Barang siapa tertarik menelisik cara manusia mengatasi sengsara wajib membaca buku ini.
Yasmine salah seorang insan paling berani di masa kita. Ia suri teladan bagi kita semua.
~Ayaan Hirsi Ali, penulis buku Infidel

Disingkap
Cara Kaum Liberal Barat
Memperkuat Islam Radikal

Yasmine

Mohammed

Disingkap
Cara Kaum Liberal Barat
Memperkuat Islam Radikal

Yasmine

Mohammed

Hak cipta © 2019 oleh Yasmine Mohammed.
Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mereproduksi
bagian apa pun dari buku ini dalam bentuk atau dengan cara apa
pun – elektronik, mekanis, fotokopi, atau pemindaian – tanpa izin
tertulis dari penulis. Pengulas buku diizinkan untuk mengambil
kutipan.
Free Hearts Free Minds
126-1644 Hillside Ave
PO Box 35054 RPO
Hillside Victoria BC
V8T 5G2
www.freeheartsfreeminds.com
Katalog Publikasi Perpustakaan dan Arsip Kanada
Judul: Disingkap: cara kaum liberal barat memperkuat Islam
radikal / Yasmine Mohammed.
Nama-Nama: Mohammed, Yasmine, 1974- penulis. | Free
Hearts Free Minds (Lembaga), penerbit.
Penanda: Canadiana (cetak) 20190174986 | Canadiana (bukuel) 20190174994 | ISBN 9781999240509
(Sampul lunak) | ISBN 9781999240516 (PDF)
Pokok bahasan: LCSH: Mohammed, Yasmine, 1974- | LCSH:
Perempuan Muslim—Kanada—Biografi. | LCSH: Umat Muslim—
Negara Barat—Kondisi sosial. | LCSH: Islam—Negara barat—
Opini publik. | LCSH: Fundamentalisme Islam. | LCSH: Islam—
Adat-istiadat dan laku. | LCGFT: Otobiografi.
Klasifikasi: LCC FC106.M9 Z7 2019 | DDC 305.48/697092—dc23
Dicetak di Kanada

iv

Barang siapa tertarik menelisik cara manusia mengatasi sengsara wajib
membaca buku ini. Yasmine, salah seorang insan paling berani di masa
kita. Ia suri teladan bagi kita semua.
Ayaan Hirsi Ali, penulis buku Infidel
Terlalu banyak orang gagal paham bahwa korban utama kekejaman
tak terperi yang timbul dari ketaatan buta pada Islam (belum lagi
sikap gila kendali gaya mandor sok kuasanya yang merangsek
masuk bahkan ke urusan-urusan kecil sehari-hari) adalah umat
Muslim sendiri. Terlebih perempuan. Buku Yasmine Mohammed
yang meremas hati, berani, dan ditulis dengan indah menyoroti hal
ini sedemikian rupa sehingga mestinya sanggup mengubah pikiran
kalangan apologis yang paling sesat pikir sekalipun di antara kaum
liberal kita yang berniat baik.
Richard Dawkins, penulis buku The God Delusion
Perempuan dan pemikir bebas di komunitas Muslim tradisional
mewarisi beban ganda. Jika ingin hidup di dunia modern, tidak
hanya dengan para teokrat di rumah dan sekolah, mereka juga
terpaksa berhadapan dengan kaum liberal sekuler —yang sikap
apatis, munafik, dan halusinasi “rasisme” telah menambah tebal
selubung atas penderitaan mereka. Dalam Disingkap, Yasmine
Mohammed menerima tantangan ini dengan bukan main beraninya,
membantah pikiran berbahaya bahwa mengkritik doktrin Islam
adalah bentuk kefanatikan. Semoga kearifan dan keberaniannya
mengilhami kalian.
Sam Harris, penulis buku The End of Faith
v

Catatan pribadi pelaku peristiwa menjelma kesaksian dahsyat.
Menggetarkan hati, kadang membikin ngilu tapi sarat akan asa
mengenai yang nanti, bukan yang kini, kisah Yasmine bukanlah
pengecualian. Perempuan eks-Muslim boleh jadi kelompok
minoritas paling tertindas di seluruh dunia. Coba sebut satu saja
pilihan pribadi lain yang dapat berbuntut kekerasan atas nama
kehormatan dan penghakiman massa di negara-negara yang kita
anggap sekutu. Jangan mengaku liberal kalau abai dengan
minoritas di dalam minoritas ini. Dan umat Muslim sejagat harus
mengakui tirani di kalangan sendiri ini. Semoga catatan berani
Yasmine bisa ikut membangkitkan kesadaran yang amat sangat
dibutuhkan.
Maajid Nawaz, penulis buku Radical
Yasmine Mohammed adalah perempuan berani dan contoh teladan
bagi semua perempuan yang menghadapi penganiayaan dengan
kedok agama atau budaya. Cerita Yasmine tragis sekaligus memikat.
Ia melalui peristiwa yang tak sepatutnya dialami manusia mana
pun. Kisahnya juga menjadi kisah keuletan dan keberanian karena
"Penganiayaan tak boleh dimaklumi".
Raheel Raza, penulis buku Their Jihad, not my Jihad
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Persembahan

Buku ini untuk setiap orang yang merasa pipih terimpit
tekanan besar dan ancaman menakutkan Islam. Kuharap
ceritaku membantu dan mengilhamimu untuk mematahkan
belenggu dan menebar sayap-sayap indahmu.
Buku

ini

juga

untuk

kalian

yang

merasa

harus

menyetankan semua Muslim. Kuharap kalian jadi tahu bahwa
kita semua cuma manusia, kita semua berperang dengan setansetan kita sendiri.
Buku ini untuk barang siapa yang merasa wajib membela
Islam dari pengawasan dan kritik. Kuharap kalian jadi tahu
bahwa setiap kali kritik kalian tangkis, terhalang pula terang
dari jutaan orang yang terpenjara dalam gelap.
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Terakhir, tapi tak kalah penting, buku ini untuk semua
kawan seperjuangan. Sesama eks-Muslim, sesama ateis,
sesama pemikir bebas, sesama anak badung.
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Prakata
Oleh Rick Fabbro

Pukul 11.26 pagi, 17 Juli 2018, ponsel saya berdenting. Saya
tak pernah tahu denting mana dari aplikasi mana, jadi saya
periksa mulai dari surel, Facebook, Twitter, gim kata yang saya
mainkan bersama kawan; akhirnya saya buka pesan singkat.
“Halo, Pak Fabbro. Saya murid Kelas Drama Bapak di Kls 8 thn
1988/89 . . . Bapak masih ingat saya?”

Membaca pesan itu, saya agak terperanjat. Air mata diamdiam turun membasahi pipi.
“Yasmine, bukan hanya ingat, saya sering memikirkanmu 30 tahun
terakhir ini!”
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Terang jelas, ingatan itu sekali lagi mengalir ke benak saya:
gadis berani 13 tahun duduk di hadapan saya di kantor,
bercerita tentang kekejian yang dilakukan terhadapnya, begitu
keji hingga sulit dipercaya ada manusia yang tega berbuat
sekejam itu pada manusia lain, apalagi yang tak berdaya, tak
berbahaya. Hatinya bulat untuk mengungkap cerita itu kepada
pihak

berwenang,

yang

mau

menyelamatkannya

dari

kehidupan yang mengerikan di rumahnya.
Pihak berwenang terlibat, dan saya tak pernah melihatnya
lagi. Saya anggap, dia dilarikan ke rumah aman dan semuanya
akan baik-baik saja. Di akhir tahun itu, saya dimutasi ke
sekolah lain dan hanya bisa mereka-reka seperti apa masa
depan Yasmine.
“Saya hanya ingin bilang terima kasih. Tak seperti yang diharapkan,
hakim anggap penganiayaan saya oleh keluarga adalah ‘kebebasan
kultural’.”

Saya lesu semangat. Sekarang, alih-alih mengira-ngira
seperti apa hidupnya 30 tahun terakhir, berbagai pertanyaan
menjalari pikiran. Kami atur janji temu. Kami berpelukan.
Kami berbincang dan menangis. Dia meminta saya untuk
membaca naskah buku ini.
Disingkap menceritakan semua kisahnya. Menjawab semua
pertanyaan saya. Kuasa keluarga, kuasa pemerintah, kuasa
agama dan budaya, sama-sama mencoba berkuasa atas
dirinya. Buku ini, terlepas dari saat-saat Yasmine merasa kalah,
bercerita betapa keberanian dan tekadnya tak luluh.
Buku ini penting bukan hanya karena cerita pribadi
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mencengkam yang dituturkan Yasmine, tetapi karena cerita
Yasmine tidak unik. Cerita Yas adalah suara yang harus
didengarkan oleh setiap orang, di mana pun, yang merasa
tertindas

oleh

kekuatan-kekuatan

yang

merintangi

kesempatannya untuk menjalani hidup yang bebas.
~ Rick Fabbro
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Kurasa mustahil aku menceritakan masalahku
kepada siapa pun. Tak tahan dengan malunya, lagi
pula tak muncul rasa beraninya. Keberanian, setipis
apa pun, sudah ditanggalkan dariku sejak kecil. Tapi
sekarang, tiba-tiba timbul kenekatan untuk
menceritakan semuanya kepada seseorang.
~ Roald Dahl, Matilda
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Prolog

Bahwa aku tumbuh besar seorang Muslim mestinya cuma
kenyataan masa lalu. Aku kabur dari dunia itu tahun 2004.
Tapi dunia traumatis tempatku dilahirkan telah menyatu
denganku. Meresap ke tulangku. Mengalir di darahku. Aku tak
bisa lolos darinya. Tadinya kupikir bisa. Semua kumulai baru,
diri kuulang arti, hidup kujalani atas kehendak sendiri. Tapi
aku sadar, tak bisa lari dari diri sendiri. Lalu lalang ingatan
dalam pikiran, gerak-gerik naluriah tubuh—tak bisa kucais
semua itu. Dan aku tak bisa merekonstruksi diriku sendiri.
Sekali-sekali, kupikir aku telah mengatasinya, telah bisa
menjalani hidup sebagaimana “biasa”. Tapi begitu lengah
sedikit, ingatan buruk menyembul lagi.
Tanah tempatku tumbuh, air yang memberiku tubuh,
semua diracuni tipu, takut, tokoh, khianat, marah, sedih, dan
banjir siksaan. Dari luar aku mungkin tampak seperti sebatang
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pohon sehat, tetapi kebenarannya tersembunyi di dalam
akarku. Aku berhasil mengecoh setiap orang di sekitar.
Kawan-kawan yang sudah kukenal bertahun-tahun tak tahumenahu. Mereka bilang, “Tapi kamu tampak biasa!” dan
“Kamu nggak kayak orang kacau, tuh?” dan “Baru tahu aku!”
Suamiku pun tak bisa mengakurkan cerita-cerita si gadis
yang hidupnya begitu jauh dari hidupnya sendiri dengan
wanita yang membuatnya jatuh hati. Kami berjumpa beberapa
tahun setelah aku memutus pertalian dari keluarga. Sama
sekali belum sembuh, tetapi sudah pandai menahan sakitnya.
Tak ada pelampiasan. Tak ada yang akan mengerti. Aku tahu
bicara soal Islam akan menimbulkan keresahan. Jadi
kupendam saja semua.
Bertahun-tahun setelah meninggalkan Islam barulah aku
kebetulan melihat laman Facebook Bill Maher. Para eksMuslim menanggapi reaksi Ben Affleck terhadap Sam Harris
yang mengkritik Islam. Hujatan seronok dan rasis-nya kini
legendaris, hampir-hampir klise. Sebelum itu, tak pernah
kudengar istilah eks-Muslim. Aku tak tahu, ternyata ada yang
lain sepertiku. Semua rahasia jorokku kusimpan sendiri.
Hidupku ini tidak politically correct. Aku tak pas dengan narasi
pilihan. Kisah hidupku adalah kebenaran meresahkan, dan
orang lebih memilih dusta yang nyaman. Tapi reaksi mereka
terhadap gembar-gembor Ben Afflect membuatku ingin
terlibat.
Sam Harris, seorang ilmuwan saraf dan penulis buku
gebrakan berjudul The End of Faith, hadir di acara Bill Maher
pada Oktober 2014, berbicara tentang Islam dengan lagak
bicara khasnya yang berwibawa tapi halus. Dia menjajaki topik
dengan

ketelitian

akademis
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yang

sama

seperti

yang

dipakainya di semua risetnya tentang agama-agama di dunia.
Dia bicara soal Islam sama seperti dia bicara soal Kristen,
Yahudi, dan banyak agama dan ideologi lainnya: dengan
menyatakan fakta.
Dia dan Bill Maher membuka perbincangan dengan
menyayangkan

fakta

bahwa

kalangan

liberal

gagal

menjunjung nilai-nilai liberal. Bill ingat betapa penontonnya
bertepuk semarak untuk prinsip-prinsip seperti kebebasan
berbicara, kebebasan beragama, dan kesetaraan untuk
perempuan, kaum minoritas, dan LGBT, tetapi tepuk tangan
cepat lenyap kalau ada yang bilang bahwa prinsip-prinsip ini
tidak dijunjung di dunia Muslim. Sam menimpali bahwa kaum
liberal dengan senang hati mengecam teokrasi kulit putih,
teokrasi Kristen, tetapi gagal mengecam kejahatan serupa di
dunia Muslim. Dia menjelaskan bahwa Islam, agama
(kumpulan gagasan) sangat berbeda dari Muslim, masyarakat
penganutnya.
Seolah diberi isyarat, Ben Affleck, aktor yang memainkan
peran malaikat yang berpaling dari Tuhan di film Dogma,
tampak mantap hati untuk mengajukan diri sebagai barang
bukti atas karikatur seorang liberal rancu yang disebutkan Sam
tadi dengan melontarkan tuduhan-tuduhan rasisme kepada
Bill dan Sam. Dia menyamakan mereka dengan orang-orang
yang memakai istilah “Yahudi culas” atau yang berkata bahwa
“Orang Kulit Hitam cuma pengin baku tembak dengan
kaumnya sendiri.” Dia berkeras bahwa orang Muslim “cuma
pengin makan sandwich”, dengan sempurna mengilustrasikan
kemunafikan yang baru diungkapkan Sam. Apa Ben Affleck,
orang di balik film yang khusus dimaksudkan untuk
mengkritik dan mengolok-olok agama Kristen, merasa bahwa
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kelewatan kalau Sam Harris dan Bill Maher berbincang sopan
dan faktual tentang Islam?
Meskipun Bill dan Sam mengutip statistik dari Pew
Research Center—bahwa kira-kira 90 persen orang Mesir
percaya orang harus dibunuh karena murtad, Ben masih
bersikukuh bahwa gagasan teruk ini hanya dianut oleh
segelintir orang Muslim.
Dari sudut pandangku, tak bisa dimaafkan kalau Ben
Affleck

menangkis

kritik

atas

ideologi

yang

telah

menyebabkan begitu banyak duka di dunia ini. Umumnya,
orang di Barat tak peduli kalau perempuan Muslim dipenjara
atau dibunuh di Iran atau Arab Saudi karena tak menutup
rambut mereka. Tak peduli kalau blogger di Bangladesh
dibacok mati di jalanan karena berani menulis tentang
humanisme. Tak peduli kalau mahasiswa dipukuli sampai
mati di Pakistan karena mempertanyakan Islam. Tapi
sekarang, akhirnya, orang biasa di televisi biasa angkat bicara
soal isu-isu yang telah mewabahi dunia Muslim selama 1.400
tahun – dan lelaki sok baik yang diliputi rasa bersalah kulit
putih ini menghalang-halangi! Aku geram.
Ingin rasanya buka suara. Ingin rasanya berteriak dan
menjerit. Ingin rasanya ikut terjun bersama Sam Harris ke
arena pertarungan gagasan ini. Akan tetapi, aku juga takut.
Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, doyong ke lautan luas.
Aku sudah aman di tanah kering. Sudah bebas dari perairan
ganas di bawah sana. Tapi kini aku diliputi rasa ingin terjun
kembali. Ingin aku bertemu mereka yang telah melalui yang
telah kulalui. Ingin aku berbagi cerita dengan mereka, dengan
semuanya. Ingin aku punya warga yang bisa memahami
ketakutan latenku, kerisauanku, dan obsesiku.
4

Ini risiko besar. Tak seorang pun dalam hidupku tahu
ceritaku. Tak seorang pun. Satu-satunya yang tahu sudah
bertahun-tahun meninggal dunia. Aku tak punya saksi mata
hidup. Aku bisa melanjutkan hidup sejajar dengan semua hal
yang sedang terjadi ini dan memilih untuk tidak meloncat dari
tebing ke samudra. Aku takkan terendus.
Atau, aku bisa berani. Aku bisa memilih untuk ikut, basah
kuyup di air masin dan rumput laut, atau bahkan tenggelam.
Aku bisa memilih mengetengahkan sudut pandangku. Aku
bisa

memilih

untuk

mengoreksi

kawan-kawan

yang

bersikukuh Islam agama damai. Aku bisa memilih membuat
orang resah dengan ceritaku. Aku bisa memilih untuk
menghadapi lecut baliknya, kawan-kawan yang menjauh, dan
ancaman kematian.
Yang waras bakal balik kanan dan menjauhi samudra itu.
Aku tahu apa isinya. Aku pernah di sana. Lebih mudah kalau
berpaling dan lanjut menjalani hidup di tanah aman dan kering
yang sudah kucapai dengan mempertaruhkan hidupku ini.
Tapi aku memilih terjun.
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Kekerasan I

A

mpun! Ampun... Bu! Ibu! Tolong!”
Aku berbaring di atas kasur seperti disuruh,
memohon dengan kalut seperti berkali-kali sebelum

ini. Aku ngeri dengan adegan yang sudah kukenal ini, walau
adegan itu sedang menyeruak tepat di depanku. Tumitku
direnggut dan tubuhku disentak ke kaki tempat tidur.
Keinginan untuk meronta harus kutahan. Kalau tidak, lebih
buruk jadinya. Aku menangis sejadi-jadinya sampai susah
bernapas, waktu diikatnya kakiku ke tempat tidur dengan tali
skipping.
Diambilnya batang plastik oranye favoritnya. Yang plastik
ini pengganti yang kayu, yang terus patah. Awalnya aku lega,
karena serpihan kayu tak lagi menusuk dagingku, tapi siapa
nyana rasanya jauh lebih perih. Seumur hidup aku benci warna
oranye. Kedua tapak kakiku dilibasnya. Tapak kaki adalah
sasaran aman karena bekas lukanya takkan terlihat mata guru.
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Umurku enam tahun, dan inilah hukumanku kalau keliru
menghafal surah dari Al-Qu'ran.
“Jadi, lain kali bisa kau hafalkan itu?” “Bisa!”
Sorot mataku memohon pada Ibu. Ibu, kenapa kau tak
bersuara atau berbuat untuk melindungiku? Kenapa kau hanya
bergeming di sampingnya?
Apa yang menahannya? Apa karena takut? Ibu yang
memanggilnya. Apa berarti dia ikut bersalah? Waktu itu, tak
bisa kuterima, satu-satunya orang tua yang kukenal rela
menyerahkanku untuk diikat dan dipukuli. Yang jahat lakilaki itu, bukan ibuku. Mestinya begitu. Terus kenapa, coba, Ibu
menelepon dan memintanya datang? Kenapa?
“Lain kali aku ke sini, kau harus sudah hafal ketiga
surahnya, mengerti?”
“Iya...”
“Surah yang mana saja?”
Sekejap aku terdiam, dan tangannya mengacung lagi, delik
matanya menanti.
Kalau kulitku sudah merah semua dihajarnya, kakiku yang
sudah lebam lecetlah yang menjadi korban. Aku mandi
keringat. Jantungku berdegup kencang. Napasku sesak, tapi
aku tahu ini takkan berakhir sampai aku berani menjawab.
“Al Fatiha, Al Kauthar, dan... Al Ikhlas.” Tiga surah pendek
bacaan wajib untuk salat lima waktu. Kata-kata itu keluar dari
mulutku, serak, cekat, lirih.
“Kalau sampai salah sekali – sekali saja – kau lihat sendiri
sakitnya nanti.”
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Akhirnya, dia melepas ikatanku, melempar tali ke lantai,
dan berlalu pergi. Terbaring di situ, aku menunggu Ibu datang
dan menghiburku. Ibu tak datang. Setiap kali selesai dipukul,
aku menunggu, tapi Ibu tak datang-datang. Dia selalu
mengekor keluar kamar, dan aku mendengar suara dan tawa
mereka saat berbincang. Aku menahan napas, menunggu
suara pintu depan ditutup. Aku tak bisa tenang sampai tahu
kalau laki-laki itu sudah di luar apartemen. Sulit mengatur
napas saat kulihat cahaya dari lampu mobil-mobil di jalan di
bawah berseliweran di langit-langit kamar. Wuss, wuss, wuss.
Akhirnya, aku meringkuk, jempol terselip di mulut.
Walau kaki nyut-nyutan dan dada sesenggukan, aku
tertidur pulas, tidur yang hanya bisa terjadi setelah raga
lunglai melawan ancaman siksa jiwa.
Aku tersentak bangun di tengah malam dengan bekas
basah dingin di bawahku. Salah satu kakiku menyentuh bekas
ompol itu, dan sengat nyeri tak tertahankan memaksaku
terjaga. Aku tahu aku harus ke kamar mandi, tapi bayangan
sakit karena harus berdiri dengan kaki yang babak-belur
membuat mataku basah kembali. Pelan-pelan, kugantung
kedua kaki di tepi tempat tidur. Keduanya bengkak dan
melepuh berisi darah. Kukuatkan hati sebelum menjejak ke
lantai. Aku tahu, kalau aku berdiri sempurna, gelembunggelembung itu bisa pecah, tetapi bekas ompol yang membikin
pedih luka harus cepat-cepat dibersihkan. Aku berjingkat
dengan sisi luar kedua kaki supaya bagian yang sakit tak
terkena karpet. Aku terhuyung pelan, berpegangan setiap kali
melangkah – pertama ke tempat tidur, lalu lemari baju, lalu
gagang pintu, lalu dinding lorong rumah. Rasa benyek saat
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luka-luka itu tak sengaja robek adalah rasa yang masih kuingat
jelas hampir empat puluh tahun kemudian.
Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya, bujuk mereka,
dibandingkan api neraka jika kau tak menghafalnya. Sebelum
aku belajar diam, aku bertanya.
“Kalau

Allah

membakar

hangus

dagingku,

lalu

menumbuhkannya kembali, terus membakarnya lagi selamalamanya, tidakkah aku akan terbiasa?”
“Tidak,” balas ibuku. “Allah akan membuat sakitnya sama
seperti yang pertama, setiap kali.”
Aku ngeri dengan Allah, dengan kiamat, dengan siksa
neraka – bukan isi pikiran anak biasa, atau setidaknya, anak
non-Muslim biasa.
Internet sarat akan video-video YouTube tentang anakanak yang diserang keji di madrasah. Yang perempuan
direnggut rambutnya dan dibanting ke tanah karena tidak
berhijab, yang laki-laki dilibas dan ditendang setelah
tersungkur ke tanah. Penganiayaan yang kuderita, walau
biadab, masih terbilang ringan dibandingkan cerita-cerita yang
kudengar. Seorang anak perempuan di Somalia menceritakan
kepadaku seperti apa ibunya mencekokkan minyak panas ke
mulut abangnya (saat dia diikat ke tempat tidur), dan saudarasaudara kandungnya dipaksa melihat.
Menurut

laporan-laporan

terbaru,

di

negara-negara

mayoritas Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara, lebih
dari 70 persen anak berusia dua hingga empat belas tahun
dihukum dengan beringas. Di beberapa negara – seperti
Yaman, Tunisia, Palestina, Mesir – lebih dari 90 persen anak
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mengaku telah dianiaya dengan kasar. Apa alasannya?
Mengapa insiden-insiden kekerasan terhadap anak terjadi di
negara-negara tersebut? Benang merahnya adalah bahwa
mereka

memeluk

agama

yang

sama.

