadaan diberatkan oleh kedudukanku sebagai 
pelajar pos-siswazah yang dianggap matang, tidak 
seperti mahasiswa sa~ana muda yang boleh dibelasi. 
Kami perlu berdikari menjalankan penyelidikan, dan 
hanya diawasi seorang penyelia. Aku be bas mengatur 

k ;ap 
n ku 

elajar I in. 'al 
~~~t)..,dengan a sing, me~litk:at:lo" 

tembuk prasangka kulit dan budaya. lni tidak mudah, 
kerana menurut pemerhatianku, di mana-mana, 
manusia pada dasarnya masih didorong tarikan asal 
warna, budaya, agama atau negara. Aneh, dalam 

institusi pengajian tinggi antarabangsa seperti 
ini pun, manusia akan kembali ke 
kepompong asal mereka. Semasa makan, 
belajar; berehat, dan sebagainya, mereka 
akan mencari yang sekulit dan serupa. 
Sukar memecahkan tembuk kebiasaan, 
kerana itu mungkin jaminan keselamatan 
termudah. 

Aku tidak boleh mengganggu mereka 
sewenangnya, biar betapa hebat jeritan batin 

terperangkap dalam ruang asing. Ramai lagi 
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manusia di sekelilingku yang menderita sepi. Jelas 
terbayang di wajah dan gelagat mereka di ruang 
rehat pel ajar atau di kantin. Anehnya, ego diri 
memaksa mereka berpura-pura gagah, hanya 
membuat ke~a masing-masing di tengah kesibukan, 
sambil memerhati manusia di sisi. Pilihan ini mungkin 
lebih baik daripada terkapar-kapar sendiri di kamar. 
Jiwaku memberontak, menolak keasingan, kesepian 
ini. Aku mesti memasuki lingkungan baru, belajar 
rentak hidup baru ini, membina ikatan sosial baru, 
menyesuaikan dengan warna-warni manusia, di 
kampus dan alam baru ini. 

Yang dipetik indoh setongkoi kehidupon 
yang dikunyoh setout keringot pelodong 
yang disentuh mokno serout pohon kebesoron 
yang kutelon hijou tunas pengemboroon 
dori kecil kebun inson 



"You gave 35 pounds to her?" terkejut Zakiah, 
kawan seasrama, pensyarah dari Fakulti Pergigian, 
Universiti Malaya, yang sedang membuat PhD dalam 
bidang pergigian. 

"Ya, kasihan dengan wan ita kulit putih itu. 
Katanya, namanya Mary, umurnya 29 tahun, lahir 
28.9.63, datang dari Ireland. Dia lari dari rumah 
kerana sering dipukul suaminya yang mabuk. Sudah 
lima hari dia tidur ditepi jalan dan tidak makan. Dia 
perlukan wang itu untuk bayar sewa bilik kepada 
seorang landlady. Dia janji akan pulangkan esok 
harinya, jam I 0 pagi di tempat pertemuan yang 
sama, London Street, dekat Nahar Cafeteria. I tidak 
sampai hati melihat wanita mengandung menderita 
begitu, terutama dalam musim sejuk begini" Jelasku, 
sedih bercampur bingung. 

"How could you trust any stranger who 
approached you on the street? There are thousands 
of professional beggars and swindlers, who simply 
hidup dengan menipu orang, especially ignorant 
newcomers like us. I have been approached also by 
such people, but I simply ignored them, pretended 
that I did not know what they were saying. " 

jam sepuluh I tunggu dia di situ selama sejam, hoping 
that she would return my money.Tolol betul! 
Akhirnya, I pulang ke asrama dengan perasaan 
marah, kecewa dan sedih." 

"Niat you memang baik, but not suitable for this 
people and place. Pada mereka di sini, kebaikan seperti 
itu hanya suatu kebodohan.This is London, bukan 
Singapura atau Malaysia, we have to be more careful:' 

"Memang betul katamu. Sampai sekarang pun I 
malu dan tidak dapat memaafkan tindakan bodoh I 
itu." Jawabku, penuh kesal. 

