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Sudah tentu pengarang
mapan jarang turun
menyertai persatuan
orang muda secara
sukarela kecuali sebago;
jemputan. Banyak
diskusi pelancaran buku
dan program kesenian
oleh kumpulan anak
muda tidak dihadiri
oleh penulis yang lebih
berusia"
l

Gerai buku turut
diadakan pada Majlis
Baca Puisi Eksotikata2
2014 di Rumah Pena.

Fahd Razy,
Penulis muda
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enarkah tanggapan yang menyi-.
fatkan penulis muda tidak suka
berpersatuan dan lebih selesa
berada dalarn kelompok sendiri
atau sebenarnya dunia berpersatuan dipenuhi dengan protokol yang tidak
menarik pengarang generasi baharu tidak
tertarik untuk ikut serta?
Persoalan itu timbul melihatkan
senario ketiadaan pengarang generasi
baharu dalarn gerak keIja persatuan penulis pada sebahagian acara sastera yang
dianjurkan, selain pembabitan mereka
sebagai aktivis dalarn pertubuhan bukan
kerajaan (NGO) berkenaan.
Bagaimanapun, penulis muda dan
pengasas Grup Karyawan Luar Negara
(GKLN), Ahmad Fadhlil Moharnad Pakarul-Razy atau lebih dikenali sebagai Fahd
Razy menolak dakwaan itu, sebaliknya
menyifatkan tanggapan itu kurang tepat.
"Sebenarnya, ia lebih kepada isu perspektif dan defmisi persatuan keranajika
ia merujuk kepada persatuan berdaftar
yang berstruktur dan formal seperti per·
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» Pengasas GKLN lihat generasi pelapis aktif,

tidak mahu terikat gerak k~rja formal
satuan penulis negeri, ia mungkin benar.
"Bagaimanapun, sekiranya merujuk
berpersatuan secara umum, ia sarna
sekali tidak benar kerana rarnai penulis
muda atau golongan muda gemar beraktiviti, cuma mungkin platform berbeza dan lebih selesa bergerak dalarn
kelompok yang secocok dengan aspirasi
mereka", katanya kepada Sastera BH di
Kuala Lumpur, baru-baru ini.
Tarnbah Fahd Razy, gerak keIja yang
terikat denganstruktur formal berpersatuan antara sebab golongan muda
menarik diri, sebaliknya mereka lebih
selesa bergiat bersarna kenalan sebaya
yang sarna gaya pemikiran dan kehendak
tanpa rasa perlu tunduk kepada hierarki '
atau senioriti.

Tidak 'masuk'kelompok
"Saya rasa hal yang sarna juga berlaku
kepada penggiat sastera dalam kalangan pengarang mapan dan veteran
sehingga lebih selesa bergiat dalarn persatuan yang disertai kelompok seusia.
.
"Sudah tentu pengarang mapanjarang
turun menyertai persatuan orang muda
secara sukarela kecuali sebagai jemputan. Banyak diskusi,
pelancaran buku dan
program kesenian
oleh kumpulan anak
. muda tidak dihadiri
oleh penulis yang lebih
berusia," katanya.
Fahd Razy mendakwa, isu sebenarnya
bukan penulis muda
tidak berpersatuan,
sebaliknya lebih kepada pengelompokan
)
~
dalarn berpersatuan,
. Orang ramai hadir sempena Ulang Tahun Buku lalanan Ke-3 di Laman Budaya, iaitu penulis muda
tidak mahu 'masuk'
Shah Alam.
.
dalam kelompok pe-

ngarang mapan dan begitu juga
sebaliknya.
Pengasas LegasLOkheart,
Hafiz Latiff turut menganggap senario penulis muda
lebih selesa berkelompok
sesama mereka saja sebagai sesuatu yang normal
dan pernah dilalui oleh
pengarang mapan pada fasa
usia yang sarna.
"Ada penulis muda yang
gemar berpersatuan tetapi atas
dasar 'muda', idea mereka acap kali
dipandang remeh, malah diperlekehkan.
"Oleh itu, hlereka membentuk kelompok sendiri yang
lebih selesa untuk melahirkan
manifestasi idea masing-ma- .
sing," katanya.

Berikan imbuhan
Hafiz juga tidak menaflkan
dunia penulisan masa kini
semakin bersifat komersial
sehingga penulis muda lebih
berminat berada dalam
trend itu, berbanding keIja
berpersatuan yang dibuat
secara suka rela.
"Rarnai penulis muda dalarn
kalangan pelajar atau mereka
yang baru membina hidup lebih
stabil sehingga keghairahan
mencari sumber pendapatan
pastinya memuncak.
"Justeru, tidak salah jika
mereka diberikan imbuhan yang
setiropal dengan usaha mereka
ketika melakukan keIja berpersatuan," kaianya.
Pada masa sarna, beliau berkata, banyak gerakan sukarela
yang majoritinya digerakkan
oleh generasi muda, tetapi
mungkin dengan ideologi
berbeza.
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