Agama

yang

memerintahkan mereka untuk memukul anak-anak mereka.
Menurut Hadis, catatan sabda dan perbuatan Muhammad, dia
berkata, “Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk
(mendirikan) salat pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan
pukullah mereka karenanya pada saat mereka berusia sepuluh
tahun.” (disahihkan oleh al Baani dalam Shahih al Jami, 5868)
Dia juga berkata, “Gantungkan pecut di tempat yang dapat
dilihat keluarga, karena itu sesungguhnya itu pendidik bagi
mereka.” (dikatakan oleh al Baani dalam Shahih al Jami, 4022)
Sudah jadi tanggung jawab orang tua untuk memastikan
anak-anak mereka hafal Al-Qur'an, selalu salat lima waktu,
dan mengikuti jalan sempit yang telah disiapkan. “Setiap
kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban

terhadap

apa

yang

dipimpinnya.

Seorang Amir yang memimpin atas manusia adalah pemimpin
dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lakilaki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap mereka. Setiap wanita adalah
pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya dan dia akan
dimintai pertanggungjawabannya. Seorang hamba sahaya
adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas
harta tuannya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan
setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang
mereka pimpin.” (HR. Bukhari: 7138 dan Muslim 1829)
Jadi, orang tua memukul anak untuk menunaikan tugas
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dan takut akan kaidah agama; anak-anak mereka harus
menjadi Muslim yang taat. Kalau tidak, orang tualah yang
dianggap gagal, dan mereka harus mempertanggungjawabkan
ini di hadapan Allah pada hari kiamat. Jika anak-anak mereka
tidak menjadi Muslim yang taat, jiwa orang tualah yang
terancam siksa api neraka selama-lamanya.
Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 7 dari 10 anak
mengalami serangan psikis dan tingkat tertingginya terjadi di
Yaman (90 persen). Sekitar 6 dari 10 anak mengalami hukuman
fisik. Tingkat tertingginya terdapat di Republik Afrika Tengah,
Mesir, dan Yaman (di atas 80 persen).
Biasanya, keluarga menerapkan kombinasi beberapa
praktik pendisiplinan dengan kekerasan. Sebagian besar anak
di kebanyakan negara atau wilayah terpapar hukuman, baik
psikis maupun fisik. Hal ini mengonfirmasi bahwa dua bentuk
kekerasan ini kerap tumpang tindih dan sering terjadi bersama
di dalam konteks pendisiplinan. Pajanan ke berbagai jenis
kekerasan dapat memperparah potensi bahaya terhadap anak
dalam jangka pendek dan panjang.
Meski

penganiayaan

dan

ancaman

penganiayaan

menggentarkan hatiku, selama-lamanya aku pembangkang.
Mendengarkan musik, contohnya, dilarang. Musik itu asalnya
dari setan. Dasar pembangkang, kalau di rumah tidak ada
orang, aku akan memutar frekuensi radio jam kami ke LG73
dan mendengarkan tangga lagu hari ini. Fresh Prince benar:
orang tua nggak bakal mengerti. Tapi aku takut murka Allah.
Saat mengikuti lantun lagu John Lennon “Imagine”, sampai di
bagian lirik and no religion too, aku selalu diam — sekadar
senandung pun tak berani, daripada mengkafirkan diri.
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Menjadi kafir adalah dosa terberat dalam Islam. Bisa diganjar
hukuman mati. Aku ingat menerka-nerka, kok bisa aku begitu
suka 99 persen isi lagu ini tetapi betul-betul enggan dengan
satu baris ini? Begitu enggan sampai melafalkan dengan gerak
bibir saja pun tak bisa. Mungkinkah: kalau Lennon benar di
baris-baris lirik yang lain, ia benar juga di baris yang itu?
Ada beberapa ingatan seperti itu, saat berkas cahaya
memancar sebentar melalui retakan-retakan semen beton
Islam yang ditimpakan padaku selapis demi selapis di
sepanjang masa kanak-kanakku.
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Salat

U

mat Muslim diwajibkan untuk mematuhi Lima
Rukun Islam: bersyahadat, salat lima waktu,
bersedekah, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik

haji. Mengulang pola gerak ritmis dan mendaraskan kata-kata
asing selama salat lima waktu menjaga kami tetap di barisan.
Tak sempat melenceng dari jalan yang benar jika salat
berikutnya terus menanti. Tak sempat semennya rompal
sebelum lapisan baru ditambalkan di atasnya.
Salat adalah kegiatan repetitif yang membungkam pikiran.
Tak ada ruang untuk meragam, sedikit pun. Setiap gerak ritual
dan setiap kata sudah spesifik dan metodis; kedirian umat pun
hilanglah. Masuk barisan. Ikut kerumunan. Mata ke depan.
Selama ibadah haji, ziarah suci ke Mekah, setiap orang dilucuti
dari busana pribadinya, dan semua haji berpakaian serupa:
kain putih sederhana.
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Proses sebelum salat pun sama repetitifnya dengan salat itu
sendiri. Langkah pertama adalah ritual membersihkan diri,
disebut wudu. Tiap langkah wudu mesti diulang tiga kali:
basuh tangan tiga kali, berkumur tiga kali, usap hidung tiga
kali, basuh wajah tiga kali, basuh lengan dari pergelangan ke
siku tiga kali, usap telinga tiga kali, basuh kaki tiga kali.
Tungkaiku terlalu pendek untuk bisa mengangkat kaki ke
wastafel. Jadi, untuk langkah terakhir ini, aku terpaksa naik ke
meja wastafel. Setelah wudu, kamu siap untuk salat, tetapi
kalau kamu buang air kecil atau besar atau buang angin setelah
wudu, kamu harus mengulang ritual itu dari awal lagi.
Berikutnya, salat. Banyak sekali tetek-bengek ritualnya.
Kamu harus menghadap kiblat: mengarah ke Kabah di Mekah,
Arab Saudi. Yang laki-laki tak perlu berbusana khusus, tetapi
yang perempuan harus menutup setiap jengkal tubuhnya,
kecuali wajah dan tangan. Aku tak suka pakai kaus kaki, tetapi
Allah tak menerima salat dari anak perempuan yang jari
kakinya terbuka – kalau anak laki-laki, boleh.
Abangku akan mulai dengan azan, panggilan ibadah. Tak
perlu-perlu amat sebetulnya. Lagi pula, kami semua memang
sudah ada di ruang keluarga. Dia akan memalingkan kepala
dari kiri ke kanan, memastikan suaranya melambung sejauh
mungkin.
Lalu kami berbaris – anak laki-laki di depan, anak
perempuan di belakang. Di masjid, yang pria masuk dari
pintu-pintu utama, sementara yang wanita masuk dari pintu
belakang, dekat dapur, dekat tempat sampah. Isu segregasi
gender di masjid telah disoroti oleh para reformis Muslim
seperti Asra Nomani. Dia menulis sebuah artikel di Washington
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Post, bercerita tentang pengalaman masuk masjid dari pintu
utama bersama ayahnya. Dia dan ayahnya terus diusik hingga
dia meninggalkan area itu dan bergabung dengan para wanita
di ruang bawah tanah. Perempuan di Eropa sekarang
melawan. Mereka tidak hanya membuat masjid tanpa
segregasi, tetapi masjid yang dipimpin oleh imam perempuan!
Tentu saja, masjid-masjid itu tidak permanen. Umumnya,
mereka menjalankan salat di gereja-gereja, yang rohaniwannya
membuka pintu dengan ramah bagi mereka pada hari Jumat
sehingga mereka bisa beribadah tanpa takut. Jumlahnya hanya
segelintir, tetapi mereka adalah perempuan yang melawan
apartheid gender, yang luas diterima dalam Islam. Mereka
pindah

tempat

fundamentalis

setiap
yang

pekan,

takut

mengancam

dengan

kalangan

mereka

karena

membangkang. Ada pula kelompok-kelompok Muslim yang
melawan kalangan fundamentalis dengan mengadakan masjid
yang membolehkan umat LGBT dan bahkan imam LGBT!
Sepenuh hati kudukung Muslim yang membuka diri untuk
inklusivitas dan yang menentang diskriminasi.
Biasanya, umat yang pria beribadah bersama, terpisah dari
yang wanita. Kalau harus di ruang yang sama, pria di baris
depan dan perempuan di belakang – biasanya dipisah dengan
semacam sekat. Di barisnya masing-masing, mereka berdiri
sedekat mungkin dengan yang lain, bahu bersentuhan, kaki
bersentuhan, supaya iblis tak bisa menyelinap.
Salat punya tata cara khusus, dengan serangkaian gerakan
baku. Pertama, kamu berdiri dengan tangan di dada (tangan
kanan di atas tangan kiri), lalu kamu mendaraskan surah
tertentu di sikap tubuh yang ini. Kemudian rukuk (bungkuk
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dengan tangan di lutut) dan mengulang surah tertentu lainnya
tiga kali, lalu berdiri tegak lagi, lalu sujud hingga wajah
menyentuh lantai, menggumamkan kata-kata baku tiga kali,
kemudian simpuh sambil mendaraskan kata-kata khusus
untuk posisi ini, lalu wajah ke lantai lagi, dan terakhir simpuh
lagi. Tiap-tiap dari siklus ini disebut rakaat. Lama salat
berbeda-beda, dari dua hingga empat rakaat. Dan seusai tiap
salat, ada doa-doa tambahan yang, katanya, boleh iya boleh
tidak. Tapi doa-doa ini selalu wajib bagiku.
Seluruh ritual ini terjadi lima kali sehari. Dan dalam tiap
salat, dalam tiap rakaat, kata-kata yang sama diulang,
dilafalkan, dipatrikan ke benakku. Aku tak pernah tahu makna
kata-kata yang kuulang-ulang paling tidak dua puluh kali
sehari ini. Makna kata-kata itu tak pernah dibahas. Semua
cuma perlu diulang sampai capek tanpa perlu berpikir. Tanyatanya hanya akan berakibat dimarahi dan diperingatkan.
Meskipun hampir setiap hari habis untuk salat, keraguan
tetap menyelinap masuk. Andai saja aku bisa pasrah – karena
memang itulah makna sejati dari Islam. Muslim yang taat tak
lagi meronta – pasrah saja hingga semennya kering, mengunci
posisi mereka.
Aku tak berhenti meronta, tetapi diruyaki rasa benci diri
sendiri karenanya. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi
Muslim sejati kalau tak mau rela dan pasrah saja? Kakak dan
abangku tampak biasa-biasa saja, setidaknya mereka tak
pernah mengadu kepadaku. Karena hal ini, aku dijuluki
“domba hitam” (biang kerok) oleh Ibu. Dia bilang, iblis yang
membuatku bertanya.
Makin tambah usiaku, pertanyaan-pertanyaan itu makin
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sulit dijawab. Aku ingat satu percakapan gamblang dengan
Ibu waktu aku remaja.
“Usia Nabi lima puluh tahun lebih, dan dia menikah dengan
gadis enam tahun?”
“Terus? Memangnya kamu lebih pintar dari Rasulullah?
Kamu siapa, berani-berani mempertanyakan tindakannya?”
“Dia pedofil?”
“Tidak! Mana mungkin! Istrinya baru disetubuhi setelah
dewasa. Setelah haid. Sebelum itu, dia hanya melakukan hal
lain, untuk mempersiapkannya. Supaya dia nyaman bila
waktunya tiba. Subhanallah, Rasulullah senantiasa bijaksana
dan bertenggang rasa.”
“Oh, jadi dia sudah dewasa . . . ?”
“Ya, di mata Allah dia sudah dewasa. Kamu menjadi
wanita dewasa setelah haid, dan semua dosamu mulai
dihitung. Sebelum itu, kamu anak-anak, dan perbuatanmu
belum dicatat.”
“Terus, berapa usianya?”
“Sembilan tahun.”
“Sembilan? Dewasa dari mana?!” Waktu itu aku memekik.
Ibu menjawab semua pertanyaan keras kepala itu dengan
tamparan di wajah, dengan kata-kata hujatan penuh rasa benci,
dan

peringatan

bahwa

iblis

telah

merasuki

otakku,

membisikkan pikiran-pikiran itu ke batinku. Setan, si iblis, itu
terlalu kuat untuk kulawan. Aku mencoba urung bertanya,
tapi kadang rasanya tak tahan. Dan saat perang batin itu
berkecamuk, aku jadi ketakutan untuk mempertanyakan halhal di kepalaku sendiri, karena Allah akan membaca pikiranku
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dan menghukumku bila meragukannya. Semua yang baik
adalah berkat Allah, dan semua yang buruk adalah karena
lemahku, karena godaan setan. Aku tak pernah merasa pegang
kendali atas kehidupan sendiri.
Yang pasti, itu bukan setan. Itu proses bertanya yang alami
dan berpikir kritis.
Ini

salah

satu

hal

tersulit

yang

kualami

setelah

meninggalkan Islam — memutuskan, bertumpu pada pikiran
dan suara hati yang dahulu terus-menerus dilumpuhkan.
Sekarang, aku harus membangkitkan keduanya dan mencari
cara untuk mendengarkan dan mempercayai diriku sendiri.
Aku tidak diajarkan untuk berpikir. Berpikir itu tidak
dianjurkan dan, malah, diganjar hukuman. Aku diajarkan
untuk turut perintah. Setiap segi kehidupanku sudah diatur.
Tak ada keputusan yang bisa kuambil sendiri: cara
menggunakan kamar mandi, cara minum air, cara memotong
kuku, cara memakai sepatu — dan semua yang lainnya —
sudah diresepkan. Aku tak lain hanyalah wahana yang
diciptakan
harapannya,

untuk

menyebarkan

membaktikan

hidup

firman

Allah,

dan,

untuk

tujuan

itu—

kehidupan sempurna seorang Muslim taat, tidak kurang, tidak
lebih.
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Kepasrahan I

A

ku tak pernah suka dengan peran yang ditimpakan
kepadaku. Aku ingat waktu bebas dari belenggu
semen itu, sebelum lelaki bejat itu memasuki

kehidupan kami, dan karena itu aku berontak setiap kali
lapisan semen ditimpakan padaku. Aku ingat tahun-tahun
sebelum Ibu bertemu dengannya dan memeluk Islam
fundamentalis dan mulai menutup rambutnya dan menyebut
semuanya haram. Aku ingat aku ikut les berenang dan
bermain di taman. Aku ingat tak harus bangun subuh untuk
bergumam di atas sajadah. Aku ingat pernah diizinkan
bermain dengan boneka Barbie dan dengan anak-anak
tetangga yang non-Muslim. Aku ingat pernah merayakan
ulang tahun dan berenang dan makan Oreo. Semua ini dan
banyak hal lainnya kini dilarang.
Meskipun aku tinggal di Kanada, ibuku sendiri tak pernah
dibesarkan seperti ini di Mesir. Dengan tatapan iri aku
memandang foto hitam putih pernikahan orang tuaku. Ibuku
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tampak seperti gadis Bond dalam balutan gaun pengantin
sebatas lutut. Rambutnya digelung, dan rias matanya mewah
dengan bulu mata palsu badai. Seorang penari perut yang elok
dan anggun tampak dalam hampir setiap fotonya. Aku melihat
foto-foto pernikahan itu dan kaget betapa beda dunia
tempatnya berasal.
Begitu banyak hal dalam bingkai empat kali enam inci itu
haram. Kaki ibuku terlihat jelas, busananya ketat, lengan
bajunya hanya sampai siku, wajahnya dirias, dan tanpa
kerudung. Gaya rambutnya pun haram dalam Islam. Ada
minuman keras, musik, dan tarian: semua itu haram.
Ibu bahkan mungkin tak pernah mendengar kata haram
waktu dia tumbuh besar. Hidupnya dulu bahagia. Paman
ayahnya adalah presiden pertama Mesir, mereka kaya-raya
dan berkuasa. Kakekku sudah menikah dan punya tiga anak
ketika pamannya menjadi orang terkuat di negara itu. Namun,
dia memutuskan untuk memanfaatkan status pesohor barunya
ini dan mempersunting seorang istri berkulit terang. Istri
kebanggaannya harus punya warna dan fitur rupa khas Eropa,
tetapi juga harus memeluk agama yang benar. Jadi
dipinangnyalah seorang gadis dari Turki sebagai istri muda.
Waktu nenekku tiba di Mesir, dia bahkan tak bisa
berbahasa Arab, tetapi selalu dipuji-puji karena berusaha
belajar bahasa itu. Dia pindah ke rumah megah dengan banyak
pembantu dan terus beranak – tujuh orang, tepatnya. Ketika
Nasser berkuasa, dan paman kakekku menjadi persona non
grata dan tahanan rumah, Kakek tak sanggup menghadapi
kondisi itu. Sepuluh anak dan dua istri saja sudah
membuatnya kewalahan. Jadi, dia pindah ke Arab Saudi.
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Pernah kudengar anggota keluarga kami menerka-nerka
bahwa dia sebetulnya tak perlu pindah. Pindahnya itu hanya
dalih untuk lari dari tanggung jawab keluarga. Dari sana, dia
mengirim uang untuk kedua keluarganya. Tentu, dia tak mau
sendiri di sana, dan karena itu dia menikah untuk ketiga
kalinya.
Tapi dia tidak pindah hingga Ibu duduk di bangku kuliah.
Ibu sudah pasti anak kesayangan. Sulung dari tujuh
bersaudara, hanya dia dan kembarannyalah yang benar-benar
dibesarkan oleh ayah mereka. Anak-anak yang lainnya tak
seberuntung itu; beberapa bahkan tak ingat ayah mereka. Dari
kecil dia sudah dilayani para pengasuh. Tak perlu capekcapek. Lucunya, dan ini cerita nyata, waktu dia menikah
dengan Ayah, dia bahkan tak tahu cara merebus air. Dia
bersekolah di sekolah Katolik swasta bergengsi. Mesir di
zaman itu, orang-orangnya lebih sekuler dari yang sekarang.
Di masa-masa itu, Ikhwanul Muslimin belum lagi muncul.
Malangnya, sekarang ratusan umat Nasrani Mesir tewas
dibunuh waktu beribadah di gereja-gereja mereka. Dan
bahkan orang Muslim yang dianggap tak cukup Muslim oleh
ekstremis Suni, seperti umat Muslim Sufi, dibunuh di Mesir
saat beribadah di masjid-masjid mereka. Seantero Timur
Tengah dan Afrika Utara telah menjadi lebih ekstrem, dan
kalangan ekstremis ini juga menyebar ke Eropa dan Amerika
Utara. Tak ada toleransi untuk sekte-sekte Muslim yang lain.
Seorang penjaga toko Ahmadiah di Inggris dibunuh oleh
seorang ekstremis Suni karena mengucapkan “Selamat
Paskah” kepada para pelanggan. Mayoritas Muslim (sekitar 90
persen) adalah Suni dan Syiah adalah aliran terbesar
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berikutnya (hampir 10 persen) dan semua aliran lainnya tak
sampai satu persen. Di buku ini secara umum saat aku
menyebut “Muslim”, yang kumaksud adalah mayoritas besar
Muslim Suni—karena itulah pengalamanku. Di zamannya Ibu
dulu, lazim orang mengaku Muslim tetapi tidak menganggap
agamanya terlalu serius. Perempuannya tidak berhijab, orang
minum alkohol, dan Islam adalah agama yang pemeluknya
saat itu sesantai sebagian besar pemeluk agama Nasrani saat
ini. Tapi semua berubah jauh.
Aku marah karena Ibu boleh menjalani hidup yang glamor
sementara aku dipaksa belajar surah dari Al-Qur'an, tak
diizinkan naik sepeda karena takut hilang perawan, atau
belajar berenang karena baju renangnya terlalu terbuka.
Kenapa dia tak ingin aku sama bebasnya seperti dia dahulu?
Dia punya teman-teman Kristen, tapi aku tak boleh bermain
dengan kawan-kawan, Chelsea dam Lindsay, karena mereka
kafir. Setiap hari mereka mengetuk pintu apartemen kami.
“Boleh kami masuk dan bermain dengan Yasmine?”
“Tidak, tidak sekarang,” jawab ibuku. Aku berdiri di
lorong, memilin jari, berharap Ibu mengalah.
“Boleh dia main ke tempat kami?”
“Tidak, dia sibuk.”
“Aku nggak sibuk, kok!” sahutku.
“Masuk kamar sana!”
Sering kubayangkan, apa jadinya kalau hidup kami tak
diporak-porandakan oleh bom atom yang menghantam
rumah kami.
Bomnya adalah seorang laki-laki – “Paman” Mounir – yang
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mengambil Ibu sebagai istri keduanya. Bak banteng edan, dia
menyeruduk masuk. Tak ada angin tak ada hujan – tiba-tiba
dia ada, sosiopat buas yang merangsek masuk ke dalam hidup
kami. Dia masuk ke rumah kami seolah itu rumahnya, dengan
janggut kusut dan tangannya yang kapalan. Dia jarang
berinteraksi denganku, kecuali untuk mengikat kakiku ke kaki
tempat tidur. Aku tak tahu-menahu kalau Ibu adalah istri
keduanya. Kami memanggilnya paman, dan dia punya istri dan
anak-anaknya sendiri. Ibu baru menyingkap kebenaran ini
waktu aku sudah kuliah. Poligami dilarang dalam hukum
demokrasi liberal Kanada, jadi dia tak mau mengungkapkan
informasi rawan ini kepada kami anak-anaknya. Mana dia
tahu kalau pemerintah kami sering menutup sebelah mata
untuk laki-laki Muslim yang punya banyak istri. Jutaan dolar
dana pemerintah disalurkan untuk mendukung laki-laki yang
melanggar hukum. Kalau seorang laki-laki tak mampu
menafkahi