Angin beku menggigit rokus 
pipi don jejoriku 
doun-doun maple segor 
kini pudor, kering, kuning 
gugur berselerokon 
seponjong Jontoi perjolonon 
repuc di bowoh kokiku. 
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Aku melihat jam di tangan, pukul I 0.45 pagi. Ada 
temujanji dengan Profesor Howard, jam I I .00 pagi. 
Aku tidak mahu lambat kerana nilai ketepatan masa 
amat penting di sini. Aku membelok ke kiri ke 
Thornhaugh Street, menghampiri Senate House, 
nadi pentadbiran dan perpustakaan utama Universiti, 
lambang kegemilangan akademik. Menara gah inilah 
yang menambat visiku selama ini. Menara yang 
melahirkan ilmiawan terbilang sejak dulu lagi. 
Sungguhpun aku lahir beberapa tahun selepas 
negaraku merdeka, tahun 1965, tetapi pengalaman 
sebagai anak anak jajahan dalam zaman kanak-kanak 
begitu kuat terpahat. Mampukah aku mengatur 
hidup baru sebagai pelajar di menara tinggi ini? 

Aku memasuki pintu besar universiti, gedung 
ilmu yang terkenal tempat para orientalis berkumpul 
meneliti sejarah, budaya dan pemikiran negeri dan 
rakyat jajahan, termasuk negara dan masyarakatku. 
Gedung inilah yang menentukan definisi dan makna 
hidup mereka. Setakat ini hanya segelintir sa~ana 
bangsaku dan negaraku yang diiktiraf berwibawa 
mentafsir sejarah dan budaya masyarakat secara 
ilmiah. 

Perniagaan di London School of Economics. 

Ya, mengapa aku harus ke sini untuk menilai 
sejarah sastera bangsa sendiri? Mengapa aku 
terpaksa menerima penilaian 'orang luar' untuk 
memahami masyarakatku dan memecahkan rantaian 
musibah yang mengikat kami selama ini? 

Sesungguhnya penjajahan politik atau 
ekonomi tidak sehebat penjajahan pemikiran. Sudah 
lebih 30 tahun merdeka, mentadbir dengan cekap 
hingga mencapai tahap pembangunan ekonomi yang 
tinggi. Malangnya pemikiran dan jiwa masih terbe
lenggu, terkepung dalam kepompong. Pengalaman 
pahit penjajahan terus menghantui. Aku masih 
melihat diriku, masyarakatku dan negaraku, amat 
kerdil berbanding masyarakat, negara dan tamadun 
mereka. Aku dibesarkan untuk mengkagumi Barat. 
Segala yang terbijak dan terbaik datang dari sana. 
Menu rut Winstedt, sa~ ana besar pengajian Melayu, 
tamadun atau budaya Melayu hanya mengambil atau 



meminjam dari dunia lndia,Timur Tengah dan Barat. 
Proses peminjaman ini berlangsung sepanjang 
zaman. Seolah-olah tiada apa yang dicipta, 
disum oleh kami dunia, ---..... 

sa~ana ini terhadap pemikiran dan jiwa anak-anak 
jajahan dan keturunan mereka, seperti aku. 

Di sekolah Melayu pula kami diasingkan daripada 
kanak-kanak lain yang bersekolah lnggeris, biarpun 
telah ditempatkan sebumbung melalui sistem 
pendidikan gabungan yang diperkenalkan selepas 
merdeka. Berkat usaha, aku dapat melangkah ke 
depan hingga be~aya di menara gading terbaik 
negaraku. Entah mengapa aku masih berasa rendah 
dan kekurangan, tidak sebaik mereka yang 
berpendidikan lnggeris sepenuhnya. Bayangan hitam 
itu terus menghantui diri, dan turut dikongsi juga 
oleh ·ramai lagi yang sealiran denganku. Sehinggakan 
untuk keluar dari kepompong perasaan itu, aku 
perlu ke sini, ke menara minda lnggeris itu sendiri, 
untuk membuktikan diri.Tapi, bolehkah aku meraih 
puncak kejayaan di institusi ulung ini? 