istri-istrinya,

dia

tinggal

meminta

mereka

mendaftar program bantuan sosial sebagai orang tua tunggal,
dan cling! Masalah selesai. Ibuku salah satunya. Karena dia
hanya menikah secara Islam, bukan secara legal, dia dapat
menerima bantuan sosial sebagai orang tua tunggal dan
pemerintah mengabaikan fakta bahwa dia menikah dengan
pria ini karena mempertanyakan hal seperti itu dianggap rasis
atau apalah namanya.
Meskipun dia itu sebetulnya ayah tiriku, aku tak pernah
memanggilnya ayah. Dan kami tak pernah punya hubungan
ayah dan anak. Dia cuma lelaki yang memukuli kami, dan
(kemudian kuketahui) kadang-kadang bersetubuh dengan ibu
kami.
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Kadang ketika aku pulang dari sekolah dia ada di rumah.
“Aku salah apa?” Sejauh yang kutahu, dia datang cuma
untuk memukul seseorang.
“Tak ada. Main sana di kamarmu,” begitu Ibu menyuruhku.
Pernah sekali waktu, aku mau ke kamar mandi, dan
kumendengar mereka berdua di situ. Biasa. Dulu aku dan
Abang juga pernah mandi bersama. Kemudian, di depan
istrinya – aku tak ingat mengapa – aku tak sengaja bilang
bahwa mereka di kamar mandi bersama.
“Apa? Tak benar itu!” Dia dan Ibu membantah keras.
“Benar, kok. Aku dengar Ibu dan paman di dalam.” Mereka
bersikeras bahwa aku keliru. Dan aku tak tahu mengapa.
Rasanya aneh melihat ibumu sendiri berbohong. Aku kira
Ibu tak bisa bohong. Mereka bersikeras aku salah. Akhirnya,
aku menyerah dan mengiyakannya, walau itu berbeda dari
yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku salah lihat,
atau salah dengar, karena begitulah kata Ibu. Dan aku harus
percaya. Lagi pula, dia 'kan ibuku. Aku percaya dia lebih dari
aku percaya diri sendiri. Aku mengalah dan mengiyakan
bahwa mereka tidak di kamar mandi bersama. Aku mesti salah
sangka.
Perasaan yang sama kualami ketika Ibu bilang bahwa dia
akan bicara ke Mounir dan memintanya untuk tak lagi melibas
kami. Dan aku percaya. Walaupun Mounir akan balik lagi hari
berikutnya. Kok dia bisa tahu kalau aku melewatkan salat? Di
rumah saja dia tidak. Entah bagaimana, kata-kata Ibu punya
kuasa atas kenyataan.
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Sebelum lelaki itu datang, hidup kami jauh lebih tenang.
Ada kolam renang terbuka di gedung apartemen kami. Aku
baru belajar berenang di bawah air – belum percaya diri
berenang gaya anjing, tapi aku bertekad mau belajar. Ada juga
taman bermain di gedung kami, tempat aku bermain selama
berjam-jam. Aku naik sepeda dan bermain boneka Barbie
dengan kawan-kawan. Aku dan saudara-saudara kandungku
lebih bebas. Kami masih terlalu kecil untuk tahu bahwa
kebebasan itu sebetulnya pengabaian; kami pikir bebas itu
berarti bisa di luar rumah dan bermain selama yang kami mau.
Kalau semua kawan sudah pulang untuk makan malam dan
tak ada lagi kawan yang bisa diajak bermain, aku balik ke lantai
atas. Tapi tak pernah ada makan malam yang menanti di meja
makan kami.
“Kamu belum pulang?” kata ibu kawanku.
“Nggak, aku boleh main selama kumau.”
“Jam tidurmu jam berapa?”
“Nggak ada!” balasku bangga.
“Enak ya jadi kamu,” sahut temanku.
Ibuku menghabiskan hari-harinya menonton sinetron dan
makan kuaci. Pagi aku berangkat sekolah dan pulangnya Ibu
masih di tempat yang sama. Bedanya cuma tumpukan kulit
kuacinya sudah lebih tinggi. Sesekali dia akan berteriak
memanggilku datang untuk mengubah salurannya.
Kalau dilihat lagi, sepertinya dia depresi. Orang tuaku
bertemu di universitas di Mesir dan pindah ke San Fransisco
bersama. Masa-masa damai, cinta, dan hippie di San Francisco
tahun 60an mulai meretakkan rumah tangga mereka. Jadi,
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mereka pindah ke Vancouver, Kanada – walau sama saja,
akhirnya mereka cerai juga.
Kini dia sendiri di negara baru tanpa sistem bantuan dan
dengan tiga orang anak. Dia betul-betul mendambakan
komunitas, sebuah jaringan pendukung, dan, sayangnya,
pencarian ini menggiringnya ke masjid setempat. Di situlah dia
bertemu monster yang menawarkan diri untuk menikahinya,
menjadikannya wanita utuh, dan menafkahi ketiga anaknya.
Dia pasti merasa begitu kesepian, begitu ditinggalkan. Dan
tanpa keyakinan bahwa sebagai perempuan dia punya kendali
atas dirinya sendiri, tanpa rasa percaya bahwa dia bisa menjadi
manusia sukses mengandalkan diri sendiri, bahwa dia tidak
butuh laki-laki. Dia menganggap dirinya benalu yang mencari
inang. Dia gantungkan diri pada laki-laki yang lebih rendah
darinya – menurut sistem golongan sosial Mesir – yang
memukuli anak-anaknya, tapi dia merasa satu-satunya pilihan
hanyalah pasrah menerima saja apa yang ada di depan mata.
Dalam kondisi depresi dan kalut, kesederhanaan dan
ketertataan

Islam

pastilah

begitu

menggoda.

Islam

menawarkan struktur yang begitu kaku sampai-sampai
memotong kuku saja diatur. Urutan memotong kuku sudah
ada aturannya, diikuti cara khusus untuk membuang
potongan kuku. Tak tersisa satu hal apa pun untuk ditentukan
sendiri. Setiap segi kehidupanmu sudah diatur. Untuk orang
yang takut dan kalut, sistem seperti itu, yang dirancang
dengan

presisi

level

militer,

tampak

seperti

karunia

penyelamat.
Dia langsung menceburkan diri, mirip seperti orang Kristen
yang lahir baru, yang “rela dan pasrah pada Tuhan,” yang
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bilang “Tuhan Yesus tuntunlah hidupku.” Dia tak mau
bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Maunya
Allah yang membuat semua keputusan yang dia rasa tak layak
diambilnya sendiri. Memang, rasanya menenangkan hati. Tak
perlu

dia

menimbang

segala

macam

pilihan

untuk

menentukan tindakan terbaik di setiap skenario; semua sudah
diatur. Dia tinggal manut dan patuh. Jalan di sepanjang jalur
lurus dan sempit yang disediakan agama. Sungguh rahmat
ilahi. Dia mabuk kepayang dengan kemungkinannya. Semua
itu bisa membuatnya bertahan tak hanya di negara asing tanpa
sistem dukungan, tapi juga dengan tiga anak rewel banyak
menuntut yang menjadi ekornya.
Berkali-kali dia bilang kepadaku kalau dia tidak suka anakanak. Dia bilang dia heran melihat orang gemas dengan bayi –
dia bingung apa yang membuat mereka girang seperti itu.
Gundukan daging yang ngences dan nangis? Tapi budaya yang
membesarkannya tak mengizinkan pilihan tak punya anak –
justru itu tuntutannya. Aku tak pernah merasa dia benar-benar
menginginkan kami, atau ada naluri keibuan dalam dirinya.
Budayanya juga membuat mustahil baginya untuk berdaulat
atas hidupnya sendiri. Sayangnya, cukup sering di masyarakat
misoginis,

kaum

ibu

bersikap

kejam

terhadap

anak

perempuannya. Berkuasa atas anak-anak (perempuan) adalah
satu-satunya domain yang diizinkan. Sikap ogahnya terhadap
anak-anak, meskipun anaknya sendiri, membuatnya sampai
hati untuk meninggalkan abang dan kakakku di Arab Saudi
untuk dirawat oleh mertuanya, yang migran di sana. Saudarasaudara kandungku dirawat oleh kakek dan nenekku selama
dua tahun. Lalu dia hamil aku.
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Rupanya, demi mencegah ayahku meninggalkannya,
ibuku diam-diam berhenti minum pil KB. Waktu Ayah hendak
pergi, dia bilang kepadanya bahwa dia hamil lagi (hamil aku),
dan berharap itu akan mencegah Ayah meninggalkannya,
seperti yang sudah-sudah. Tapi kali ini Ayah tak peduli. Dia
tetap angkat kaki. Aku gagal memenuhi satu-satunya tujuan
aku dilahirkan. Aku ini cuma efek samping tak berguna.
Mungkin,

setelah

sepuluh

tahun

kepayahan

mempertahankan rumah tangga, akhirnya Ayah melihat
betapa egois dan manipulatifnya Ibu. Mungkin, dia hendak
menyelamatkan diri sendiri. Jadi dia minggat, menikah
kembali, dan punya tiga anak lagi. Tinggallah kami diasuh
oleh seorang narsis yang mempersilakan seekor gergasi masuk
ke dalam hidup kami karena pas dengan kebutuhannya.
Sering

aku

menyelamatkanku,

bermimpi
tapi

Ayah

aku

tak

akan
pernah

datang

dan

benar-benar

mengenalnya. Orang tuaku bercerai sebelum usiaku genap
dua tahun. Sebelum menikah dan punya tiga anak lagi, dia
biasanya datang berkunjung. Dia membawa kami ke
McDonald’s dan akuarium raksasa. Aku ingat pergi ke rumah
pacarnya dan bermain dengan boneka-boneka Rusianya. Tapi
dia tak pernah jadi ayahku. Gampang bagi Ibu untuk
mengarang cerita betapa jahatnya Ayah karena Ayah tak
pernah ada untuk membela dirinya. Dia tak pernah ada untuk
membuktikan bahwa Ibu salah. Sepanjang hidup, aku melihat
Ayah, rata-rata, sekitar sekali sepuluh tahun.
Tanpa ayah yang menyelamatkan, aku biasanya berkhayal
bahwa aku ini anak angkat dan keluarga asliku ada di luar
sana. Aku cocok dengan mereka. Aku bukan biang kerok di
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keluarga asliku itu. Hingga kami bersatu kembali, aku tak
punya pilihan kecuali menanggung derita dari lelaki bejat
yang dinikahi ibuku yang kian hari kian menjadi bagian dari
hidupku ini. Harus kutahan semua hal agresif, kasar, dan hina
yang sengaja dilakukannya kapan pun dia mau.
Salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah
menghancurkan

semua

album

musik

Ibu

sekaligus

pemutarnya. Dia hancurkan album Hank Williams, Dolly
Parton, Fat Albert, dan Kenny Rogers Ibu dengan amukan
marah di hadapan muka-muka bingung kami. Mengapa ibu
kami tak menghentikannya? Mengapa dia membiarkan lelaki
ini merusak barang-barangnya? Ibu jinak berdiri di samping.
Dia beda kalau lelaki itu ada. Tiba-tiba dia jadi lembek dan
diam dan sangat penurut. Cuma dia yang kupunya untuk
melindungiku, tapi dia sama sekali tak seperti Wonder Woman
di televisi. Saat itu aku mengerti dia takkan pernah
membelaku. Dia takkan pernah membelaku dari semua
pukulan itu. Dia bahkan tak membela album musik koleksinya
sendiri.
Lelaki itu mengajak kami, tapi aku tak ada selera untuk
menghancurkan album-album itu. Waktu itu tidak kusadari,
tapi itulah lapisan semen pertamanya. Semennya belum
kering, jadi aku tidak ragu bertanya. Kupungut puing-puing
tajam album stand-up Bill Cosby dan bertanya kepada Ibu
mengapa dia menghancurkannya.
“Karena semua ini haram!”
Haram. Jengkel setengah mati aku dengan kata ini! Hingga
kini, aku sulit melakukan sesuatu karena bertahun-tahun
dilarang melakukan apa pun.
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Mesir

K

airo.

Sebelum

merasakan

panasnya,

kamu

mengendus baunya – bau apak dan bacin batu
panggang dengan sekepul bau limbah. Waktu aku di

pertengahan kelas dua, Ibu memindahkan kami dari Kanada
ke Kairo, Mesir, tanpa bilang-bilang atau siap-siap. Malah,
rasa-rasanya dia tak peduli kami perlu tahu atau tidak. Rasarasanya, kami cuma perlu berjalan terhuyung-huyung di
belakangnya seperti anak-anak bebek – lama-lama, nanti juga
kami tahu ini ada apa.
Tapi enaknya, kami bebas dari lelaki itu, si “paman” itu.
Dan aku lolos dari teror kelas dua – Bu Nyholt, yang, konon,
pernah melempar seorang murid laki-laki nakal dengan kursi.
Aku sendiri tak pernah terlibat masalah dengannya, tapi aku
sudah jaga-jaga, karena orang dewasa suka meledak tanpa
disangka.
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Ternyata Mesir menyenangkan, terutama karena ada
banyak sepupu temanku bermain. Tak ada yang memintaku
untuk salat, dan tak ada yang memintaku untuk menghafal
surah. Kalau malam, kami berjubel di atas lantai, berbalut
kantong-kantong tidur yang dibuat dari selimut. Aku hanya
mengompol sekali. Setelah itu, rasa malu memaksaku untuk
belajar menahan pipis. Tapi aku masih mengisap jempol.
Setelah lampu-lampu dipadamkan, aku bersembunyi di bawah
selimut, memasukkan jempol ke mulut, dan membuai pelan
tubuhku hingga tertidur.
Aku terbangun karena lengkingan suara azan, yang
membahana dari toa masjid-masjid di sekitar, ujung dari udara
sejuk malam – dan baunya. Setiap gedung punya lubang
sampahnya sendiri. Sampah dilempar keluar dari jendela,
terjun ke tumpukan di atas jalan. Kecoak dan kucing liar sama
jamaknya dengan lalat. Kami tinggal di pusat kota Kairo,
terlalu sesak, terlalu panas, dan terlalu melimpah dengan
hancing sampah baru, limbah busuk, atau campurannya, yang
tak berkesudahan.
Tapi

itu

semua

tak

mengapa.

Satu-satunya

yang

mengusikku adalah nyeri perut yang bandel.
Ibuku masa bodoh.
“Jangan rewel. Tiap hari merengek soal perut saja!”
Jadi, sakitnya kupendam sendiri. Kupendam begitu lama
sampai aku lupa rasanya tak merasakan nyeri. Sekarang aku
tahu kalau aku terinfeksi kuman perut di Mesir dan setiap hari
menderita karenanya. Kondisi ini tak terdiagnosis selama tiga
puluh tahun lebih. Para dokter di Kanada tak menyangka
harus berhadapan dengan bakteri ini karena hanya ditemukan
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pada orang-orang yang tumbuh besar di negara-negara
berkembang. Mesir pada awal 80an tentu memenuhi kriteria
itu.
Begitu pun, tak mengapa. Aku bisa menahan nyeri perut
asalkan tak harus melihat rupa buruk “paman”. Aku girang
waktu tahu bahwa kami akan tinggal di Mesir – terlalu jauh
buat Ibu memanggilnya. Hatiku gembira karena tak harus
bertemu dengannya lagi.
Baju seragam sekolahku diukur, dan kami membeli buku
dan pensil. Aku risau soal bahasa dan khawatir tertinggal
pelajaran karena tak berbicara bahasa Arab sefasih murid
lainnya. Aku khawatir karena tahun ajaran sudah dimulai
berbulan-bulan lalu dan aku akan kepayahan dalam mengikuti
pelajaran. Tapi sepupu-sepupuku meyakinkan bahwa mereka
akan membantuku dan aku tak perlu risau.
Saat sedang menyiapkan mental untuk bergabung ke
sekolah negeri Mesir, semua terjadi lagi. Ibu memutuskan
untuk meninggalkan Mesir — tanpa begini-begitu, tanpa babi-bu; tiba-tiba kami sudah di dalam pesawat terbang balik ke
Kanada. Aku kecewa luar biasa.
“Tapi semua perabot dan TV kita 'kan sudah dijual,” ujarku
merengek.
“Nanti beli lagi.” Ibuku jengkel karena harus menjawabi
cecaran pertanyaan dari anak bawel. Aku harusnya diam dan
manut seperti saudara-saudara kandungku.
“Tapi kita tinggal di mana?”
“Kita tinggal bersama Paman Mounir sampai punya
tempat sendiri.” Jantungku berhenti.
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“Nggak! Bu! Nggak mau! Nggak mau!” Aku menjerit tak
terkendali, air mata berlinang di pipiku. Di luar dugaan,
saudara-saudaraku ternyata ikut berontak. Biasanya, Ibu akan
melibasku, tapi kali ini dia kalah jumlah. Jadi, dia pakai taktik
baru.
“Cuma sebentar, Ibu janji. Tidak lama kok di sana.”
“Janji?” Kami semua mati-matian memohon.
“Iya, janji. Kita akan cari tempat sendiri secepatnya.”
Selama bertahun-tahun Ibu banyak berkata bohong, tetapi
bohongnya yang ini masih terasa sakitnya sampai sekarang.
Sekarang, saat aku sendiri sudah menjadi ibu, aku tak mengerti
bisa-bisanya seorang perempuan mengambil keputusan yang
membuat ketiga anaknya takut luar biasa. Dia tahu kami benci
lelaki itu dan tahu kenapa. Dia tahu dia membohongi kami.
Tapi dia tak peduli.
Di Mesir, dia dibantu oleh saudara-saudara perempuannya
dan kerabat dari keluarga jauh. Dia tidak sendiri. Tapi mereka
semua sudah menikah, jadi dia merasa rendah diri. Mestinya
dia bisa menyelamatkan kami dari murka Mounir. Mestinya
kami tinggal di Mesir. Tapi dia janda cerai hidup, dan merasa
kehilangan harkat kalau tak terikat dengan lelaki – sekalipun
lelaki itu beringas dan memukuli anak-anaknya. Jadi dia lebih
suka kami semua hidup dalam sengsara kalau itu berarti dia
bisa terikat dengan seorang lelaki.
Begitulah, kami pindah ke rubanah satu kamar Mounir,
yang baru jadi setengah, di British Columbia, Kanada. Tampak
seperti rumah pun tidak. Cuma gado-gado aneh ruang
keluarga, ruang makan, kamar tidur, dan gudang. Dia tak
punya izin hukum untuk menyelesaikan rubanahnya, jadi
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kami terpaksa tinggal di ruang tak layak huni. Tatanan ruang
tinggal itu dimaksudkan untuk menegaskan hierarki di antara
kami. Di lantai atas, Mounir tinggal bersama istri sah dan anakanak sahnya. Sebagai istri kedua, inferior, dan tidak sah, ibuku
dijebloskan ke rubanah bersama anak-anaknya.
Waktu kami masih di Mesir, ketiga anak Mounir datang
dari Ontario. Putra sulungnya pecandu madat, dan mantan
istrinya gelisah kalau si sulung ini akan memberikan pengaruh
tidak baik kepada dua anaknya yang lain, jadi dia mengirim
mereka semua untuk tinggal bersama ayah mereka, dan dia
sendiri pindah ke Mesir. Memang ada orang yang terus
beranak dan menitip-nitipkannya di sana-sini, seolah barang
saja, bukan manusia. Ibuku menitipkan abang dan kakakku di
Arab Saudi, ayahku meninggalkan kami bertiga, “pamanku”
meninggalkan anak-anaknya, dan sekarang mantan istrinya
meninggalkan ketiga anak mereka. Kok bisa? Kok tega? Tapi
tampaknya itu lazim dalam hidupku.
Putra sulungnya tak bertahan lama. Dia kabur – naik kereta
balik ke Ontario. Balik ke konco-konco lamanya dan tak lama
setelah itu tewas karena overdosis. Aku cuma beberapa kali
bertemu dengannya, tapi itu sudah cukup untuk membuatku
ngeri dengan narkoba. Dua anaknya yang lain, laki-laki dan
perempuan, tumbuh besar bersama kami. Yang perempuan
sekitar 12 tahun, yang laki-laki sekitar 9 tahun.
Istri (pertama) Mounir yang sekarang, seorang mualaf
Prancis-Kanada, sama tak senangnya denganku soal tatanan
tempat tinggal kami. Aku tak tahu mengapa dia mau atau
mengapa dia setuju suaminya membawa istri kedua dan tiga
anaknya masuk dan tinggal di rubanah mereka.
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Riwayat hidupnya hanya bisa menjelaskan sebagian saja
alasannya. Dia tumbuh besar di sebuah pulau kecil di Quebec,
di sebuah keluarga Katolik Roma. Setelah bertemu orang lain
dari pulau itu, aku tahu bahwa di sana waktu seolah berhenti.
Di sana, perempuan masih diperlakukan sebagai bawahan dan
feminisme adalah cakap kotor. Di lingkungan tempatnya
tumbuh, dia belajar bahwa pria adalah tuan dan wanita adalah
benda miliknya; karena itu, transisinya menjadi seorang
wanita Muslim mulus-mulus saja. Tak ada kemungkinan
menjalin hubungan asmara, dan orang tuanya mengira palingpaling dia menjadi suster. Saat mempersiapkan diri untuk
menjadi warga biara, dia bekerja sebagai perawat (bukan
perawat sungguhan, kata Ibu kerjanya “bersih-bersih pispot”).
Dia bertemu seorang penjaga di rumah sakit tempatnya
bekerja, orang Mesir yang sudah menikah dan punya tiga anak.
Mereka tetap selingkuh. Entah kenapa – apa karena Mounir
girang bisa dapat “barang putih”? Apa karena dia girang bisa
dilirik seorang lelaki – lelaki mana pun jadi? Akhirnya, Mounir
meninggalkan istri pertama dan tiga anaknya di Ontario,
pindah ke BC dengan istri mualaf barunya. Ini terjadi kira-kira
bersamaan dengan ayahku meninggalkan istrinya dan tiga
anaknya di BC – kami – dan pindah ke Quebec. Ibuku memang
pintar pilih jodoh!
Dan si mualaf itu yang “menang”. Mounir meninggalkan
istri dan tiga anaknya di Ontario dan pindah bersamanya ke
British Columbia. Dia menggondol hadiahnya dan pindah jauh
bersamanya. Tapi semua tak berjalan sesuai rencana. Dia bisa
menyingkirkan si istri pertama, tapi sekarang dia tak hanya
berhadapan dengan tiga anak Mounir, tetapi juga harus
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bersaing dengan istri baru (ketiga) dan ketiga anaknya.
Kamilah korban rasa frustrasinya. Mesin cuci dan mesin
pengering ditaruh di tengah rubanah, dan kalau dia masuk
untuk cuci baju, semua orang tahu – pintu dihempas keraskeras, dan aku bingung dengan perilakunya itu. Sekarang aku
tahu dia cuma ingin memastikan kami sadar posisi – tak lebih
dari tikus-tikus rubanah.
Lama aku berkali-kali mengingatkan Ibu akan janjinya.
“Katanya kita tinggal di sini sebentar saja. Ibu sudah
janji.”
“Ya, bentar lagi.”
Lama-lama, dia capek sendiri dengan sandiwaranya.
“Kok kamu masih tanya-tanya? Sudah sekian tahun di sini
kok belum mengerti juga?”
Karena aku bodoh. Karena aku mencintai ibuku dengan
tulus. Dan sekalipun alasannya tak ada, dalam hati aku
mempercayainya. Aku masih berharap naluri keibuannya tibatiba tergugah dan dia mau melindungi anak-anaknya.
Mungkin juga karena aku tak punya pilihan lain. Cuma dia
yang kupunya.
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Kehormatan

D

engan rumah yang penuh anak, ketiga “orang tua”
harus mencari cara menertibkan kami. Kami semua
punya jadwal yang harus diikuti. Ada “rapat

keluarga” rutin tiap pekan, kami disuruh menjawab ini dan
itu. Kami diceramahi soal pelanggaran tertentu, lalu sampai
pertemuan itu selesai mereka mencaci-maki kami soal segala
macam hal.
Aku benci sekali rapat-rapat itu. Melawak saja! Kami bukan
keluarga. Waktu kami dipanggil, aku naik ke lantai atas
dengan langkah berat, dan kami berlima harus duduk di lantai,
karena hanya orang dewasa yang boleh duduk di sofa atau
kursi. Seolah belum cukup jelas dan tegas setiap hari, setiap
pekan perbedaan kuasa ini dipatrikan ke otak kami. Bokongku
sampai kesemutan, punggungku nyeri, dan leherku pegal
karena harus mendongak melihat mereka.
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Mounir biasanya memimpin rapat, tapi ibuku kadang
menimpali dengan pengkhianatan terkutuk. Kalau ada dari
kami

yang

melewatkan

salat,

misalnya,

sudah

pasti

diadukannya. Istri Mounir biasanya diam, kecuali ada hal yang
perlu disampaikannya tentang dua anaknya yang tinggal di
lantai atas dengannya. Dia jarang bicara soal kami bertiga,
anak-anak lantai bawah. Rapat-rapat itu biasanya ditutup
dengan ada yang kena pukul. Mungkin ini versi mereka untuk
Lapangan Pemenggalan di Arab Saudi. Tujuannya adalah
mempermalukan pelaku di hadapan umum.
Setelah rapat, kadang kami disuruh memeriksa jadwal dan
melihat kami harus ada di mana dan harus apa. Lain waktu,
rapat diakhiri dengan makan bersama. Biasanya istri Mounir
yang memasak karena ibuku tak berguna di dapur. Lalu, ketiga
anak perempuan akan bersih-bersih. Yang satu membersihkan
dan mengelap meja, yang satu mencuci piring, dan yang
terakhir membilasnya. Kami sedang digembleng untuk
menjadi istri yang baik. Lama-lama, kamilah yang memasak.
Di kelas delapan, waktu ikut kelas memasak di sekolah, aku
juaranya. Sudah mahir. Saat itu aku sudah bertahun-tahun
memasak untuk delapan orang tiap malam.
Tapi itu baru sebagian dari penggemblengannya. Menjadi
anak perempuan di rumah tangga Muslim pastilah nasib yang
lebih buruk dari neraka. Kamu diajarkan untuk malu akan
semua perbuatanmu, semua sifatmu.
“Jangan tertawa seperti itu. Kamu itu anak gadis!”
“Jangan duduk seperti itu. Kamu itu anak gadis!”
“Pelankan

suaramu.