Bilakah k.ita akan bersuara 
menjunjung budaya, kemurnian bahasa 
dalam kebulatan sahsiah, jitu dan indah 
melepaskan duka dan kekecilan rasa? 

Tekanan kekecilan rasa dan kerapuhan kepom
pong diri itu terlalu berat, tidak terkandung. Aku 
tidak mampu pecah atau patah separuh jalan. Aku 
tidak mahu sia-siakan pengorbanan keluarga, 
menghampakan masyarakat, atau gagal mengisi 
tuntutan ke~aya sebagai pensyarah. Kami perlu role 
model. Kadang-kadang aku cemburu mendengar 
luahan orang-orang yang belajar semata-mata 
kerana pertimbangan peribadi. Mereka tidak perlu 
memikirkan orang lain, jauh sekali harapan 
masyarakat dan keperluan negara. Betapa bebasnya 
pilihan hidup mereka. 

Memang latar diriku tidak sama dengan mereka. 
Pengajian ini adalah ibadah, suatu fardu kifayah. 
Anehnya, tekanan ini sekali gus menjadi motivasi, 
pengukuh diri dalam mengharungi getir ·ini. Aku 
berazam untuk belajar apa sahaja, mengisi 
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kehadiranku di sini sebaik-baiknya. 

entu 
pelajar di sini mengambil empat tahun, ramai pula 
yang gaga! walaupun telah mencuba bertahun-tahun. 
Ah, betapa sukar menghasilkan sebuah gagasan 
ilmiah yang asli, kuntum minda sejati, menghiasi indah 
taman akademik, hingga ramai yang memetik. 

Profesor Howard pula begitu kritikal dan 
cerewet.Terlalu berat untuk memenuhi jangkaannya. 
Beberapa kali bab-bab tesisku, yang kuanggap 'karya 
agung' telah dikembalikannya dengan komen-komen 
tajam menikam. 

'I am not happy with this chapter. Your analysis of 
the role of writers is not based on sound theoritical 
basis.Yes, western writers or artists value highly 
individual freedom and originality. But they do not 
reject social responsibility.They just free themselves 
from any forms of restrictions of society which 
hinder their creativity. For them, this social 
responsibility is best done through self fulfillment: by 
fulfiling oneself one enriches and hence contributes 
to society.Your interpretation is culturally biased'. 
Katanya, tajam menikam fahaman dan dasar 
penilaianku selama ini. 

Hampa, Sedih. Silapku juga kerana mengharap 
pujian kerana telah berbulan mencurahkan tenaga 
untuk menyiapkan. Seluruh dasar pertimbangan dan 
pendekatanku mesti diubah, dirombak, ditulis semula 
berkali-kali untuk diterima. Benar-benar menyiksa 
dan amat meletihkan. Proses ini terlalu lama, tiada 
penghujungnya. Bilakah akan berakhir semua ini ... ? 

Untuk meredakan gelisah dan memecah buntu, 
aku pun ke Kensington Garden dan Regent Park, 
tidak jauh dari asrama. Seketika, aku menemui 
kedamaian di tengah keindahan kuntum-kuntum ros, 
tulip, snowdrops dan cherryblossom. 

Riang kembang cuma sebentar 
kelopak indah kecut memaut ranting hitam 
ah, musim sejuk yang enggan beredar 



mengocok cerah wajah. putaran a/am. 

Lalu, luka itu pun berubah menjadi sebuah azam. 
Kini aku sedar proses itu memang mesti dilalui setiap 
mahasiswa. Seorang sa~ana perlu arifbijaksana 
menerima kritikan dan sudut pandangan lain.Tidak 
terperangkap dalam perangkap prasangka peribadi 
dan budaya sendiri. Rela ideanya dibedah dan 
dicincang, demi ilmu dan kebenaran. Akhirnya aku 
berterima kasih kepada Prof Howard yang melalui 
tindakan 'kejam' itu menjadikan aku lebih memahami 
dan bersedia menghadapi cabaran alam kesa~anaan. 