Kamu
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itu

anak

gadis!”

“Turunkan dagumu. Kamu itu anak gadis!”
Anak perempuan tidak diperbolehkan untuk menatap
mata laki-laki. Kami harus menunduk, seperti anjing, agar
selalu sadar bahwa tempat kami di bawah. Tak ada habisnya.
Kata yang berarti malu dicekokkan ke benakku lewat bisikan
bising ribuan kali selama masa kanak-kanakku. “Eib! “Eib!
Cuma itulah satu-satunya kata yang lebih sering kudengar
dibanding haram.
Di budaya mana pun, kalau Islam adalah agama
dominannya, ada banyak ragam untuk kata eib yang
dicekokkan ke anak-anak perempuan. Anak gadis Somalia
mendengar ceeb dan xixhood; anak gadis Turki mendengar ayip;
anak gadis Melayu mendengar aib; anak gadis Pakistan
mendengar hiya, dll. Anak-anak perempuan mendengarnya
karena

kehormatan

keluarga

terletak

pada

anak-anak

perempuan di keluarga itu – khususnya di selangkangan anakanak perempuan di keluarga itu.
Anak

perempuan

adalah

cara

mengukur

tingkat

kehormatan seorang laki-laki, atau keluarganya. Makin kuat
kendalinya atas istri dan anak-anak perempuannya, makin
terhormatlah dia. Sudah jadi tanggung jawabnya untuk
menjaga
perempuan

kehormatan
di

keluarga

keluarganya

dengan

berbusana

memastikan

sopan

dengan

berkerudung, dan berperilaku terhormat dengan bicara pelan,
mata tertunduk, dan jadi pendiam. Segi terpenting dari
kehormatan ini adalah keperawanan si anak gadis. Harus
dijaga, apa pun ceritanya. Anak perempuan tidak boleh
bersepeda, menunggang kuda, atau mengikuti olahraga yang
berisiko merusak selaput daranya. Keluarga harus mengawasi
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ketat anak gadisnya, memastikan kehormatan keluarga tidak
tercoreng gara-gara si anak hilang perawan – tak peduli mau
itu karena sengaja atau diperkosa. Tujuannya, seperti botol
vitamin, adalah memastikan bahwa “segel” tidak rusak
sebelum mereka diantar ke suami-suami mereka.
Kalau

perempuan

mencoreng

kehormatan

keluarga

dengan berbusana kebarat-baratan atau tak cukup Islami, atau
karena punya teman lelaki, atau karena segudang alasan
remeh lain, pemberontakannya itu boleh jadi harus ditebus
dengan nyawanya. Kekerasan dan pembunuhan atas nama
kehormatan keluarga mengerikan lazimnya di masyarakat
Muslim di seluruh dunia. Ada ribuan kasus per tahunnya. Dan
ada bukti kuat bahwa angka kasus pidana yang dilaporkan
tidak mencerminkan jumlah aktualnya. Acap kali, anak
perempuan dilaporkan kabur dari rumah atau keluarganya
bersikeras bahwa yang terjadi adalah kasus bunuh diri.
Kasus-kasus ini tidak terbatas di negara-negara mayoritas
Muslim saja. Di seluruh Eropa, ada kasus-kasus kekerasan dan
pembunuhan atas nama kehormatan. Di Texas, seorang pria
Mesir menembak mati dua putrinya. Di New York, seorang
pria Pakistan memenggal kepala istrinya. Cerita-cerita ini
mencekam dan tak terhitung banyaknya. Anak perempuan
hidup dirongrong rasa takut. Berbagai variasi kata eib yang
dihardikkan ke muka kami berfungsi sebagai pengingat: kalau
kami tidak tunduk dan menjaga kehormatan keluarga, kami
akan dikawinkan, atau lihat-saja-akibatnya-nanti.
Tapi, anak laki-laki di keluarga Muslim aman sentosa.
Jarang sekali kata itu diucapkan kepada mereka. Mereka juga
tak pernah membantu mengurus pekerjaan rumah. Aku ingat
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waktu aku mulai menolak mencuci baju abangku. Waktu itu
aku sudah remaja, dan dia lebih tua dariku. Dia mengadu, dan
akhirnya jadi perkara. Harus kulawan.
“Tinggal nekan tombol aja nggak bisa? Kontolnya bikin dia
nggak tahu cara mutar kenop?”
Bisa diduga, akulah yang kena pasal gara-gara bahasaku.
Tapi, mana kupeduli. Setelah itu tak pernah lagi aku
mencucikan bajunya.
Di lain pihak, kakakku adalah mesin suruhan. Dia kerjakan
apa yang disuruh – baju kotor Abang sekalipun. Dia tak pernah
mempertanyakan, tak pernah membantah, tak pernah
menggumamkan keluhan sedikit pun. Peran sebagai hamba
dirangkulnya utuh. Kalau aku merasa aturan khusus yang
bertubi-tubi

itu

menyesakkan,

dia

menanggapnya

menyamankan dan menenangkan. Dia suka tidak harus
berpikir. Dia suka mengikuti jalan yang sudah dibentangkan
dengan jelas untuknya. Baginya, itu membuat hidup lebih
mudah. Tentu, rasanya hampa dan tanpa suka cita, kasih,
hasrat, dan rasa ingin tahu, tapi itu juga berarti hidupnya tanpa
kesedihan, kekecewaan, kebingungan, dan frustrasi. Dia rela
menukar semua yang manis jika itu berarti bisa terhindar dari
yang getir. Dia cuma ingin hidupnya berjalan gontai dan pelan
sampai mati. Tujuan utamanya adalah menghindari siksaan
abadi api neraka. Dia tidak tertarik dengan surga; dia gentar
dengan neraka. Itulah motivasinya. Dia rela mengikuti jalan
lempeng yang menjauhkannya dari neraka. Aku pun takut
neraka, tapi aku tak sepiawai dia dalam menumpulkan otakku.
Aku terus-menerus menolak atau setidaknya geram dalam
hati.
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Karena kami jauh berbeda, dari kecil aku sudah tahu bahwa
kakakku bukanlah sekutuku. Kalau kamu bilang yang macammacam di depannya, dia akan geliat-geliut – dan kalau sudah
begitu, sudah pasti dia akan mengadu. Meskipun kakakku dan
anak perempuan “paman” kami lebih dekat secara usia, aku
dan anak perempuannya lebih dekat secara rasa. Kami tidak
sepenuhnya saling percaya, tapi sesekali kami melepas
frustrasi dengan bertukar pandang atau memutar bola mata.
Namun, orang tua kami cukup teliti untuk mencegah adanya
persekutuan di antara kami. Kami selalu diadu domba.
Anehnya, perilaku mereka, walau labil dan kasar, adalah satusatunya yang membuat kami tetap dalam kendali mereka.
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Sinterklas Rahasia

W

alau terlambat, akhirnya aku masuk kelas tiga di
sekolah

dasar

setempat,

dan

karena

aku

ketinggalan akhir kelas dua dan awal kelas tiga,

aku kepayahan di mata pelajaran matematika. Aku bisa
mengejar semua mata pelajaran lainnya, tapi karena
matematika adalah mata pelajaran yang kurikulumnya
disusun berjenjang dan sinambung, pendidikan matematikaku
bolong-bolong.
Kelas tiga kuselesaikan dan aku naik ke kelas empat. Di
kelas empatlah aku akhirnya mulai merasa nyaman di sekolah
baruku.

Salah

seorang

murid

perempuan

beken

mengundangku untuk ikut Sinterklas Rahasia, dan melayang
rasanya diajak gabung dengan kawan-kawan bekennya itu.
Aku pulang dan dengan girang memberi tahu Ibu soal itu.
“Ngapain beliin si kafir untuk hari raya kafirnya
itu?!” katanya, menoleh sebentar dari layar TV.
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“Boleh aku bawa hadiah dari rumah aja, Bu? Atau beli
kertas kado pun tak apa.” Aku berdiri, memilin jari, berharap
dan berharap.
“Kamu ini suka banget sih sama kafir?” Kata-kata itu
muncrat dari mulutnya. “Berkawan dengan mereka itu haram
tau? Kamu mau dikutuk Allah? Allah tidak mengasihi orang
yang mengasihi musuh-musuhnya.” Lalu matanya kembali ke
televisi.
Hatiku ciut. Aku tahu, pikirannya sudah tak mungkin
diubah lagi. Sekali ini saja, aku ingin dia peduli dengan hal
yang penting bagiku. Sekali ini saja, aku ingin dia
kesampingkan agamanya dulu. Tapi aku tahu, mustahil itu
terjadi. Agamanya pasti selalu diutamakan, tak peduli apa pun
derita yang terpaksa kutanggung karenanya.
Aku tahu ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang umat Muslim
berteman dengan orang Yahudi dan Kristen atau kafir lainnya.
Al-Qur'an 5:51 menyatakan “Wahai orang-orang beriman!
Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani
sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling
melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka
teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan
mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang zalim.” Apa lagi yang lebih buruk dari
dianggap Allah sebagai salah satu dari orang-orang zalim
karena kamu berteman dengan mereka? Tapi tetap saja aku
ingin berteman dengan mereka.
Hari-hari menjelang hari tukar kado, semua temanku
bicara tentang hadiah yang mereka beli. Makin girang mereka,
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makin pilu hatiku.
“Kamu sih, lembek. Kalau kamu kuat, kamu akan langsung
bilang kamu tak mau ada urusan dengan omong kosong kafir.”
Ibu bergeming walau aku mengiba.
Pada hari tukar kado, aku menangis. Aku malu karena Ibu
berbuat begini padaku. Takkan lekang rasa maluku karena jadi
satu-satunya yang tak membawa kado untuk temanku.
Hingga tiba saat itu, aku masih bisa mengelak melalui harihari rayanya. Sekitaran Paskah, aku ikut melukis telur di
sekolah dan mengobrol santai soal berburu telur Paskah.
Selama Halloween, aku mengarang cerita tentang kostum dan
permen yang kudapat. Natal sebelumnya, aku tak ketahuan
bohong saat mendengarkan anak-anak lain menyebutkan
kado-kado mereka dan membeo saja saat ditanya aku dapat
kado apa.
“Oh, iya, aku juga! Kaus kaki, piama, baju hangat...”
Tapi aku tak bisa berbohong lagi. Aku penipu. Yang
sebenarnya, Sinterklas selalu mengabaikan rumah kami. Aku
duduk di lingkaran, memegang boneka anak kucing cantik
hadiah dari temanku. Perut ini rasanya seperti baru habis
menelan lahar.
“Imut-imut banget, hampir saja kuambil untukku sendiri!”
Temanku terkekeh.
“Buatmu saja, Cara! Ambil untukmu sendiri. Aku nggak
apa-apa, kok,” kataku memohon.
“Ha-ha-ha, ya nggak, lah! Aku mau kado darimu saja!”
Semua mata di lingkaran menatapku saat kuceritakan
bahwa aku tak boleh membelikannya kado. Bahwa ibuku tak
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mengizinkanku. Mereka semua bingung. Mungkin mereka
kira aku berbohong. Tak masuk di akal mereka. Mereka
mencoba urun saran dengan kalimat-kalimat seperti, “Kenapa
kamu nggak bilang ke ibumu...” atau “Kok bisa sih kamu
nggak dibolehin...” Gadis-gadis kecil polos yang tak tahu
rasanya mencoba berdebat dengan mak lampir. Aku
tersenyum dan mengangguk santun mendengar saran mereka.
“Iya, nanti kucoba bilang begitu,” kataku, walau dalam hati
aku tahu aku tak berani.
Aku sungguh menghargai usaha teman-temanku untuk
membantu. Aku selalu menyayangi teman-temanku, walau
mereka kafir. Aku tahu tidak sepatutnya aku menyayangi
mereka, tapi begitulah faktanya. Mana bisa aku tak sayang?
Aku dikelilingi teman-teman yang baik hati, penyayang, dan
kocak. Aku senang di sekolah. Aku senang ada di dekat
mereka. Aku suka hidup riang seorang non-Muslim. Mereka
tidak saban hari bicara soal hal-hal buruk yang mungkin tak
sengaja kita perbuat dan akan mencampakkan kita ke neraka.
Kami merumpi tentang anak cowok dan boneka Cabbage
Patch Kids, dan bermain dan baca buku bareng! Aku membaca
Anne of Green Gables dan berangan-angan diadopsi oleh
keluarga baik nun jauh di sana.
Tapi kata bebas adalah kata najis. Yang diucapkan dengan
nada jijik. “Oh, kamu mau bebas seperti kawan-kawan
kafirmu itu?”
Iya! Mau! Kebebasan adalah hal positif yang lantas
dipelintir menjadi suatu hal yang jahat. Di sekolah,
kutanggalkan semua unek-unek dan tekanan batinku. Kujalani
hidupku dengan bahagia. Tak pernah kusebut seperti apa
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hidupku di rumah. Tak sudi aku memikirkannya. Tampak
seperti aku menjalani kehidupan ganda. Aku yang sejati ada di
sekolah, aku yang palsu—gadis kecil yang memendam semua
ketakbahagiaan dan amarahnya karena siksaan fisik menanti
jika itu semua diungkapkan—ada di rumah.
Ibuku getol sekali membatasi interaksi kami dengan temanteman sekelas kami yang kafir sampai-sampai dia menyuruh
kami pulang setiap hari untuk makan siang supaya kami tak
bergaul selama hari sekolah. Aku juga tak dibolehkan bermain
dengan mereka di jam rehat. Tapi tetap saja kulakukan. Aku
merasa bersalah memang, tapi rasa itu tak menghalangiku.
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Pelecehan

K

elas empat adalah tahun ketika aku memberi tahu
Ibu bahwa “suami”nya mencabuliku. Waktu itu aku
belum tahu istilahnya, tapi kuceritakan kejadiannya

kepada Ibu. Aku diajarkan untuk “selalu mendengarkan katakata orang dewasa” khususnya orang dewasa yang akan
memukulku kalau kata-katanya tak kudengarkan. Jadi, tak
pernah terpikir olehku untuk mempertanyakan perbuatannya.
Aku sudah terbiasa disakitinya – terbiasa dipaksa untuk
menahannya – tanpa perlindungan dari ibuku. Ini seperti
cuma kelanjutan dari hal serupa. Tapi caranya bereaksi ketika
mendengar suara orang di lorong membuatku curiga bahwa
dia melakukan hal yang dia tahu keliru. Aku tak tahu pasti,
tapi kupikir ada baiknya kuberi tahu saja Ibu.
Reaksi pertamanya adalah memarahiku dan menuduhku
menggoda atau memancing terjadinya pelecehan itu. Aku
bingung dengan pertanyaannya. Tidak masuk di akalku.
Reaksi keduanya adalah mengabaikanku. Waktu pertama kali
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kuberi tahu, Ibu tampak gusar. Karena itu, aku terus memberi
tahunya, berharap dia gusar lagi. Berkali-kali, kuceritakan
dengan persis perbuatan Mounir terhadapku, bahwa istrinya
bersekongkol dengannya, tapi Ibu tetap mengabaikanku. Dia
biarkan aku bicara. Dia dengarkan. Tapi dia tidak menanggapi
atau bereaksi.
Aku masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang diperbuat
Mounir dan alasannya, dan aku terlalu takut untuk tidak
menurut. Pernah, dia meninggalkanku di kamarnya waktu dia
pergi ke kamar mandi. Dia menyuruhku untuk tidak bergerak.
Aku telungkup, menangis, membungkuk ke arah lubang
pemanas, dan berbisik memanggil ibuku – lirih karena takut
terdengar Mounir, berharap kalau-kalau Ibu mendengarnya.
Tap

sejak

umurku

lima

tahun,

Ibu

tak

pernah

menyelamatkanku darinya. Lalu kenapa pula kali ini akan
berbeda?
Mimpi siang bolong diadopsi atau kabur berubah jadi
mimpi buruk, berisi adegan aku membacok Mounir dan
mengiris putus penisnya, dan semua itu kunikmati. Mimpimimpi itu menerorku dengan kekejian dan kebrutalannya, tapi
juga menenangkanku. Syahdu rasanya melihat darah Mounir
mengalir. Tak ada malam terlewat tanpa dihantui mimpimimpi itu. Tapi bagaimana bisa orang merasa senang dan
tenang hatinya melihat orang lain mati kehabisan darah? Aku
merasa seperti monster. Aku benci pikiran kejiku, dan marah
sendiri karena merasa lega saat membayangkan hal-hal jahat
itu.
Statistik yang menunjukkan betapa lazim pelecehan seperti
ini terjadi di negara-negara mayoritas Muslim benar-benar
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memualkan. Kasus-kasus besar, seperti kasus Zainab Ansari,
gadis kecil berusia enam tahun di Pakistan yang mayatnya
dibuang ke tumpukan sampah setelah dia diperkosa dan
dibunuh, telah memaksa komunitas internasional untuk
membuka mata. Menurut LSM yang berkantor di Islamabad,
Sahil, rata-rata sebelas kasus pelecehan seksual anak
dilaporkan setiap hari di seluruh Pakistan – setiap hari. Zainab
adalah satu dari dua belas anak yang dibunuh di Distrik Kasur,
Provinsi Punjab, pada 2018.
Yang lebih mengerikan dari angka-angka tersebut adalah
menyadari bahwa sebagian besar kasus pencabulan anak tak
pernah dilaporkan. Termasuk kasusku. Ada aib, stigma, rasa
bahwa itu salahmu sendiri atau gara-gara perilakumu atau
bahwa kamu bisa mencegahnya. Di beberapa negara, anak
perempuan

bahkan

bisa

dipaksa

menikah

dengan

pemerkosanya. Ada banyak alasan yang membuat anak
perempuan takut, maka diam.
Dan bukan cuma anak perempuan saja. Di masyarakatmasyarakat Muslim yang sangat tersegregasi, para predator
kemungkinan sulit mengincar anak perempuan, kecuali
anaknya sendiri; tetapi mereka bisa mengincar anak laki-laki.
Di Afghanistan, istilah bacha bazi, berarti “main cowok”,
mengacu pada anak laki-laki yang dieksploitasi secara seksual
oleh pria dewasa. Dalam novel karya penulis AfghanistanAmerika Khaled Hosseini The Kite Runner, yang terbit pada
tahun 2003, praktik bacha bazi dilukiskan. Di jalan ceritanya,
keponakan laki-laki tiri si tokoh utama dipaksa menjadi bocah
penari dan budak seks seorang pejabat tinggi Taliban. Pejabat
itu, bertahun-tahun sebelumnya, juga memperkosa ayah dari
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bocah itu waktu dia masih pra-remaja dan si pejabat itu masih
remaja.
Eksploitasi seksual terhadap anak, sayangnya, diizinkan
oleh agama Islam. Muhammad, panutan terbaik umat manusia
sepanjang masa, menikahi seorang anak perempuan yang baru
berusia enam tahun. Karenanya, perbuatan memperkosa anak
tidak

dianggap

tabu,

malah

dianggap

mulia—selama

pelakunya menikahi si anak tadi. Karenanya, pernikahan anak
marak di negara-negara mayoritas Muslim. Di Pakistan dan
Iran, tuntutan untuk menaikkan batas usia legal pernikahan
dimentahkan dengan anggapan tidak Islami. Hampir tiap dua
detik, seorang gadis di bawah delapan belas tahun dinikahkan.
Sebagian dari kasus-kasus itu mungkin karena si gadis
diperkosa.

Banyak

memberlakukan

negara

hukum

mayoritas

Muslim

nikahi-pemerkosamu,

telah
yang

menetapkan bahwa apabila seorang gadis diperkosa, dia harus
menikahi pemerkosanya karena tak ada lagi pria yang
menginginkannya. Dia barang bekas pakai, segelnya sudah
dirusak.
Perlu diingat, pemikiran-pemikiran ini menyebar melintasi
batas-batas negara. Orang-orang dengan akal seperti ini tidak
tahu-tahu berubah pikiran saat pindah ke negara lain. Anak
perempuan di seluruh dunia terpapar risiko dehumanisasi
yang sama, sekalipun hukum di negara baru tempat mereka
bermukim melarang hal tersebut. Itu mengapa penting lagi
genting bagi negara-negara Barat untuk melindungi para
perempuan belia warga negara mereka dari keluarga dan
komunitas barbar dan kuno yang mempraktikkan kekejaman
semacam itu.
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Yahudi

H

ari-hariku dimulai sebelum fajar untuk salat subuh;
aku dibangunkan dengan cipratan air dingin di
wajah. Kami anak-anak dibangunkan dengan cara

itu. Sampai kini, aku masih takut tenggelam.
Dengan mata pedas dan terhuyung-huyung aku menjalani
rutinitas biasa yang merampas tidurku. Setelahnya, masih
tersisa berjam-jam sebelum waktunya berangkat sekolah. Jamjam ini dilewati dengan mengaji. Otak membatu, kulenguhkan
kata-kata asing yang tak kumengerti itu – bunyi sengau ritmis,
menghipnotis, dengan makna jahat yang kuketahui bertahuntahun kemudian. Kata-kata itu tampak samar di atas kertas
karena mataku berkaca-kaca dan tubuhku capek. Tapi salah
baca akan diganjar dengan pukulan di kepala, jadi kubaca dan
kubaca

dan

kubaca.

Mengayun

tubuh

kugumamkan kata-kata itu dengan lantang.
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maju-mundur,

Tujuan membacanya bukan untuk memahami arti, tapi
untuk menghafal. Ini penting. Umat Muslim tidak didorong
untuk mempelajari atau memahami ayat yang mereka baca
atau daraskan; mereka dipuji karena berhasil melafalkannya
saja. Seorang hafiz, orang yang telah khatam menghafal AlQur'an, selalu dipuji dan dihormati. Tapi tak ada imbalan
untuk upaya memahami isinya. Acap kali, orang-orang yang
tekun melafalkan kata-kata itu tak tahu-menahu apa artinya.
Mayoritas sangat besar Muslim tidak mengerti bahasa Arab.
Lagi pula, tak masalah apa yang terucap. Sebagai seorang
Muslim, kamu tak punya pilihan selain menerima. Tak ada
celah untuk bertanya atau meragu. Al-Qur'an dengan jelas
menyatakan: “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan
padanya” (2:2). Lalu apa guna membacanya dengan pikiran
terbuka dan kritis kalau satu kata pun tak boleh diragukan?
Sama sekali. Kalau kamu Muslim, kitab ini harus ditelan bulatbulat, karena “api neraka yang bahan bakarnya manusia dan
batu... disediakan bagi orang-orang kafir.” (2:24)
Waktu aku akhirnya tahu isinya, pengetahuan itu
meninggalkan retakan besar di semennya. Aku bahkan tak
perlu memahami makna semuanya. Yang kupahami cukup
untuk membuat semen yang dituangkan padaku tiap hari
retak-retak.
Aku belajar bahwa selama beberapa tahun terakhir, hampir
dua puluh kali sehari, aku menyebut orang non-Muslim
musuh Allah. Aku melafalkan bahwa Muslim yang berteman
dengan non-Muslim dikutuk masuk neraka, bahwa nonMuslim adalah binatang paling najis, yang cuma pantas
dijadikan bahan bakar api neraka, bahwa orang Yahudi lebih
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rendah dari manusia. Banyak ayat menuduh non-Muslim
pendusta yang tak bisa dipercaya.
Aku

merasa

ditokohi,

dikhianati.

Aku

tak

sudi

mengucapkan kalimat-kalimat itu. Aku tak mempercayainya!
Tak kusadari, aku menggumamkan ujaran kebencian setiap
hari. Aku menyayangi kawan-kawanku. Justru merekalah
satu-satunya hal positif dalam hidupku.
Menurut Islam, hanya Muslimlah umat yang berarti. Orang
non-Muslim boleh diperkosa atau diambil sebagai budak.
Semua

lainnya—selain

Muslim

taat—dihadapi

dengan

berbagai taraf kebencian. Yang paling dibenci adalah orang
Yahudi. Ini sudah pasti. Kebencian terhadap Yahudi dalam
Islam sangat gamblang, sangat mendalam, dan tak pernah
lekang.
Waktu aku di Mesir, aku ingat salah seorang bibiku
merengek kalau timun di pasar lebih kecil tahun ini karena
Yahudi menyuntikkan kanker ke sayur-sayuran. Masih berusia
tujuh tahun pun aku sudah tahu kalau itu pikiran konyol.
Mana bisa kanker disuntikkan ke sayur-sayuran. Perlu dicatat,
bibiku bahkan tidak sereligius itu.
Itu cuma ungkapan biasa dari orang Muslim biasa.
Sepertinya, yang sebanding dengan itu hanya paranoia setan
Komunis di bawah rezim McCarthy. Tapi umat Muslim telah
hidup di dalam paranoia ini selama 1.400 tahun. Dari generasi
ke generasi, anak-anak Muslim dicuci otaknya untuk
membenci semua orang Yahudi karena Allah membenci
mereka. Titik. Einsten pun tak lepas dari angkara murka ini.
Semua

sumbangsihnya

pada

ilmu

pengetahuan

lekas

dimentahkan dengan “Einstein? Cuma Yahudi goblok, Yahudi
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jorok! Memangnya tahu apa dia?”
Karena ayahku orang Palestina, dia ingin menamaiku
Philistine, sebutan Palestina dalam bahasa Arab. Tapi begitu
Ibu tahu arti kata itu dalam bahasa Inggris, dia menggantinya
dengan nama yang punya bunyi serupa (dalam bahasa Arab,
namaku dilafalkan Yes-miin). Retorika pro-Palestina dan antiIsrael adalah bagian dari hidupku sejak lahir. Membenci Israel
dan semua Yahudi adalah makanan sehari-hari, bahkan
sebelum aku punya memori; sudah begitu dari dahulu. Ibu
melarangku menonton Seinfeld karena semua di situ Yahudi.
Kalau ada orang yang namanya terdengar Yahudi, dia
langsung benci orang itu. Kata yahoodi atau Yahudi dipakai
sebagai umpatan khusus orang-orang paling najis. Di kalangan
sesama Muslim, kebencian ini sudah biasa.
Namun, di Barat, khususnya kalau kamu menyatakan diri
orang Muslim, kamu harus mengencerkan sedikit sikap
antisemitismu. Terbukti ini sulit bagi sebagian Muslim di
dunia politik. Sulit bagi mereka untuk tahu mana yang
diterima untuk dicuitkan dan mana yang tidak karena
antisemitisme mengepung mereka seperti air mengepung ikan.
Penting diketahui bahwa banyak orang Arab dan Muslim tidak
antisemitis, tetapi sayangnya orang-orang ini dibungkam
karena tidak mengikuti narasi dominan yang diterima. Orangorang

seperti

Bassem

Eid

dibungkam

atau

dituduh

pengkhianat agama atau rasnya. Coba cari Muslim Zionist di
Google, kamu bakal melihat banyak orang yang berusaha
menyuarakan pendapatnya. Sangat disayangkan karena, alihalih

merayakan

komunitasnya,

suara-suara

orang-orang

55

pembangkangan
yang

di

mempertaruhkan

keselamatannya untuk menuntut kasih sayang, penerimaan,
dan kerukunan, Barat justru terpaku pada Muslim antisemitis
yang pas dengan stereotip itu.
Banyak orang Palestina di Gaza melancarkan protes
terhadap Hamas karena kebrutalannya dan salah urus danadana bantuan. Uang yang semestinya disalurkan ke rakyat
Palestina malah dipakai membeli rumah megah untuk para
pemimpin Hamas atau membeli rudal. Warga Gaza berunjuk
rasa dengan merusuh di jalanan dan ditembaki tanpa pandang
bulu. Demonstrasi mereka hampir-hampir tak menarik
perhatian media mana pun. Tak ada yang peduli. Tak ada yang
tertarik mendengarkan para pembangkang berani yang
bertaruh nyata untuk menyuarakan kemuakan mereka atas
peperangan. Mereka ingin berdamai dengan Israel. Mereka
ingin masa depan sejahtera untuk anak-anaknya. Tapi Hamas
tak ingin perdamaian. Hamas ingin memusnahkan Israel dan
semua orang di dalamnya. Ini sudah terang jelas. Jelas bagi
siapa saja yang telah menyaksikan aksi-aksi unjuk rasa Al-Qud
yang setiap tahun diselenggarakan di seluruh dunia, di negaranegara Barat sekalipun. Melantunkan retorika kebencian di
jalanan biasanya tidak diterima di negara-negara Barat itu; tapi
kalau antisemitisme yang berbisa, justru diabaikan.
Ada kesan kuat bahwa Islam adalah agama damai. Cuma
orang yang tak pernah membukan Al-Qur'an yang bisa berkata
begitu. Al-Qur'an dan Hadis suntuk – suntuk – dengan
kekerasan. Di zaman Internet, tak ada alasan untuk orang
sekadar mengulang-ulang klise. Ketidaktahuan adalah pilihan.
Benar bahwa, kendati semua Muslim mempercayai AlQur'an sebagai firman harfiah dari Allah, tidak semua mau
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menjalankan tuntutan-tuntutannya. Tetapi, banyak juga yang
mau – cukup untuk diliput sebagai topik hangat di internet dan
TV karena bolak-balik ada peristiwa baru terkait teroris Islam.
Kata pepatah, di mana ada asap, di situ ada api. Dan asap
pekat membubung tinggi dari setiap penjuru dunia – sudah
pasti ada kebakaran hebat yang sedang mengamuk. Sedikitnya
lima kali sehari, lebih dari satu miliar orang mendengungkan
kematian orang-orang non-Muslim. Cuci otak ini tentu
menginfeksi banyak pikiran. Meski dari lebih satu miliar orang
yang terdoktrin ini cuma 1% yang mengamalkan doktrinnya,
tetap saja jumlahnya 16 juta orang. Dan sayangnya, sebetulnya
angkanya jauh lebih tinggi dari 1%.
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Kepasrahan II

U

ntungnya, aku tidak termasuk sebagai orang yang
berhasil dicuci otaknya. Aku hanya melakukan
semua gerakannya dan menggumamkan bunyi-

bunyi asing itu, tak bisa membedakan mana kata yang satu
mana yang lain. Aku berpura-pura, di rumahku sendiri,
Pernah, Ibu melihatku menulis namaku Jasmine bukan
Yasmine—sekadar terjemahan langsung namaku dari bahasa
Arab ke Inggris. Ibu belingsatan.
Suami

palsunya

itu

menetapkan

bahwa

perbuatan

mencoba menjadi seperti kafir ini pantas diganjar hukuman
yang takkan pernah kulupakan – ironis, karena di kantor
namanya sendiri Mike.
Aku duduk menatap dinding, berharap bisa kabur ke
Narnia lewat lemari bajuku. Aku bahkan tak mau mendugaduga rencana bengis apa lagi yang disusunnya kali ini.
Mungkin bisa kutemukan kebun rahasiaku. Pasti ada jalan
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keluar dari hidup bagai di neraka ini. Aku cuma harus mencari
dan menemukannya saja.
Belum sempat aku mencari, kudengar teriakan, namaku
dipanggil. Dia menggiringku ke garasi, di sana dia mengikat
kedua pergelangan tanganku ke belakang. Aku tak tahu mau
diapakan waktu disuruhnya aku berbaring di lantai garasi. Dia
mengikat kedua tumitku dengan tali, rasa tak asing yang
menimbulkan kecemasan tak asing. Aku berbaring di lantai
garasi, merasakan hal yang sekarang kuketahui istilahnya:
serangan panik. Dalam kondisi pikiran seperti itu, aku
digantung terbalik dari kait yang dipakainya menggantung
domba hari raya kurban. Ternyata rencananya adalah
menggantungku terbalik seperti hewan mati. Aku mengayun
maju mundur saat dia berdiri di atas kursi agar tingginya
cukup untuk mencambuk kakiku.
Tergantung seperti domba yang sudah disembelih, dengan
darah mengalir deras ke kepala, ingus dan air mata mengisi
tiap rongga wajah, aku menemukan cara untuk menutup diri
dan menangkal semua rasa indrawi. Aku pernah baca tentang
Shirley MacLaine yang memunculkan pengalaman meragasukma,

dan

sejak

itu

aku

mencoba

mencari

cara

melakukannya. Aku cuma ingin keluar dari tubuh ini,
kehidupan yang membelitku ini.
Ada

banyak

kesempatan

untuk

menyempurnakan

kemampuanku selama bertahun-tahun itu, dan aku bahkan
kaget betapa aku mampu untuk benar-benar tidak merasakan
apa pun. Aku tinggal meringkuk kuat dan menunggunya
berakhir. Tak puas karena aku tak menjerit atau berontak, dia
membalik ikat pinggangnya supaya bisa memukulku dengan
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gespernya. Lebih dari sekali aku melihatnya menatapku heran,
keringat jagung menetes dari alisnya. Kurasa, karena aku tak
bereaksi, dia merasa kekuatannya sebagai laki-laki diejek
karena dia justru jadi tambah marah dan bersemangat untuk
terus memukuliku. Akhirnya kami menemui jalan buntu.
Lumayan sering, aku membiarkan jeritan keluar dari mulutku
supaya dia puas dan menyudahinya.
Ada bagian-bagian dari diriku (mungkin lebih dari yang
bersedia kuakui sendiri) yang rusak tanpa bisa diperbaiki lagi.
Butuh bertahun-tahun hingga aku bisa merasakan kembali
empati seperti sekarang ini. Bila kau meredam sensasi fisik,
tanpa kau sengaja kau meredam sensasi emosi juga. Aku tak
bisa lagi merasakan geli. Ayah pernah mengambil fotoku saat
tertawa-tawa digelitiki oleh Abang dan Kakak di atas rumput
di Taman Queen Elizabeth waktu usiaku tiga atau tempat
tahun. Aku melihat foto itu dan mencoba mengingat seperti
apa rasanya geli, seperti apa riangnya tawa. Semua itu sirna.
Saat aku digantung di garasi, aku sadar posisi tubuhku
terbalik. Aku sadar aku dicambuk, tapi aku mati rasa. Sampai
akhirnya aku pingsan, dan saat siuman kulihat Ibu menjeritjerit.
“Kita harus bagaimana ini?”
Dia takut, bukan karena mungkin aku sudah tewas, tapi
karena Mounir membunuhku. Dia cuma takut dengan akibat
yang harus mereka tanggung karena aku mati di tangan
mereka. Saat aku siuman, karena mendengar jeritan paniknya,
rasanya aku ingin mati saja. Aku tak mau siuman. Buat apa
siuman?
Hatiku

pilu

dan

hancur,
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tapi

aku

masih

begitu

mendambakan kasih sayang Ibu. Aku terperangkap dalam
kosokbali merindukan kasih sayang dan menerima dan
menghormati ibuku, dan keinginan untuk pergi sejauh
mungkin darinya.
Tapi karena aku tak bisa ke mana-mana, aku tak punya
pilihan selain menjadi anak perempuan yang berbakti. Aku
tahu Ibu membenciku. Aku tahu dia tidak peduli aku hidup
atau mati, dan itulah bagian tersulit untuk kuhadapi.
Dugaanku, akulah penyebab rasa bencinya itu. Salahku
sendiri, karena Setan terlalu kuat merasukiku. Aku mencoba
sekuat tenaga menjalankan semua keinginannya.
Keinginannya jelas: membuatku bertekuk lutut. Ibu ingin
aku berhenti melawan dan membiarkan semen agama padat
selamanya. Setiap kali aku berontak, semennya retak.
Tujuannya adalah membuatku berhenti meronta dan pasrah
saja. Keinginan itu hendak diwujudkannya tidak hanya
dengan kemonotonan salat lima waktu, tapi juga dengan caracara lain. Tujuannya selalu sama: mengajariku untuk manut
tanpa mikir.
Salah satunya adalah dengan menyuruhku mencabut
rumput. Tanpa sarung tangan, tanpa alat. Kedua tanganku
yang kapalan hitam kotor seolah tanah sudah tembus ke dalam
kulit. Aku mencabut rumput setiap hari, tugas Sisipus yang tak
kunjung henti. Aku bingung—dan berang—saat kutahu ada
yang namanya racun rumput. Bertahun-tahun kemudian,
waktu aku membaca buku Holes karya Louis Sachar, aku
menghayati betul derita para tokoh ceritanya. Menggali lubang
tanpa henti di padang gurun memang dimaksudkan untuk
melumpuhkan semangat anak-anak itu. Aku paham rasanya.
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Tugas lainnya adalah mengumpulkan batu. Kami keluar
sebelum fajar, setelah salat subuh. Aku, Abang, dan Kakak
mengisi mengumpulkan batu yang kami pungut dari pantai
hingga berkantong-kantong banyaknya. Kurang tidur, lengan
pegal, kami bertemu anak-anak lain di sekolah yang
kemungkinan menghabiskan pagi mereka dengan sarapan
bersama orang tuanya.
Hal lain yang gemar mereka paksakan kepada kami adalah
memakan “makanan” seperti usus domba atau lidah sapi atau
pelir atau otak macam-macam hewan—tanpa alasan selain
menegaskan kontrol dan kuasa orang tua. Jalankan perintah,
tak peduli sebenci apa kau dengan perintah itu. Menyerahlah.
Mengalahlah. Pasrah. Mana mungkin aku tak membenci
hidupku?
Satu-satunya yang lebih kubenci adalah diri sendiri karena
terlepas dari segala cabut rumput dan pungut batu, hayatku
masih dikandung badan. Aku masih berjuang. Aku sangat
bersyukur sekarang karena cahaya itu tak pernah padam,
walau ada kalanya hanya redup samar. Kalau cahaya itu
padam, aku takkan hidup sampai hari ini.
Aku diajarkan bahwa cahaya tempatku menggantungkan
asa sesungguhnya adalah setan. Bayangkan kamu diberi tahu
bahwa dirimu jahat. Yang kamu sayangi dan yang dekat di
hatimu adalah jahat. Kau mencoba mengubah diri. Kamu
mencoba jadi anak baik dan pantas menerima kasih Allah, tapi
tak pernah bisa karena kamu jahat. Tarik-menarik yang tak ada
hentinya ini sungguh melumpuhkan. Meremukkan jiwa dan
kemauanmu untuk hidup.
Ini mengapa orang-orang eks-Muslim sangat mengerti
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perasaan orang-orang LGBT, khususnya yang tumbuh besar di
keluarga religius. Kami tahu rasanya dikata-katai bahwa
jiwamu zalim. Eks-Muslim menggunakan ungkapan seperti in
the closet dan come out karena memang sangat mewakili
keadaan mereka. Derita seorang Muslim homoseksual –
kutukan jahanam – adalah skenario terburuknya. Apalagi
Muslim lesbian.
Deritaku tak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Walau
dianggap buruk dan membuatku nista, aku tetap suka cowok.
Aku pertama kali naksir cowok waktu TK. Tapi dibanding
semua hal lain yang bersaing untuk membuatku jahat, ini yang
paling gampang didepak dari pikiran. Lagi pula, waktu itu,
aku masih kelas empat, dan cowoknya jorok-jorok dan kutuan.
Saat akhirnya naik kelas lima, aku ganti sekolah lagi. Kali
ini, pergantiannya drastis.
Masih mendekam di rubanah lembap dan kumuhnya yang
tak layak ditinggali manusia itu, ibuku mendaftarkan kami ke
Sekolah Islam yang baru dibuka.
Sebetulnya, tidak pantas disebut sekolah. Isinya cuma para
orang tua yang memutuskan untuk mengumpulkan anak-anak
mereka di ruang serba guna masjid dan bergiliran mengajar
berbagai mata pelajaran. Sebetulnya seperti homeschooling tapi
tanpa regulasi atau kurikulum.
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Hijab

D

i usia sembilan, aku dipakaikan hijab pertamaku,
yang kini wajib kukenakan. Langsung benci aku.
Benci aku waktu Ibu mulai mengenakannya, benci

lagi waktu aku diminta memakainya. Aku memohon
dibolehkan pilihan lain.
“Atau rambutku dicukur saja? Atau pakai rambut palsu?”
“Kayak Yahudi! Mau kamu kayak yahudi?”
Aku mencoba berunding dengan Ibu untuk keluar dari
masalah ini.
“Terus kenapa Ibu sendiri tidak memakainya waktu
masih seusiaku?”
“Karena kakek-nenekmu tak tahu. Harusnya mereka
suruh Ibu memakainya.”
Andai saja Ibu juga tak tahu. Andai saja dia mengizinkanku
sama seperti dirinya dahulu. Semua taktik yang bisa
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dimunculkan otak sembilan tahunku sudah kucoba, tapi
terpental semua. Habislah semua pakaianku; celana pun tak
boleh lagi. Sekarang, aku mesti menutup sekujur tubuhku,
kecuali wajah dan kedua tangan. Inilah paku terakhir di peti
mati masa kanak-kanakku.
Rasanya janggal, risi, gerah, memakai busana bodoh
kebesaran itu. Seluruh tubuhku seperti dicekik. Kepalaku
nyut-nyutan, dan keringat mencucur dari setiap pori-pori
kulitku. Dan tiap hari mereka bilang berpakaian seperti kafir
itu dosa dan aku akan masuk neraka kalau berbusana seperti
itu. Di samping itu, bila Khalifah bangkit nanti, kalau kamu
tidak mengenakan hijab, bagaimana membedakanmu dari
para kafir? Kalau kamu tampak seperti mereka, kamu dihabisi
seperti mereka.
Ah, Khalifah. Selalu soal Khalifah. Setiap khotbah Jumat,
ada

deklarasi

bahwa

umat

Muslim

akan

berhasil

mengislamkan dunia. Setiap Jumat, kami menyahut “Amin”
saat imam memanjatkan doa kepada Allah, agar kiranya
Khalifah segera bangkit dan memberantas para kafir. Barulah
perdamaian tercipta. Itu mengapa, waktu NIIS mencuat di Irak
dan Suriah, banyak orang dari seluruh dunia – herannya,
orang-orang seperti mahasiswa dari keluarga berada di
negara-negara Barat – bergabung dengan NIIS dan membakar
paspor mereka. Para pakar berasumsi orang-orang ini direkrut
lewat internet. Wah, cepat bener! Semua pria dan wanita muda
ini bisa begitu cepatnya bergabung dengan NIIS karena, persis
sepertiku, sedari kecil mereka mendengar bahwa sudah
menjadi kewajiban mereka untuk bergabung dengan umat
untuk melawan kafir. Mereka diajarkan bahwa sudah menjadi
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kewajiban mereka untuk bergabung jika Khalifah sudah
bangkit. Mungkin, seperti diriku, mereka tidak menduga akan
menyaksikan

hari

kebangkitan

Khalifah,

tapi

lantas

muncullah. Sebuah Negara Islam. Begitu NIIS ada, orangorang ini sudah tahu harus berbuat apa. Semua sudah
dipatrikan sejak kecil.
Ibu biasa memintaku berjanji bahwa aku akan bersedia
membunuh orang kafir bila tiba waktunya nanti.
“Iya, janji,” balasku datar.
Selalu saja ada semacam pemaksaan. Aku dipaksa salat,
menghafal Al-Qur'an, berjanji membunuh teman-temanku,
dan tentu saja memakai hijab jelek ini. Setiap metode
pemaksaan yang bisa dibayangkan pun dikerahkan – rasa
takut, hasrat untuk menyenangkan hati Allah, pemerasan
psikis. Tak habis-habisnya. Cuma anak-anak perempuan
Muslim yang patuh saja yang bisa masuk surga. Kalau
berpakaian seperti kafir, kamu memilih neraka. Itulah rasa
benci diri yang menguasaiku sejak usia sembilan tahun.
Aku diberi tahu soal Hadis tentang Nabi Muhammad yang
mengaku melihat para wanita digantung dengan rambut
mereka di neraka dan otaknya mendidih, karena tidak
menutup rambutnya dari pandangan pria.
Dan aku diberi tahu bahwa ini demi keselamatanku sendiri.
“Kalau

kamu

punya

cincin

berlian,

kamu

akan

memakainya di jari atau menyimpannya di peti?”
“Kupakai di jari.”
“Jangan, itu bodoh namanya. Nanti bisa dicuri! Harus kamu
lindungi. Jauhkan dari mata pencuri.”
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“Terus buat apa punya cincin bagus kalau tak bisa dipakai?
Apa gunanya kalau cuma disimpan?”
“Membantah saja! Ini lebih baik untukmu. Nanti juga kamu
suka. Kalau sudah besar nanti, kamu akan mengerti.”
“Boleh nggak tunggu sampai aku dewasa dan mengerti
dulu, karena aku—”
“Nggak! Ibu harus melakukan yang terbaik untukmu meski
kamu tidak mengerti.”
Aku tak pernah mengerti. Aku berhijab selama hampir dua
puluh tahun, dan aku tak pernah mengerti. Aku mengunjungi
Ayah di Montreal pada libur musim panas naik kelas enam.
Ayah juga tak mengerti. Dia mencoba memintaku melepasnya.
Aku sih mau saja, tapi aku takut kalau nanti pulang ke rumah,
Abang akan mengadukanku. Jadi, sepanjang musim panas itu
aku pakai topi koboi warna hitam. Ayah suka, karena beda dari
hijab mengerikan itu, dan rambutku tetap tertutup, jadi
abangku tak punya bahan untuk mengadu.
Balik ke rumah, semua anak perempuan di Sekolah Islam
itu mengenakan hijab juga. Dan sepertiku, mereka semua sama
bencinya dengan hijab. Lega rasanya berbagi rasa dengan
kawan sependeritaan. Kenyataan bahwa kami semua dipaksa
memakai sehelai kain di kepala membuat kami lega. Kami
semua berhijab, dan berbagi rasa jengah berhijab telah lebih
mendekatkan kami.
Sekarang, dengan adanya media sosial, perempuan di
seluruh dunia yang tak suka berhijab – tetapi dipaksa untuk
mengenakannya

–

dapat

berbagi

rasa.