Kesedaran ini membuatku lebih ghairah menimba 
telaga ilmu. Aku mengikuti kursus tambahan yang 
dianggap penting dan membantu kajian. Aku juga 
sering mengikuti ceramah, seminar yang banyak 
diadakan dikampus atau di kolej berdekatan. Majlis 
ilmu yang menarik tidak kulepaskan. Malah, aku cuba 
aktif dalam diskusi. Berkali-kali aku mencuba dan 
sering kali pula kecewa. Akhirnya aku tidak gentar 
bertanya dan tidak malu menyatakan tidak tahu. Aku 
tidak bimbang tersilap, tidak kecil hati jika dikritik, 
tidak juga rasa gaga! kalau pandanganku ditolak. 

Ketika aku melangkah keluar dari dewan 
ceramah itu, seorang lelaki kulit hitam berpakaian 
suit kemas yang turut sama mengikuti ceramah Dr 
Vincent Magombee, dalam The African Literature 
Forum, anjuran SOAS, segera mengejar dan 
meman ilku. Dia men hulurkan tan a 

~-.... 

"Thank you." Aku tersenyum menerima 
penghargaannya. 

Aku bertambah gigih pula untuk menyiapkan 
diri untuk seminar yang mesti disampaikan sebagai 
mematuhi salah satu syarat pengajian. Aku perlu 
membentangkan hasil kajian tesis dan bersedia 
menjawab soalan dari sekumpulan pelajar pos
siswazah yang mengikuti pengajian Asia Tenggara 
dan individu yang berminat. Persediaan yang 
penuh kuberikan pada isi dan teknik penyampaian, 
diikuti latihan sendiri untuk memastikan 
kelancaran. 
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Hasilnya? Alhamdulillah, lapor balik amat positif, 
sungguh menggalakkan. Para hadirin amat puas hati 
dan Profesor Howard, yang selama ini begitu lokek 
dengan pujian, turut memberi komen yang membe
rangsangkan. Aku gembira kerana usahaku tidak sia
sia hingga akhirnya dapat memenuhi jangkaan 
penyelia yang tinggi. Perlahan-lahan, keyakinan diri 
berputik dan berkembang. 

Cabaran minda masih tidak seberat cabaran 
emosi. Aku boleh menghasilkan tesis yang baik 
kerana rujukan dan bacaan yang luas dan 
menganalisa dengan teliti .Tambahan pula latihan asas 
yang diterima dari universiti dan disiplin ke~a di 
negaraku, cukup membantu. Kepompong emosi 
ternyata lebih menggugat daripada kepompong 
minda. Masalah akademik telah diatasi perlahan
lahan, tetapi masalah hati ... 

Aku sudah mempunyai ramai kawan, kenalan, 
berbagai bangsa dan negara, di asrama dan di 
kampus, lantas kuranglah kesunyian.Tetapi, tiga tahun 
terlalu lama untuk jiwa yang bercinta. Aku sentiasa 
mengambil peluang yang ada untuk pulang bertemu 
Yang dan keluarga, melepaskan rindu.Tetapi satu 
persatu dugaan hati dugaan jiwa menimpa kerana 
tidak dapat bersama keluarga pada masa-masa 
genting. 

p ra?' 
ara rahim a 1 

chemotheraphy' 
'Selamat Hari Raya! Bagaimana hari raya di sana?' 
'Datuk sudah meninggal dunia. Selamat 

dikebumikan semalam.' 

Semuanya, hanya terkhabar melalui telefon, surat 
atau poskad. Menambah sayu, pilu kalbu.Timbul pula 
rasa bersalah kerana terlalu mementingkan cita-cita 
sendiri hingga menyebabkan Yang tersiksa. Dia tidak 
pernah merungut. Hanya senyum dan sering pula 
mententeramkan kocak perasaanku. 

"Jangan bimbang. I' am o.k.Tumpukan pada 
tesismu." 

"Yang, bila boleh pulang? " 



"Kalau tidak boleh, selesaikan di sini saja". 

Aku telah membuat keputusan untuk ke sini. 