Bertagar

#MyStealthyFreedom dari Iran, ada sebuah video viral gadis
berusia tujuh tahun yang menangis dan melepas paksa
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hijabnya. Dia mengingatkanku pada diri sendiri, tapi aku tak
sampai seberani atau seberontak itu. Dia marah karena orang
tuanya berkata dia tak boleh ke sekolah kalau tak mau
mengenakan hijab. Tapi tentu abangnya boleh berpakaian
bebas. Gadis belia dan wanita dewasa dari seluruh dunia telah
memposting gambar dan video dengan tagar #FreeFromHijab
(Bebas dari Hijab). Tagar yang kami buat sebagai benang
merah bagi mereka, tempat mencari solidaritas, dukungan...
dan, yang terpenting, mimbar untuk bersuara – untuk
menyingkap kekejaman ini pada dunia.
Kalau bicara hijab, perlu dijernihkan perbedaan antara
budaya dan agama. Orang lazim bilang hijab itu “pakaian
kebudayaan”. Tapi budaya mana yang dimaksud? Perempuan
di Iran, Saudi Arabia, Somalia, dan Indonesia tak memiliki
segi-segi budaya yang serupa. Makanan atau pakaian atau adat
atau bahasa mereka berbeda. Satu-satunya yang sama adalah
agama. Hijab dipakai oleh perempuan di semua negara itu
karena agama Islam, tak ada urusannya dengan budaya.
Mengklaim hijab adalah pakaian kebudayaan itu sama
pepesan kosongnya dengan mengklaim topi Paus pakaian
kebudayaan. Umat Katolik dari Filipina, Italia, atau Amerika
Selatan tak memiliki segi-segi budaya yang serupa – tapi
agama mereka sama. Agama dan budaya sengaja digabunggabungkan,

dengan

tujuan

menghapus

budaya

dan

menggantikannya dengan menhir Islam. Puluhan negara
kehilangan budaya mereka karena digantikan Islam. Sedih
melihat tetap beredar luasnya pemikiran bahwa semua
Muslim berbudaya sama. Tidak. Mereka punya kebudayaan
khasnya masing-masing yang dikafani oleh Islam, sama seperti
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kepribadian tiap anak perempuan dikafani oleh hijab sehingga
mereka semua mulai terlihat sama.
Penghapusan budaya individual ini dilanggengkan dengan
berbagai kampanye seperti Hari Hijab Sedunia pada 1 Februari
– hari yang diikuti oleh orang di seluruh dunia. Pada hari itu,
para wanita Muslim mendirikan stan di tempat-tempat usaha
atau sekolah dan mengajak para wanita non-Muslim untuk
memakai hijab selama sehari. Cocoknya gerakan ini ditanggapi
dengan mencanangkan hari tanpa hijab, yang mendorong para
wanita Muslim untuk melepas hijab mereka selama sehari, tapi
tentu mustahil. Perempuan, anak-anak maupun dewasa, bisa
dibunuh karena melepas hijab mereka. Aqsa Parvez, gadis
berusia 16 tahun di Kanada, dicekik sampai mati oleh ayah dan
saudara laki-lakinya dengan kain hijab yang tak mau
dikenakannya.
Karena

itu,

aku

memandang

1

Februari

sebagai

#NoHijabDay (Hari Tanpa Hijab), dan aku mendorong setiap
orang untuk bersetia kawan dengan para wanita dan gadis di
seluruh dunia yang tidak mau mengenakan hijab tetapi
dipaksa oleh pemerintah, komunitas, atau keluarga mereka.
Kesuksesannya menggetarkan hati! Perempuan dari Arab
Saudi dan Yaman memposting video mereka menginjak atau
membakar hijab dan nikab (cadar) mereka. Perempuan dari
Turki mulai memposting foto-foto sebelum dan sesudah
melepas hijab mereka. Perempuan di Iran, kaum Hawa paling
gagah berani, dipenjara selama puluhan tahun karena ikut
serta dalam kampanye #WhiteWednesdays (Rabu Putih).
Mereka memakai hijab putih, atau melepas hijabnya, untuk
menunjukkan

perlawanan

terhadap
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undang-undang

diskriminatif.
Perempuan di seluruh dunia melawan. Perempuan di
Pakistan bersepeda di tempat umum. Perempuan di Iran
menari di jalanan. Perempuan di Arab Saudi memakai abaya
(jubah hitam yang mereka kenakan atas dasar paksaan)
terbalik, sebagai bentuk penghargaan pada para pembangkang
saat berada di tempat umum. Dan laki-laki pun terlibat!
Sebagian laki-laki di Iran dan, walau jauh lebih sedikit, di Arab
Saudi ikut bersolidaritas dengan para perempuan yang
memprotes aturan-aturan berhijab.
Barang tentu, semua orang ini dihukum atas kejahatan
melanggar Syariat. Boleh jadi dihukum oleh keluarganya
dengan kekerasan atau pembunuhan atas nama kehormatan
atau dihukum oleh pemerintah yang memenjarakan mereka
selama puluhan tahun karena menentang undang-undang
yang dibuat untuk menjaga kejatmikaan.
Lumayan

sering

aku

mendengar

orang

bertanya,

memangnya kenapa kalau harus pakai kerudung? Begini ya:
perkaranya itu perempuan bahkan tak diizinkan untuk berhak
atas tubuhnya sendiri! Hijab cuma pucuk dari gunung esnya.
Hijab adalah representasi fisik dari penghambaan dan
dehumanisasi dan apartheid gender mutlak yang lazim terjadi
di banyak bagian dunia mayoritas Muslim.
Sementara perempuan di Barat sudah meraih kebebasan
hingga sekarang bisa menuntut “bebaskan puting susu”,
perempuan di banyak bagian dunia Islam hanya ingin
membebaskan wajah dan rambut mereka!
Perempuan di Barat umumnya saling mendukung dalam
perlawanan mereka, tetapi penting diketahui bahwa, di
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masyarakat yang sangat patriarkal dan misoginis, perempuan
jarang mendukung satu sama lain. Tiap perempuan terlalu
sibuk menyelamatkan diri sendiri untuk bisa cawe-cawe
urusan keselamatan perempuan lain. Tentu ini sengaja
dirancang. Kalau perempuan terlalu sibuk memandang satu
sama lain sebagai pesaing – karena suami mereka boleh punya
hingga empat istri – mereka takkan bersekutu melawan musuh
bersama. Bikin kaum Hawa bertengkar sendiri supaya tak
sempat merapatkan barisan dan melawan penindasnya.
Internet mengubah itu semua. Luar biasa. Perempuan tidak
hanya melepas hijab mereka di tempat umum, mereka juga
menari di tempat umum, bernyanyi di tempat umum,
bersepeda di tempat umum, jogging di tempat umum – semua
kegiatan sederhana ini, kalau tidak melanggar hukum di
beberapa negara, ya diganjar dengan hukuman sosial yang
berat.
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Sekolah Islam

S

ecuil pun tak ada rasa sukaku pada Sekolah Islam itu,
tapi aku suka teman-teman di sana. Kami semua tak
termakan omong kosong. Kami sembunyi di kamar

kecil dan diam-diam memakai makeup dan merumpi soal
cowok dan pengalaman gugup saat datang bulan – kelegaan
sementara dari kewajiban salat lima waktu yang membikin
pikiran mandul. Perempuan yang sedang datang bulan
dianggap tidak murni, tidak diperkenankan salat, menyentuh
Al-Qur'an, atau bahkan masuk masjid. Allah menjadikanmu
seperti ini, lantas mengutukmu karenanya. Adil, ya.
Ibuku adalah guru kajian Arab dan Agama Islam di sana,
dan dia tak henti-hentinya menekankan betapa pentingnya
kami berperilaku baik dan menjadi anak penurut. Awalnya,
murid-murid perempuan yang lain menjaga jarak dariku.
Ibuku tegas, jadi aku ditakar dengan rasa curiga. Tapi tak lama,
mereka tahu bahwa aku juga sama bencinya, dan kami semua
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bisa bersatu dalam kebencian ini.
Karena rasa setia kawan kami begitu erat, teman-temanku
bilang bahwa ada murid laki-laki yang bilang bahwa ibunya
menyebut ibuku lonte. Aku mencoba untuk biasa saja, tapi
sebenci apa pun kamu dengan ibumu, tetap saja panas telinga
mendengarnya.
“Tapi ibumu 'kan nggak kenal ibuku,” kataku, saat
melabraknya.
“Kenal, kok, waktu kami masih kecil, ibumu merayu
ayahku untuk menikahinya. Dia mau dijadikan istri kedua!
Tapi ibuku menyuruh Ayah meninggalkan si pelacur itu, atau
dia akan membawa kami dan meninggalkan Ayah.”
Pikiranku masih ogah mengakuinya, tapi rasa-rasanya aku
tahu soal ini. Samar-samar kuingat sosok pria besar,
berkeringat, bertelanjang dada, berkulit gelap. Dia mengajak
ibuku ke kamar lalu menutup pintu. Aku ingat menangis dan
menggedor-gedor pintu kamar, meminta Ibu keluar. Sesekali
dia nongol, cuma dengan beha dan cawat, memintaku diam.
Aku tak pernah mengerti ingatan itu. Berulang kali aku
menanyai Ibu soal ini. Dia selalu bilang aku mengada-ada atau
itu cuma mimpi. Tapi aku tahu itu asli.
Terlepas dari ingatan itu, aku memang mau percaya waktu
Ibu bilang itu semua bohong. Tak ada yang sudi percaya
bahwa ibunya pelakor, dan meski besoknya di sekolah
kubilang ke anak laki-laki itu bahwa dia keliru, ada rasa
mengganggu

dalam

hatiku:

Ibulah

pembohong

yang

sebenarnya dalam cerita ini. Seperti yang sudah-sudah, katakata Ibu berhasil menyenggol jatuh kenyataan.
Sekarang aku tahu bahwa sejak Ayah meninggalkannya,
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Ibu

mati-matian

mencoba

mencari

Diberdayakannyalah satu-satunya

pengganti.

komoditas yang

bisa

ditawarkannya. Tak heran kalau dia memandang rendah
dirinya sendiri. Dia dibesarkan di budaya misoginis yang
mendidiknya

bahwa

nilai

dari

dirinya

ada

di

selangkangannya. Dia tak pernah mau repot mengembangkan
sisi akal atau kepribadiannya.
Diri yang sekosong itu adalah bahan mentah, bejana
sempurna, untuk diisi dengan fundamentalisme agama. Ibuku
adalah lumrahnya orang fanatik agama. Simpati, empati, atau
logika tak mempan bagi orang fanatik. Tak ada taktik atau
manuver untuk menembus ke sisi manusiawinya. Mereka
diprogram untuk mengikut, dan tak ada yang bisa mengusik
tujuan yang baku, kaku, beku seperti itu.
Yang paling kutakutkan darinya adalah kalau aku dipaksa
dinikahkan dengan seorang bandot di Mesir. Sering kali aku
diancamnya

begitu.

Aku

tahu,

kalau

keputusan

itu

diambilnya, habislah aku. Tak ada diskusi, tak bisa diganggugugat

lagi.

Dia

akan

menyeretku

untuk

memenuhi

keinginannya seperti dia menyeretku, walau tak sudi, entah
berapa kali sebelumnya.
Karena Sekolah Islam kami itu hanya sampai kelas tujuh,
semua murid laki-laki girang menyambut SMA, tapi murid
perempuan cemas menerka-nerka nasibnya. Musim panas
sebelum SMA terkenal sebagai masa lenyapnya gadis-gadis
muda. Itu waktu yang sempurna untuk mengirim pulang
mereka tanpa ketahuan. Di kasus-kasus ekstrem, saat itulah
pembunuhan atas nama kehormatan sering terjadi. Biasanya
dilakukan sebagai ganjaran bagi si gadis yang dianggap
74

“terlalu kebarat-baratan”. Namun, yang lebih lazim, adalah
ancaman pernikahan. Setiap anak perempuan Muslim yang
pernah kujumpai pasti tahu ancaman ini: “Nanti Ayah/Ibu
kirim pulang kamu, biar dikawinkan saja!” Bagi kami, ini jauh
dari kata gertak sambal. Kami tahu itu sangat mungkin terjadi.
Semua ketakutanku terpastikan saat sahabat terbaikku
dikirim ke Fiji untuk dinikahkan. Aku ngeri membayangkan
nasibnya dan ngeri membayangkan nasibku. Waktu itu belum
ada surel atau media sosial. Tak ada tali penyelamat, tak ada
cara untuk menghubunginya. Begitu orang pindah ke negara
baru, anggaplah dia sudah hilang ditelan angin.
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Pengkhianatan

N

geri membayangkan kalau aku akan dikawinkan,
semua

pertanyaan

dan

keragu-raguan

pun

kupendam sendiri, dan aku terus melakoni peran

anak perempuan Muslim yang berbakti. Untuk kelas delapan,
aku didaftarkan ke SMP negeri setempat. Lagi-lagi, aku harus
mencari teman baru di lingkungan sekolah baru. Yang kian
mempersulit keadaan adalah di tahun pertama sekolah
menengah aku pakai kain gombal di kepala. Kali ini sekolahku
bukan Sekolah Islam yang murid-muridnya memang berhijab
semua, yang orang-orangnya sudah biasa melihat perempuan
berhijab. Kali ini beda. Tak seorang pun akan memandangku
sebagai diriku. Yang mereka lihat cuma sehelai kain aneh itu.
Itulah jati diriku. Itulah citraku. Dan hatiku mengkal
karenanya. Soalnya itu bukan aku. Bukan itu citra yang ingin
kupancarkan pada dunia.
Aku bertekad memberanikan diri untuk bergaul, walau ada
kain jelek di kepalaku. Aku menjalin pertemanan. Aku
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menjalin

hubungan

dekat

yang

mengisiku

dengan

kebahagiaan. Dan aku kian menghargai teman-temanku
karena

kutahu

mereka

mengabaikan

kain

itu

demi

mengenalku lebih dekat. Tak kubiarkan kain itu menjadi
penghalang, sebagaimana memang ia dimaksudkan. Temantemanku tak menilaiku dari situ. Mereka mengenalku dekat,
menerima dan menyayangiku apa adanya.
Ini justru kebalikan dari yang disangka Ibu akan terjadi.
Kuingat, waktu itu aku sedang riang menuliskan nama-nama
semua temanku. Karena aku pindah dari Sekolah Islam kecil
ke SMP negeri yang besar, aku kaget dengan betapa banyak
teman yang kupunya! Ibu bertanya aku sedang apa, dan waktu
kujawab, wajahnya tiba-tiba datar, pucat, lalu dengan cepat
cemberut marah. Dia renggut kertas itu dari tanganku dan dia
baca isinya dengan geram. Sudah kuantisipasi – tak ada nama
murid laki-laki di kertas itu. Aku tidak bodoh.
Tapi rupanya bukan itu perkaranya. Dia robek kertas itu,
murka karena aku berteman dengan begitu banyak kafir.
Tampaknya, dia menduga aku akan merasa terasing.
Dipikirnya murid-murid di sana takkan mau berurusan
dengan anak aneh yang kepalanya dibungkus kain. Dipikirnya
aman kalau mengirimku ke sekolah yang penuh dengan kafir
karena mereka akan mengucilkanku. Baru setelah itulah aku
sembuh. Mereka akan membenci dan menolakku, dan karena
itu aku tak punya pilihan selain membalas benci dan menolak
mereka.
Reaksi

awal

ibuku

adalah

mencoba

langsung

mengeluarkanku dari sekolah. Tapi hanya berhenti di ancaman
saja. Dia malah mempersilakanku menikmati tahun terakhir di
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sekolah, karena tahun berikutnya aku takkan kembali ke sana.
Aku takut. Kalau aku dicatut dari sekolah ini – satu-satunya
penghubungku dengan dunia nyata – aku takkan pernah
mengenal kebahagiaan lagi. Aku patah arang. Aku diliputi
kesedihan dan rasa takut yang tak mau lekang sekalipun aku
sedang di sekolah. Biasanya, perangaiku berubah-ubah, antara
di rumah dan di sekolah, antara hitam dan putih; sekarang
rasanya abu-abu melulu.
Guru dramaku, Pak Fabbro, bertanya apa aku baik-baik
saja. Pertanyaannya bagai secercah cahaya di sumur yang
dalam dan gelap. Dengan senang hati kuberi tahu dia.
Kuceritakan semuanya. Kutemui dia dan kutunjukkan semua
bilur dan memar di kedua lenganku. Beberapa hari kemudian,
bajingan yang dinikahi ibuku bikin ribut di kantor kepala
sekolahku; dia marah karena Pak Fabbro telah melihat
lenganku. Lancangnya dia. Berani-beraninya Pak Guru ini
melihat bilur dan memar yang diakibatkannya pada anak ini!
Masalah yang lebih besar di sini, duganya, adalah bahwa
seorang laki-laki yang bukan muhrimku telah melihat
lenganku, bukan bahwa dia telah memukuliku.
Sebagai guru di sekolah negeri, sudah jadi tugas sah Pak
Fabbro untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika
seorang anak mengalami bahaya fisik. Polisi dan pekerja sosial
menanyaiku, dan kuceritakan kepada mereka seperti apa
“paman” memukuli kami tanpa ampun. Kuceritakan seperti
apa dia masuk ke rumah dan – tanpa tedeng aling-aling –
merenggutku untuk melampiaskan semua kecamuk emosi
yang dipendamnya hari itu. Dia mencabut ikat pinggangnya
dan membuat badanku babak belur dengan bilur. Walaupun

78

aku tak merasakannya saat pukulan dilancarkan, memar dan
bekasnya tinggal sebagai barang bukti.
Pak Fabbro memperingatkanku bahwa kalau aku mau
melanjutkan kasus ini, ada kemungkinan aku dipindah ke
panti asuhan, dan takkan bertemu keluargaku lagi. Dia tanya
apa aku siap untuk itu. Hatiku justru girang sekali. Kusambut
hangat kemungkinan tak pernah bertemu orang-orang itu lagi.
Aku cuma berharap pengaduanku ini dapat mencegahku
dikeluarkan dari sekolah! Kalau dikeluarkan dari rumah,
bagaimana? batinku. Yang benar saja? Justru itu yang kumau! Dia
juga mengingatkanku untuk tetap kuat, untuk mau berani di
pengadilan dan mengungkapkan lagi setiap kata yang
kuungkapkan kepadanya. Janjiku kepadanya untuk tetap kuat
ini selalu kuingat. Kubayangkan diriku dengan berani
menudingnya di ruang sidang, seperti di salah satu episode
film Matlock saja. Aku sudah siap.
Penyelidikannya berkembang dari wawancara denganku
saja di sekolah ke datangnya polisi ke rumah untuk
mewawancarai semua yang lain. Ibuku meludahi mukaku dan
berkata betapa dia membenciku, tapi aku tegar. Akhirnya
kulihat secercah cahaya berkilau menembus lapisan-lapisan
tebal semen itu, dan aku akan bebas dari belenggu!
Aku

sempat

kaget

juga

karena

dia

tak

bersikap

mendukungku. Dia selalu berlagak seperti tak berdaya melihat
Mounir memukuli kami, seperti tak ada yang dapat
diperbuatnya. Nah, ini aku saja bisa berbuat. Saat itu jugalah
kusadari bahwa dia berbohong dan bahwa dia sebetulnya
cuma manipulatif saja. Tentu, dia tahu apa yang diperbuat
Mounir terhadap kami, tapi dia pura-pura tak tahu dan tak
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punya kendali, karena dia tak mau kami membencinya.
Padahal, selayaknya kami membencinya, tapi dia pengecut.
Waktu dia ditanyai, dia menyangkal semuanya. Dia
mencoba mengesankan bahwa aku pembohong. Abang dan
Kakak berbuat sama. Dua anak Mounir juga berbohong. Dari
lima orang anak, akulah satu-satunya yang mengatakan
kebenarannya. Dengan kebohongan itu, mereka semua
mengutukku terjerat dalam kehidupan jahanam ini. Mereka
terlalu takut akan ganjarannya. Mulai kusadari bahwa ada
kemungkinan aku takkan pernah keluar, bahwa aku takkan
dirawat orang tua asuh, bahwa aku akan tinggal di sana
bersama mereka setelah aku mencoba membuat Mounir
ditangkap karena kekerasan pada anak. Ini bayangan paling
mengerikan yang pernah bermukim di benakku.
Hakim

memutuskan

bahwa

hukuman

fisik

tidak

melanggar hukum di Kanada, dan karena “budaya” kami,
kadang hukuman itu bisa lebih parah dari yang terjadi di
keluarga Kanada rata-rata. Bayangan paling mengerikan yang
mendekam di kepalaku menjadi kenyataan dengan satu
ketukan palu hakim. Aku tak pernah merasa begitu dikhianati
seperti

ini

dalam

hidupku.

Satu-satunya

harapanku

dipunahkan. Menjijikkan! Anak boleh dipukuli karena
penganiayanya kebetulan berasal dari negara lain?! Memang
apa urusannya itu? Semua anak sepatutnya dilindungi. Derita
fisik, emosi, atau psikis anak tidak berkurang walau anak itu
berasal dari budaya lain. Hukuman pukul dan pencabulan
sama merusaknya bagi semua anak, apa pun budayanya.
Kalau penganiayaku itu keturunan Jerman atau Belanda, apa
dia tidak dipenjara juga? Bagaimana ini maksudnya?
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Undang-undang ini masih ada di Kanada. Tak bisa
kubayangkan berapa banyak anak yang telah diabaikan dan
dilemparkan kembali ke sarang singa sepertiku. Ada banyak
sekali orang yang pernah atau masih menjadi Pekerja Sosial
Perlindungan Anak menghubungiku dan mengungkapkan
penyesalan mereka. Seorang pria merasa begitu guncang
jiwanya

karena

harus

membiarkan

anak-anak

korban

kekerasan terus mengalami kekerasan sampai-sampai dia
harus pindah jabatan di kementerian. Dia tak sanggup. Dia
bilang dia dihantui hal yang terpaksa harus dilakukannya
selama 31 tahun. Orang yang membaktikan hidupnya untuk
melindungi anak-anak dipaksa untuk giat membiarkan anakanak terus mengalami kekerasan karena pemerintahnya keras
kepala soal relativisme kultural dan moral. Kepentingan untuk
tampak

sadar

kultur

mengalahkan

kebutuhan

untuk

menyelamatkan anak-anak dari kekerasan.
Dalam upaya mereka untuk “peka budaya”, negaraku
sendiri akhirnya justru bersikap fanatik keji terhadapku. Aku
tahu, kalau saja aku berasal dari keluarga dengan orang tua
“kulit putih”, aku pasti akan dilindungi. Ini hasil yang biasa
timbul dari pemikiran kiri regresif: pikirannya begitu terbuka,
sehingga otaknya tumpah. Yang mereka lihat cuma warna
kulit atau suku bangsa si pelaku, bukan perbuatan yang
dilakukannya.
Kalau orang kulit putih menolak membuatkan kue
pernikahan pasangan gay, semua akan teriak fanatik dan
protes. Tapi kalau toko roti dengan pemilik Muslim menolak
untuk membuatkan kue untuk pasangan gay? Responsnya
sunyi senyap. Budayanya memang begitu, kita harus
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menghormati keyakinannya – kecuali kalau kamu fanatik
Islamofobik.
Tak ada kebodohan atau standar ganda yang lebih hebat
dari

itu

dewasa

ini.

Yang

mestinya

dilihat

adalah

perbuatannya, kejadiannya, bukan warna kulit atau kesukuan
atau agama orang yang melakukan perbuatan itu. Itu semua
tidak relevan. Perbuatan amoral tetaplah amoral terlepas dari
siapa yang melakukannya! Kita semua patut mengecam
kefanatikan, misogini, penganiayaan anak, dan tindakantindakan lain yang bertentangan dengan kemanusiaan.
Kenapa harus melihat siapa yang berbuat? Semuanya sama
salahnya. Tidak memperlakukan semua manusia dengan
standar yang sama adalah rasisme tebang pilih paling keji.
Itulah pertama kalinya dalam hidupku aku mencoba untuk
berdikari. Aku kuat. Aku bertekad untuk menghadapi Mounir
di pengadilan, tapi tak sempat. Baru sekejap aku berdiri,
negaraku sendiri telah menjegal keras kakiku, memaksaku
kembali tersungkur ke tanah. Aku merasa seperti inilah
tempatku, aku terkurung di sini selamanya. Hancur bukan
main rasanya. Aku benar-benar merasa itulah satu-satunya
harapanku. Putus sudah asaku, pupus sudah perjuanganku.
Aku akan dihukum berat karena mengkhianati kaumku
sendiri dan meminta pertolongan dari kaum kafir. Ini
pengkhianatan terbesar. Aku diajarkan bahwa yang ada adalah
kita lawan mereka. Aku malah meminta bantuan dari musuh.
Ini tak termaafkan.
Islam sarat dengan keyakinan akan takdir. Segalanya sudah
digariskan. Semua upaya untuk menulis takdirmu sendiri jadi
tak berarti. Pada akhirnya, kehendak Allah yang akan terjadi.
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Seluruh hidupmu sudah dituliskan sebelum kamu menghela
napas pertama. Situasi ini mempertegas ajaran-ajaran itu. Aku
tak berkuasa atau mampu mengubah jalan hidupku. Aku
hanya bisa menerima bahwa inilah yang menjadi kehendak
Allah. Tak ada guna terus berjuang.
Sesuai janjinya, Ibu mengeluarkanku dari sekolah di akhir
tahun itu. Dan mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa
menerima. Aku sudah mati rasa dengan dunia sekitar. Cabut
kehendak bebas orang, dan punahlah semangatnya untuk
terus berjuang. Lagi pula, apa guna? Orang takkan lagi
mencanangkan tujuan untuk mencoba mencapai sesuatu
karena kalau memang sudah takdir, pasti itu yang terjadi.
Dengan pikiran kosong orang hanya menjalani hidup
sebagaimana yang dikuak di hadapan mereka, tanpa pernah
berharap atau peduli untuk mencoba mengubah hidup
mereka.
Bertahun-tahun kemudian – tiga puluh tahun, tepatnya –
aku terhubung kembali dengan Pak Fabbro. Begitu aku
melihatnya, air mataku tumpah. Dia tak tahu-menahu nasibku.
Dia menyangka aku telah mendapat keluarga asuh. Dia tak
menyangka sistem pengadilan telah menyengsarakanku. Kami
menghabiskan sehari di restoran tempat putranya bekerja
sebagai koki kepala; kami bicara tentang semuanya. Dia
mengundangku dan suami ke rumahnya, dan kami bertemu
istrinya. Istrinya juga masih ingat masa-masa yang sudah lama
berlalu itu. Rasanya seperti kelanjutan mimpi saja. Hatiku
begitu gembira karena telah menemukannya kembali! Hari
berikutnya aku hanya menangis karena semua ingatan yang
menyeruak naik setelah bertemu Pak Fabbro membanjiri
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benakku. Aku menangis untuk gadis kecil itu. Sebelum pulang
dari rumahnya, Pak Fabbro dengan yakin berkata, “Kalau saja
aku tahu, pasti sudah kuangkat kamu jadi anakku.”
“Ya, sudah pasti itu,” angguk istrinya.
Dan hatiku pecah berkeping-keping. Betapa hidupku akan
sangat berbeda.
Ibu tak mengizinkanku kembali ke sekolah di tahun
berikutnya. Waktu aku kembali masuk sekolah, Pak Fabbro
sudah tidak di situ. Kami tak bersinggungan lagi hingga buku
ini mulai kutulis.
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Para Ibu

K

uhabiskan kelas sembilan dengan mengekori Ibu di
Sekolah Islam, sebagai ajudan pribadinya. Dia
diangkat menjadi kepala Departemen Kajian Arab

dan Islam. Akhirnya dia punya peran di masyarakat, yang
membuatnya
dijalankannya

dihargai
dengan

dan

dihormati.

Pekerjaan

sungguh-sungguh,

dan

itu
dia

memandang dirinya sokoguru masyarakat kami. Lumayan
lama karakter ini dimainkannya dengan utuh. Orang percaya,
dan mereka memperlakukannya dengan hormat, mulia, dan
segan.
Sekolah Islam itu makin lama makin besar. Tak lama, ada
bus-bus sekolah yang membawa murid-murid baru dari
tempat bermil-mil jauhnya. Tapi masih belum ada kurikulum
yang benar atau ruang kelas atau apa pun yang menunjukkan
bahwa itu sekolah. Suatu kali, kami ketahuan pemerintah, dan
tiba-tiba saja sekolah ini terancam ditutup. Tapi tak lama, uang
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mengalir dari Arab Saudi. Uang itu akan dipakai untuk
membangun gedung sekolah dasar dan menengah pertama,
lengkap dengan semua teknologi termutakhirnya. Bersama
aliran uang itu, mengalir pula lah indoktrinasi Saudi. Muslim
fundamentalis yang pasti sudah pernah kamu dengar itu –
yang meledakkan gedung, membakar anak sekolah hiduphidup, dan melempar kaum homoseksual dari atap gedung.
Mereka semua menganut aliran yang sama.
Kepala sekolah yang lama dari India dibebastugaskan dan
seorang pria Mesir menggantikannya – pria Mesir dengan
janggut panjang dan istri yang menutup sekujur tubuhnya,
bahkan hingga wajah dan tangan, dengan kain hitam. Itu
pertama kalinya kami melihat pemandangan itu. Ada anak
yang menyebutnya penguin atau kelelawar, yang lain
menyebutnya ninja.
Kini, ibuku punya musuh. Sesama wanita Mesir yang
mencoba merangsek masuk dan melengserkannya dari posisi
pemimpin kaum Hawa di komunitas itu. Orang tak lagi
meminta nasihat dari Ibu, kini mereka minta saran dari si ninja.
Si ninja dianggap lebih saleh karena dia menutup lebih banyak
bagian tubuhnya dari ibuku. Persaingan ini mana kupeduli.
Ibu mencoba melibatkanku, tapi aku teman bersekongkol yang
tak berguna. Aku sudah pasrah. Mau apa lagi?
Setiap hari pikiran ingin mati saja melintas di benakku, tapi
tenaga untuk mati pun aku tak punya. Aku cuma tempurung
kosong. Marahku pun sudah tak bersisa. Aku hanya hanyut
mengikuti gerak arus kehidupan. Segalanya tanpa warna,
tanpa rasa. Tak ada hasrat, cita-cita, pikiran, atau perasaan.
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Aku cuma ada saja.
Ibuku, dengan pertolongan dari sistem peradilan British
Columbia, telah berhasil melumpuhkanku, dan dia pongah
soal itu. Dia tampak seperti hampir pamer saat memerintahku
untuk melakukan tugas demi tugas yang merendahkan. Aku
tak membantah. Aku turut perintah. Butuh sepuluh tahun, tapi
akhirnya dia menundukkanku. Pagi hari, aku harus bersujud
dan mencium kakinya. Lalu aku membuatkannya teh tubruk
Earl Grey Twinning persis seperti seleranya. Kurang sedikit
saja, gelas melayang ke kepala. Pernah gelasnya pecah saat
menghantamku, dan kedua mataku berlumur darah yang
menyembur deras dari lukanya. Aku memohonnya untuk
menelepon 911, tapi ditolak.
“Pintar ya! Supaya aku dipenjara, begitu? Kau pikir aku tak
tahu akal bulusmu? Mau coba-coba lagi, ya?” jeritnya.
Akulah si musuh, dan aku diperlakukan layaknya musuh.
Tiap hari, sambil aku memijat kakinya, dia mengomel
betapa aku menghancurkan hidupnya. Bahwa tak semestinya
aku dilahirkan. Bahwa dia berharap andai saja aku tak pernah
dilahirkan. Bahwa kehadiranku hanya menimbulkan sakit
hatinya.

Bahwa

keberadaanku

hanya

menyebabkan

sengsaranya. Bahwa dia takkan bisa lepas dariku juga karena
tak ada pria yang mau menikahiku. Bahwa aku gembrot dan
jelek dan tak layak menerima cinta dari siapa pun. Rasanya
seperti cairan infus racun yang tak kunjung henti menetes.
Bertahun-tahun kemudian,

saat

aku terlibat

dalam

aktivisme, aku memperhatikan benang merahnya. Banyak dari
kami, anak-anak perempuan, dianiaya secara psikis oleh para
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ibu kami. Perempuan yang tak punya kuasa atas hidupnya
mendambakan kuasa. Hanya ada sedikit sekali ruang untuk
menyalurkan kekuasaan ini. Di keluarga intinya, dia tak bisa
mengerahkan kekuasaannya atas suami atau anak laki-lakinya,
tapi anak perempuan bisa. Semua serangan dan rasa
frustrasinya dilepaskan ke satu arah.
Karena, menurut Hadis, surga ada di telapak kaki ibu, para
ibu akan menentukan apakah anak-anaknya disiksa di neraka
selamanya atau tidak. Sungguh kuasa besar atas diri seorang
anak. Kekuatan itu dapat berbuntut tragis di tangan seorang
ibu yang kejam. Status itu dapat disalahgunakan dan dipakai
untuk menguasai dan memanipulasi. Kamu harus jadi budak
penurut untuk mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan
persetujuannya, serta paling penting, supaya bisa masuk surga
suatu saat nanti. Dia bisa mencabut “restunya” kapan pun,
sehingga kamu wajib siaga selamanya.
Belum lama ini aku menonton sebuah film (yang sangat
mengena di hatiku) berjudul What Will People Say. Ceritanya
tentang seorang gadis Inggris-Pakistan yang ditinggal di
Pakistan tanpa persetujuannya. Dia merasa tak berdaya dan
putus asa. Ada adegan yang menunjukkannya dengan sangat
keji menyiksa seekor kucing. Adegannya pendek, tapi cukup
untuk bisa terpatri kuat di ingatanmu. Di adegan itu, kulihat
seorang gadis yang sama sekali tak punya kuasa atas hidupnya
sendiri sedang mencari pelampiasan. Memualkan, meremas
hati, liar, dan nyata.
Di rumah kami, akulah si kucing. Seolah ibu merasakan
nikmat sadis dengan menyiksaku. Ada kebutuhan patologis
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yang terpuaskan dalam dirinya. Dan, sayangnya, dia tidak
sendiri. Saat berbicara dengan para wanita eks-Muslim
lainnya, kudapati bahwa pola perilaku ini bukan main
lazimnya. Beberapa wanita Arab Saudi bercerita seperti apa
ibu mereka mengunci mereka di kamar selama berbulanbulan. Perbuatan seperti ini luar biasa gampang dilakukan di
negara

seperti

Arab

Saudi,

yang

tak

menyediakan

perlindungan untuk anak-anak perempuan yang mengalami
kekerasan. Seorang wanita lain bercerita: setelah kabur ke
Amerika Serikat dan mulai berpacaran dengan seorang pria
Amerika, pernah dia terpeleset jatuh dan darah keluar dari
luka lecet di kakinya. Pacarnya berlari mendekat, dan dia
tersentak. Dia menyangka pacarnya akan membentak, marahmarah dan bilang kalau dia bodoh, ceroboh, dan berjalan saja
tak becus. Dia kaget ketika kata-kata pertama pacarnya adalah,
“Kamu nggak apa-apa, 'kan?” Bukan itu respons yang terbiasa
didengarnya.
Aku sangat memahami kisahnya. Aku tahu betul: apa pun
yang kamu perbuat, apa pun yang terjadi, kamulah yang salah
dan yang diserang karenanya.
Wanita lain, yang memakai nama Sayeda Murtad di
Twitter,

menceritakan

kepadaku

seperti

apa

ibunya

menindasnya dengan sadis sejak usia tiga atau empat tahun.
Ibunya mencoba membuatnya tak lagi mengempeng, tapi dia
tak mau, dan karena itu mulutnya dicabe. Kalau Sayeda
menangis, ibunya akan mencekokkan sandal kotor ke mulut
putrinya itu. Sehebat apa pun rasa sakit yang harus
ditimpakannya kepada putrinya, dia harus berkuasa. Dia
harus menang.
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Penganiayaan dengan niat menguasai ini tambah parah
hingga

ke

tindakan

melempar

benda,

mencekik

–

membenamkan kuku-kuku jari ke leher putrinya sampai
berdarah. Menampar, menjambak rambut dan mengantukkan
kepala putrinya ke dinding, memukul dengan sandal, dengan
sendok kayu ... pernah dia memukul putrinya dengan
penggilas adonan sampai patah, dan cuma tertawa saja.
“Kulit si anjing ini sudah mati rasa,” pernah dia berkata
begitu tentang Sayeda.
Kalau saja Sayeda membiarkan dirinya dikuasai, seperti
kakakku, nafsu kejam ibunya akan terpuaskan, tetapi –
sepertiku – Sayeda melawan. Dan melawan inilah yang
membuat para ibu kami tambah beringas. Mereka cuma punya
satu hal yang bisa dikuasai, dan itu pun hendak lepas dari
genggaman.
Ibu Sayeda membenci suaminya yang kejam, membenci
hidupnya, dan membenci dirinya sendiri. Dirinya sesak
dengan uap amarah, dan Sayeda satu-satunya sasaran
pelampiasan. Dia sering bilang ke Sayeda, andai saja dulu dia
aborsi saja. Ibuku sering bilang kepadaku, andai saja aku tak
pernah dilahirkan. Selama bertahun-tahun, aku setuju
dengannya.
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Depresi I

T

ahu-tahu, aku dilepas dari perbudakan ibuku untuk
bersekolah di sekolah negeri September berikutnya.
Ini hari aku jongosnya, esok hari aku siswa SMA.

Awalnya sih tak ada beda – ingatanku tentang masa ini
didominasi perasaan hampa.
Bertahun-tahun kemudian kutahu bahwa penyelamatku
adalah seorang kenalan dekat keluarga yang melihat betapa
aku depresi – dan kurasa memang tampak cukup jelas, kalau
bukan jelas-jelas, bagi orang-orang terdekatku. Kenalan dekat
kami ini punya dua orang putri yang sepantaran denganku,
dan dia melihat kami tumbuh bersama. Dia mengancam akan
melapor ke pihak berwajib tentang perbuatan ilegal poligami
orang tuaku kalau mereka tidak mengizinkanku bersekolah.
Terjadi ribut-ribut besar gara-gara ini, dan persahabatan yang
telah terjalin puluhan tahun di antara keluarga kami jadi retak.
Hingga hari ini, aku tak tahu mengapa dia melakukannya. Dia
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tak pernah membicarakannya denganku. Aku hampir tak
pernah berbicara dengannya, karena pria dan wanita selalu
dipisah.

Ibuku

sama

bingungnya

denganku.

Dia

mengungkapkannya dengan kata-kata khasnya yang berbisa.
“Ngapain dia peduli sama kamu?” Ibu menatapku curiga,
sedikit menyipitkan matanya. “Sampai mau mengorbankan
pertemanan demi kamu?”
Merasa keselamatannya terancam – lagi-lagi, karenaku –
makin kuat alasan Ibu untuk membenciku. Aku ini momok
menakutkan yang tak henti-hentinya mencipta trauma dalam
hidupnya. Dia tak pernah mengakui atau menerima bahwa dia
juga ikut andil dalam menciptakan masalah ini sendiri.
Begitulah, dengan ancaman konsekuensi legal yang mungkin
terjadi, aku diizinkan untuk kembali ke sekolah umum bulan
September.
Tahun itu, kelas sepuluh, tahun yang berat buatku. Gelap
yang menyelimutiku hadir di mana-mana. Aku dapat satu
teman, Amber. Aku dan dia suka mengepel kelas sambil
bersenandung lagi sedih Enya atau Sinead O’Connor dan
hanyut dalam cerita novel-novel picisan. Aku tak benar-benar
suka dengan musik atau bukunya. Aku cuma ikut apa pun
yang mau dia lakukan. Aku tak punya preferensi atau
keinginan pribadi. Mungkin aku sudah lepas dari penjara fisik,
tetapi mentalku masih tertawan. Tak perlu mau apa pun
karena, lagi pula, tak bakal kudapatkan; jadi, mending tak
berkeinginan sekalian.
Dua tahun sudah sejak aku dikhianati oleh hakim, dan aku
sudah pasrah, luka itu takkan pernah sembuh. Aku hanya bisa
menerima hidup baruku yang hampa. Nanti, aku bakal
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dikawinkan dengan orang yang tak kukenal, lalu kami
beranak, dan aku akan mengajarkan anak-anakku salat kalau
tak mau mengalami siksa neraka.
Musim panas antara kelas sepuluh dan kelas sebelas,
kutenggak segenggam Tylenol, berharap derita ini berakhir.
Aku ngeri kalau aku benar-benar mati, karena bunuh diri
adalah jalan tol menuju neraka, jadi kuatur supaya aku “tak
sengaja” minum terlalu banyak. Tapi Allah bisa membaca
pikiranmu, jadi dia tahu niatku sebenarnya. Aku bingung,
otakku mandek. Aku benci hidupku ini, tapi tak sanggup
mengakhirinya. Semua jalan menuju neraka, baik yang di
Bumi maupun yang di alam baka. Tapi pil itu tetap kutenggak.
Kalau Allah mau aku hidup, aku akan hidup – kuserahkan
padanya saja.
Berjam-jam kemudian, aku tersentak bangun, banjir
keringat. Aku kecewa karena obatnya tak ampuh. Bingung
juga mau lega atau tidak. Kumantapkan hati, bagaimana pun
caranya, aku harus mencari cara untuk keluar dari kegelapan
ini.
Aku melihat ada buku catatan lama dengan beberapa
halaman sisa, dan aku mulai menulis. Kutulis semua
kemungkinannya dan semua hambatan yang menghalangiku.
Akhirnya, setelah meninjau dilemaku dari setiap sisi, aku
sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bertahan untuk
beberapa tahun lagi. Masa dewasa tampak jauh sekali, tapi
tampaknya itulah satu-satunya cahaya di ujung terowongan
ini.
Untuk meninabobokan diri, alih-alih berkhayal membacok
dan menumpahkan darah Mounir, aku memaksa pikiranku
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untuk membayangkan rumah yang akan kutempati suatu hari
nanti. Kubayangkan diri berjalan dari pintu depannya; ada
tangga ke atas di sebelah kanan, dan ruang tamu di sebelah
kiri. Waktu kulepas pandang ke ruang tamu, kulihat bagian
belakang sofa dan TV yang menghadapku. Pasti ada aku,
duduk di sofa itu, sambil makan berondong jagung atau es
krim. Kubayangkan aku berdiri dan berjalan ke dapur.
Kadang, aku ke lantai atas ke kamar tidur. Ruangannya kuhias
sama setiap malam, dengan bantal dan selimut sofa baru,
sekadar untuk mempercantik saja. Ada jendela balkon di situ,
tempatku biasa duduk dan membaca buku di bawah siraman
sinar mentari. Bisa kudengar suara bocah-bocah bermain di
jalanan di bawah sana.
Aku memang tak sempat hidup sendiri, tapi angan-angan
itulah yang menjaga asaku, saat dengan berat kuseret langkah
dari hari ke hari, selama bertahun-tahun.
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Tiffers