Memang patut aku yang·menanggung tekanan emosi 
ini. Aku memang rela atau terpaksa menerimanya 
demi cita, untuk diriku.TetapiYang?Ternyata baginya 
semuanya hanya kerana cinta. Betapa besar pengor
banannya.Tidak mudah bagi seorang suami, khusus
nya lelaki Melayu, untuk menerima dan menggalak
kan isterinya supaya berkelulusan lebih tinggi 
daripada diri sendiri, apatahlagi untuk mengharungi 
ujian batin ini. 

"Sayang isteri tinggal-tinggalkan". Menurut 
peribahasa Melayu. 

"Sayang isteri ditinggalkan". Begitu usikan ternan
ternan semasa menghantarku di Airport dulu.Ya, 
betapa benar kata-kata itu. 

Yang, betapa tinggi nilai cinta murnimu ... 

Tiga tahun aku mencurahkan segala tumpuan, 
tenaga, fikiran untuk penyelidikan ini. Setiap kata, 
baris, perenggan, halaman, bab yang dihasilkan adalah 
curahan keringat, linangan airmataku dan orang
orang yang telah berkorban untukku. Semua itu 
tidak akan tertebus dengan wang be~uta. Pasti. 

Semua ghairoh rosa, daya, kini 
hilang, dite/an minda, usia, suasana 
do/am kemelut akhir 
hati terus dilanda tanya: 

bilakah kan kutinggalkan 
dingin, sepi, rindu ini 

kembali abadi di sisimu? 

Akhirnya aku dapat menyiapkan tesis seperti 
yang ditetapkan, lalu menyerahkannya untuk 
penelitian pemeriksa. Penuh lega, biarpun untuk 
sementara. 

4 Mac 1996.Tiga bulan sesudah penyerahan tesis. 
Sesudah solat zohor di surau Brunei Gallery, 
bangunan baru kampus, aku berdoa agar diberikan 
ketenangan pad a saat penentuan. Aku terus men anti 
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peperiksaan lisan, viva, yang akan berlangsung pada 
jam 3.00 petang, di bilik 363. 

"Tuhanku, aku telah berusaha sebaiknya. Kini 
kuserahkan padaMu untuk menentukannya." 

London, I I disember 1996. Sembilan bulan 
sesudah peperiksaan, yang membawa keputusan 
gemilang. Aku telah lama pulang ke tanahair dan 
bertugas semula. Gembira di pangkuan keluarga.Tapi 
kini, tidak sabar rasanya untuk kembali ke sini. Betapa 
aku merindui kehidupan sebagai seorang pelajar: 
London, aku datang lagi menjejakimu, biarpun bukan 
dengan status pelajar seperti dulu. 

Penerbang~n kal i ini begitu meriah, begitu seronok 
kerana diiringi Yang, adik-adik, suami mereka dan anak
anak saudara, 8 orang semuanya. Semuanya ghairah 
mahu meyaksikan hari istimewa ini. 

Apabila namaku diumumkan, dengan berbaju 
kurung Melayu, be~ubah akademik merah, aku naik 
ke pentas. Berdiri bangga di sudut kanan, mendengar 
watikah ringkas mengenai pelibatan dan pencapaian
ku dibaca. Selesai, aku mengangguk hormat ke arah 
Prof Howard yang duduk bersama barisan sa~ana 
terhormat di pentas. Aku melangkah ke de pan, 
be~abat tangan dengan Lord Howe, tetamu 
terhormat, diikuti gemuruh tepukan para hadirin 
dalam dewan besar itu.Tidak dapat kugambarkan 
perasaanku ketika itu. Segalanya begitu indah, 
segalanya begitu meriah. Aku tunduk gembira, lalu 
turun dari pentas.Tiba-tiba aku merasakan 
kepompong yang membendung diriku selama ini 
tanggal, keluarlah seekor rama-rama yang riang 
terbang di taman yang luas, bebas meneroka 
angkasaraya. 

Kita pocu tenaga dan rebut keunggulan budi & cita 
mengukir citra indah bangsa dan manusia 

di panggung jagatraya. 
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