S

aat kelas sebelas dimulai, aku tak ada ekspektasi.
Kuanggap rasa gembira itu orang lain yang merasakan,
dan aku cukup menerima nasib: inilah yang Allah

inginkan.
Di tahun itulah aku bertemu Tiffany. Dia membantuku
menemukan kembali beberapa keping bara api yang masih
menyala di hatiku. Dengan antusias disulutnya percikan api
kecil itu dan menyentakkanku dari depresi kelabu. Mustahil
aku bisa bercerita tentang Tiffany tanpa berlinang air mata.
Aku kehilangan Tiffany beberapa tahun lalu, dan hidupku
takkan pernah sama lagi.
Meski sudah menjadi ateis selama beberapa tahun pada
saat kematiannya, ditinggal Tiffany adalah kali pertama aku
berharap masih percaya pada surga sejak meninggalkan Islam.
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Sebagai penawar pilu sementara, kubayangkan surga itu ada
dan aku akan bertemu dengan Tiffers lagi di sana. Tapi dalam
Islam, bukan begitu cara kerjanya. Kami berdua akan
dipanggang di neraka. Ingin rasanya percaya pada surga ideal
agama Kristen, tapi terlepas dari keinginan kuat itu, kutahu
semua itu cuma dusta pembuai belaka. Tiffany justru akan
kecewa denganku. Mungkin dia akan gentayangan dan
menghantuiku, berkata betapa bodohnya aku.
Dia orang pertama yang berkata kepadaku bahwa aku bisa
memilih untuk tidak percaya. Saat itu, mana kutahu kalau opsi
itu ada. Dia penasaran setelah melihatku salat, dan dengan
lembut dia bertanya mengapa kami melakukan hal-hal aneh
seperti menaruh tangan di lutut saat berlutut di atas lantai, lalu
dengan ritmis menggerakkan jari telunjuk kanan ke atas dan
ke bawah, berulang kali. Sesuatu baru terasa ganjil saat orang
lain menunjukkannya kepada kita.
“Kenapa tadi terakhir jarimu naik turun?”
“Ee, tidak tahu. Memang begitu.”
“Kenapa?”
“Aku nggak tahu.”
“Nggak aneh?”
“Kayaknya, sih.”
Dia mengubah hidupku. Dia mencelikkan mataku. Dia
menggugah jiwaku, yang sudah hampir punah melayu. Untuk
orang yang fisiknya lemah, dia perempuan terkuat di muka
bumi. Tiffany menderita cacat jantung bawaan lahir. Tiap kali
dia melewati tahun dalam keadaan hidup, semua dokternya
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pasti kaget. Tapi dia tak kenal takut. Dia cukup berani untuk
kami berdua, dan banyak lagi lainnya. Aku ingat membaca
tentang Salman Rushdie, yang diam-diam makan roti apit isi
ham waktu masih kecil, lantas—sadar bahwa tak terjadi apaapa—dia berkesimpulan bahwa Islam itu dusta semata. Dia
berani sekali melakukannya sendiri! Tapi, meski ada Tiffany
sebagai kekuatan penggantiku, yang menggamitku untuk
berbuat serupa, doktrin di kepala ini masih mengakar terlalu
dalam.
“Coba deh, sekali ini saja, kamu ke kamar mandi tidak
masuk kaki kiri dulu, terus keluar kaki kanan. Coba lihat apa
yang terjadi.”
“Nggak boleh. Kamu nggak ngerti, sih...” Ini alasanku tak
suka bercerita tentang hidupku kepada yang lain. Sekarang
aku jadi harus menghadapi tekanan ini.
“Udah deh, coba aja.”
“Astaga, aku tuh takut.” Andai saja tadinya aku bohong
dan tak menceritakan satu hal pun tentang hidupku.
“Dan tak usah berdoa dulu. Mau masuk ke kamar kecil saja
kok repot banget sih, Yasmine.”
“Nanti kalau aku kesurupan baru tahu rasa kamu,”
rengekku, setengah bercanda. Aku diajarkan bahwa orang
yang melangkah masuk ke kamar mandi dengan kaki yang
salah atau tak membaca doa singkat akan dirasuki iblis
penunggu kamar mandi itu.
“Kamu pikir sudah berapa kali aku kencing di kamar
mandi? Memangnya aku kesurupan? Berarti semua orang
yang tidak berdoa dulu sebelum masuk ke kamar mandi
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dengan kaki kiri dulu kesurupan?”
“Ya nggak tahu,” kataku. Tapi aku tak bisa menyangkal
maksud perkataannya.
Pelan-pelan aku masuk ke kamar mandi dengan kaki kanan
dahulu,

takut

setengah

mati.

Dada

berdebar-debar,

kuselesaikan urusanku secepat mungkin dan akhirnya lari
keluar, menghela napas kencang-kencang.
“Kesurupan kamu?”
“Nggak.”
“Ya sudah, yuk makan siang.”
Konyol rasanya menuliskan kata-kata ini sekarang, saat
aku sudah bebas dari cuci otak itu. Tapi aku dan Tiffers sering
mengobrolkan hal-hal yang sudah pasti takkan pernah mau
kuobrolkan dengan orang lain. Dia hati-hati sekali denganku.
Aku tak tahu kok dia bisa. Kalau aku jadi dia, aku sudah balik
kanan, menjauh dari gadis tak berguna ini dan bergaul dengan
anak-anak yang lebih waras. Tapi dia tetap menopangku. Dan
dia mencoba menyadarkanku bahwa ada sesuatu di antara Ibu
dan “pamanku”.
“Ah, nggak kok, dia itu cuma kenalan keluarga.”
“Iya, kenalan yang menggauli ibumu, 'kan.”
“Nggak kok, dia sudah punya istri.”
“Tak ada perempuan yang mau membiarkan laki-laki
berbuat seperti ini pada anak-anaknya kecuali dia dapat
imbalan.”
“Nggak, Tiffers, percaya deh. Nggak kayak gitu.”
Tak pernah kusadari sebelumnya, betapa semua jelas.
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Sekali pun aku tak pernah curiga kalau ibuku adalah pelakor.
Aku dengan polosnya percaya saja padanya.
Tapi Tiffany telah menanamkan benih keragu-raguan.
Benih yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya
bertunas.
Setelah setahun bersahabat dengan Tiffany, semennya
sudah melonggar hingga aku bisa menggerak-gerakkan jari
kakiku. Tiffani adalah tali penyelamatku. Aku membonceng di
ekor kuat dan beraninya, tapi belum cukup bernyali untuk
berjalan sendiri.
Tak heran kalau Tiffany membaktikan hidupnya merawat
hewan-hewan di penampungan. Rumahnya ramai dengan
semua hewan yang tak diizinkannya dieutanasia. Dan begitu
rumah dan kebunnya tak muat lagi untuk menampung hewan
yang lain, disalurkannya hewan-hewan malang ini ke para
kerabat dan sahabat. Dia punya gairah, kesabaran, dan
kemampuan

untuk

merehabilitasi

hewan-hewan

yang

dianiaya dan ditelantarkan. Boleh jadi, aku adalah kasus
pertamanya.

Kelas dua belas, tahun terakhirku di SMA, adalah tahun
yang manis sekaligus getir. Aku tahu ini kesempatan
terakhirku mencicipi kenyataan, walau secuil. Aku tahu,
begitu sekolah berakhir, paling-paling aku bakal dikawinkan –
ancaman yang selalu mengintai. Sudah beberapa kali ibuku
bilang, begitu aku lulus sekolah dan jauh dari cengkeraman
(dan

dukungan)

kawan-kawan

kafirku

itu,

dia

akan

mengusirku. Tiffany menawariku untuk pindah ke rumahnya.

99

Keluarganya punya rumah besar tiga lantai dengan kolam
berenang yang menghadap ke laut. Tapi aku tak sampai hati
menerima tawarannya Aku yakin itu sekadar basa-basi sopan
saja. Mana ada orang yang betul-betul menginginkan onggokan
sampah ini tinggal di rumahnya? Aku mencoba menikmati
tahun terakhirku sebisa mungkin. Aku tahu itu bakal jadi
terakhir kalinya aku mencicipi kebebasan.
Tahun itu, pamanku yang asli datang mengunjungi kami
dari New York, dan dia meyakinkan ibuku untuk pindah dari
rubanah itu. Dia menegur Ibu karena membesarkan anak-anak
dalam kondisi seperti itu. Dibantunya kami berkemas, dan
akhirnya kami pun pindah.
Ibuku asyik mengeluh soal apa-apa mahal, dan sering
mengancam akan pindah balik. Akhirnya kubujuk dia untuk
mengizinkanku membantu dengan bekerja sebagai penerima
pesanan lewat telepon di sebuah kedai piza. Semua gajiku
kuberikan kepadanya; sepeser pun tak pernah kusimpan. Bisa
keluar dari rumah itu saja sudah lebih dari cukup sebagai
gajiku. Dan kalau memang itu bisa memastikan kami tak bakal
balik lagi ke rubanah jahanam itu, dengan senang hati
kupatuhi.
Rumah kontrakan kami tak begitu jauh dari sekolah, sekitar
15 menit setelah lewat rumah Tiffany. Jadi, kalau pulang,
separuh jalan kulalui bersama Tiffers, lalu kami berpisah dan
jalan kaki sendiri-sendiri untuk separuh sisanya. Suatu kali
ketika kami jalan bersama, dia cerita pernah dengar satu lirik
yang mengingatkannya padaku. Dia ragu memberitahukan
isinya, kalau-kalau aku sakit hati, tetapi akhirnya dia ucapkan
juga. Satu baris lirik dari lagu Bette Midler “The Rose”:
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“It’s the soul afraid of dying, that never learns to live.” (Jiwa yang
takut matilah yang tak pernah belajar hidup.)
Dengan ringkas kalimat itu mendeskripsikanku, kalau
bukan setiap Muslim. Kami terus-terusan takut. Takutlah pada
Allah. Takutlah pada neraka. Takutlah pada kutukan. Takutlah
pada kaum kafir. Takutlah pada kaum Yahudi. Takutlah pada
setan. Takutlah pada kiamat. Alamak! Tak habis-habis. Rasa
takut yang bandel menyebar ibarat kanker ke seluruh
pikiranku, melumpuhkan diriku yang terlalu takut untuk
bergerak.
Dan kami tak akan pernah belajar hidup karena memang
bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mati dan dari situlah
kami baru mulai hidup. Hidup yang ini hanyalah ujian. Ilusi.
Tak berarti sama sekali. Hidup sejati yang berarti itu terjadi
setelah ini nanti.
Setiap kali aku mendengar Bette Midler melantunkan lagu
apa pun, air mataku jatuh berlinang. Itu lagu kami. Aku dan
Tiffers bersahutan kencang menyanyikannya saat kami
berpisah jalan pulang.
“Some say looooove...”
“It is a riiiiveeeeer...”
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Ditinggal

S

aat lulusan yang lain riuh berbincang tentang kuliah
dan masuk perguruan tinggi, atau soal rencana cuti
setahun mereka, semua pertanyaan tentang rencana

pribadiku hanya bisa kujawab dengan “Tak tahu.” Karena aku
memang tak tahu. Aku tak tahu apa rencana Ibu untukku. Aku
tak pernah diberi tahu atau diajak bicara, walau bukan berarti
aku punya hak untuk bersuara.
Aku takut kalau ini bakal jadi akhir dari hidupku. Bahwa
aku takkan pernah berkesempatan untuk memperbaiki hidup
kalau tak merengkuhnya sekarang. Ada teman yang bertanya
apa dia boleh merias wajah dan menata rambutku, lalu
memanggil teman-teman kami untuk melihat apa mereka bisa
menerka bahwa itu aku. Aku ngeri, tapi mau. Dia meriasku
lalu memanggil teman-teman kami. Seorang di antaranya
adalah cowok yang kutaksir, tapi apa guna suka sama cowok?
Ujung-ujungnya Cuma jalan buntu, linangan air mata, dan
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patah hati. Jadi rasa kasmaran konyolku ini selalu kutekan.
Tetapi reaksinya kuperhatikan sekali. Di depan temantemannya dia tampak cuek, tetapi sikapnya terhadapku mulai
berbeda sejak itu. Dia cari cara agar kami bisa berduaan saja.
Kami bahkan hampir berciuman di mobilnya, tapi aku terlalu
takut untuk membiarkannya. Apa guna? Masa sekolah sudah
hampir berakhir. Buat apa punya pacar sebentar kalau nanti
disiksa di neraka selama-lamanya?
Ingin sekali rasanya aku hadir di pesta dansa kami. Tadinya
sudah ada teman yang akan datang dan menjemput, tapi
malam sebelum acara, kami pergi ke rumah kenalan keluarga
di kota sebelah dan “terpaksa” menginap di sana dua malam.
Aku kecewa berat. Ibuku telah merampas kesempatanku
untuk memungkasi cerita pertemananku dengan akhir yang
bahagia.
Sejak saat itu, sudah tiga gelar sarjana kuraih. Dan aku tak
pernah menghadiri upacara wisudanya. Apa guna jalan ke atas
panggung kalau tak ada hadirin yang peduli, bertepuk tangan,
mengambil foto, atau membawakan bunga dan mengucapkan
selamat? Cuma jadi pengingat pilu bahwa aku ini sebatang
kara. Jadi, aku tak pernah menghadiri upacara wisuda.
Setelah lulus SMA, Tiffany pergi ke Afrika lalu ke Eropa,
dan aku pergi ke Mesir bersama keluargaku untuk kedua
kalinya dalam hidupku. Di Mesir, semua orang juga bertanya
tentang rencanaku, persis seperti teman-teman SMA yang
kutinggalkan di Kanada, dan lagi-lagi tanggapanku adalah tak
tahu.
“Lah, kamu inginnya apa?” Pertanyaan konyol yang sering
sekali ditanyakan. Memang, apa bedanya? Aku tak sempat
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berpikir soal keinginan sendiri. Malah aneh. Apa budak
pernah ditanya ke mana dia aku pergi berlibur musim panas
nanti? Aku bahkan tak pernah sadar kalau aku punya pilihan.
Paling-paling, seperti yang lain, aku cuma bisa menunggu.
Kakak (sudah menikah saat itu) dan Abang sama-sama
kuliah, jadi kutanya kepada Ibu apa aku boleh berkuliah juga.
Jawabannya Insyaallah, yang arti harfiahnya “Jika Allah
mengizinkan” tapi arti nyatanya terusin aja mimpinya. Ibu tak
menunjukkan gelagat bahwa aku akan diizinkan untuk kuliah,
tetapi tak juga ada tanda tentang rencananya yang sebetulnya.
Kali ini, Mesir sama sekali tak seasyik waktu usiaku masih
tujuh tahun. Tempatnya masih panas dan kotor. Bahasanya tak
kupahami. Aku tahu mestinya kurasakan semacam ikatan
dengan dunia di sekitarku, tapi ternyata tidak. Tak sebersit
pun. Aku lahir dan dibesarkan di Kanada. Sekalipun aku
bersekolah

di

Sekolah

Islam,

dan

ibuku

mati-matian

membesarkanku dengan segala macam batasan, aku tetaplah
orang Kanada. Budaya Mesir sangat berbeda dari yang biasa
kualami di Vancouver, dan berbeda 180 derajat dari yang
diceritakan ibuku.
Dia suka panjang lebar bercerita tentang betapa Mesir jauh
lebih baik dan betapa orang Mesir jauh lebih baik, tapi tak
kulihat buktinya. Cibiran yang tak bosan dilontarkannya
terhadap cara hidup kafir pun sama sekali tak beralasan. Di
negara Muslim ini, ada perempuan yang tidak memakai hijab,
musik joget Amr Diab mengalun kencang setiap waktu, ada
pesta yang pesertanya campur antara pria dan wanita. Di
Mesir jugalah pertama kalinya ulang tahunku dirayakan.
Ulang tahunku yang ke-18 dirayakan dengan kue es krim, dan
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semua sepupuku menyanyikan lagu “Happy Birthday”
dengan aksen lucu yang beda-beda. Semua itu terasa asing
bagiku. Adatnya membingungkan. Takhayulnya luar biasa.
Aku tak bisa memahami norma-norma budayanya.
Ada pamanku yang pemburu jin, mirip seperti Sam dan
Dean Winichester di drama televisi Supernatural. Orang
mencarinya kalau merasa rumah mereka ada penunggunya,
kalau anak mereka berperilaku aneh, atau kalau mereka susah
punya anak – macam-macam sebabnya. Orang sungguh
percaya bahwa jin ada di mana-mana. Jin disebutkan dalam AlQur'an sebagai roh yang hidup di antara kita. Ada yang suka
mengamuk dan bikin gara-gara. Ada yang santai-santai saja.
Ada yang jatuh hati pada manusia dan suka menguntit idaman
hatinya. Ada wanita yang merasa putrinya dirasuki jin yang
membuatnya susah hamil oleh suaminya karena jin yang
cemburu ini jatuh cinta kepada putrinya itu.
Mereka ini orang dewasa dan berpendidikan. Mereka
sukses dalam hidupnya dan waras, tapi percaya dengan hal ini
sekuat rasa percayamu dan aku bahwa kita perlu oksigen
untuk bertahan hidup. Mereka menganggapnya kebenaran
mutlak. Kerasukan dan pengusiran jin sama biasanya dengan
flu biasa. Begitu kamu mulai bercerita masalah jinmu, semua
orang punya solusinya.
“Oh iya, nenekku dulu juga pernah begitu. Ternyata ada jin
yang merasukinya.”
Aku merasa seperti ada yang salah dengan diriku. Tak
pernah terbersit di pikiranku bahwa merekalah yang
bermasalah. Tapi itu semua mulai berubah. Pelan-pelan
kusadari bahwa orang dewasa bisa mengucapkan, melakukan,
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dan mempercayai hal-hal bodoh.
Suatu hari, pamanku sedang makan cokelat. “Ini yang
renyah-renyah ini apa, ya?”
“Itu nasi pop,” kataku.
“Apa?” teriaknya kencang.
“Nasi pop. Seperti Rice Krispies. Di Mesir ada sereal Rice
Krispies?”
“Ngomong apa kamu ini?” cemoohnya. “Nasi? Kalau gitu,
sekalian saja ada sayur dan ayam panggang?” Dia tertawa
terbahak-bahak sampai tak bisa mengunyah cokelatnya.
“Baca saja komposisinya,” kataku.
“Jangan ngawur.”
“Komposisinya, dibaca!” kataku lagi.
“Ngapain? Nggak usah baca pun aku tahu isinya jelas
bukan nasi.” Dia terus terkekeh sambil memutar bola mata dan
melempar bungkus cokelatnya.
Itulah ringkasnya pola pikir orang Muslim: Nggak perlu cari
tahu – aku sudah tahu. Nggak perlu baca komposisinya. Nggak
perlu baca buku sains. Nggak perlu belajar lagi – aku sudah
tahu. Begitu sudah merasa tahu, hilanglah hasrat untuk belajar
lebih jauh.

Suatu pagi, saat hendak berpakaian, aku tak bisa
menemukan baju-bajuku. Baju-baju itu kusimpan di koper
biru, tapi kopernya juga tidak ada. Aku mulai tanya sana-sini.
Akhirnya, kutemukan koper itu di dalam kamar tempat ibuku
tinggal. Hatiku lega—sekarang bisa pakai baju! Tapi waktu

106

koper kubuka, isinya sama sekali bukan milikku.
“Barang-barangku di mana?” tanyaku pada Ibu.
“Ibu perlu kopernya.”
“Iya, tapi baju-bajuku di mana semua?”
“Kamu mana punya baju.”
“Hah? Punya, kok. Semua bajuku kusimpan di koper itu!”
“Sudah Ibu kasih ke semua sepupumu.”
“Kenapa? Kok bisa? Terus aku pakai apa?”
“Ya beli saja baju baru. Lagian, baju lamamu itu udah nggak
pas. Badanmu udah gembrot, jelek. Malu Ibu jadi ibumu.”
Mataku mulai berkaca-kaca. Air mata marah. Air mata
bingung. Air mata malu. Air mata geram. Aku mulai
membantah, tapi seperti biasa, langsung dilancarkannya katakata paling jahat untuk membuatku bungkam.
“Kamu itu cuma kencingku, tau? Air kencing! Cuma
limbah badan yang kubuang di kakus! Cuma tai yang mestinya
disiram! Kamu itu bukan apa-apa. Nggak usah membantah.”
Aku sudah biasa diperlakukan seperti bukan manusia
olehnya. Tapi untuk ukurannya sekalipun, ini terbilang hina
sekali. Entah bagaimana caranya berdamai dengan hinaan itu.
“Berarti kita akan beli semua baju baru yang pas denganku
waktu sudah sampai di Kanada?” Geletar suaraku hampir tak
bisa kutahan.
“Iya, iya. Insyaallah. Sudah pergi sana.”
“Terus hari ini aku pakai apa? Di pesawat besok bagaimana?”
“Peduli setan. Pergi sana!”
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Aku berang sekali sampai-sampai para sepupuku datang—
merengek

malu

dan

minta

maaf—dan

mencoba

mengembalikan baju-bajuku. Kuambil balik beberapa baju
kesukaanku, tapi sisanya kubiarkan untuk mereka. Lagi pula,
sekarang aku akan merasa jelek dan gembrot kalau
memakainya karena ibuku telah menyiram cuka ke luka lama
itu. Aku tahu, rasanya pasti sudah berbeda kalau memakainya.
Selain itu, aku nanti bisa bebas belanja kalau sudah kembali ke
rumah. Aku sangat menanti-nantikannya. Tapi aku curiga
dengan janji Ibu karena rata-rata bajuku juga 'warisan' dari
Kakak. Yang benar-benar dibelikan buatku paling cuma
berapa. Jadi, aku tak mau langsung percaya kalau Ibu bakal
membelikanku ganti semua bajuku.
Tapi apa pentingnya, sih? Toh besok kami pulang. Aku tak
sabar ingin tiba di rumah dan bertemu Tiffany untuk
mendengar cerita tentang perjalanannya. Mungkin aku bisa
mendesak Ibu untuk membiarkanku kuliah. Aku bisa bekerja
untuk bayar uang kuliah sendiri; aku cuma perlu izin keluar
rumah darinya. Malam itu aku tidur dalam keadaan gusar,
sedih, girang, bingung, dan capek. Waktu berlari begitu cepat
selama aku di Mesir, dan aku sudah pengin pulang.
Esok paginya, aku bangun. Rumah sepi. Rasanya kok aneh,
matahari sudah bersinar. Astaga! Kami ketinggalan pesawat?
Harusnya kami ke bandara berjam-jam yang lalu!
Tak karuan aku ke sana-sini mencari Ibu. Dia tak ada.
Koper-kopernya tak ada. Kakak tak ada. Abang tak ada. Ada
apa ini?
Sesak di dada, napas berat, keringat dingin, pandangan
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kabur—serangan panik kembali melandaku.
Aku melihat kembaran ibuku. Walau sudah tahu
jawabannya, aku menghujaninya deras dengan pertanyaan.
“Mereka pada ke mana? Ada apa ini? Aku ditinggal ke
bandara? Keluargaku mana?”
“Udah pergi,” ketusnya singkat.
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Depresi II

A

ku sudah mengenal depresi, tapi kekelaman yang
kuhadapi kali ini sungguh celaka. Kalau dahulu, aku
masih punya alasan untuk bangun pagi. Baik itu

untuk ikut Ibu keliling Sekolah Islam atau pergi ke sekolah,
ada tempat perlu didatangi, ada kegiatan perlu dilakukan.
Tapi di Mesir sini, tak ada alasan untuk turun dari dipan. Jadi
ya sudah.
Ibuku meninggalkanku untuk dijaga saudara kembarnya.
Sulit dibedakan mana di antara mereka yang jahat. Duaduanya sama-sama kejam dan manipulatif.
Satu-satunya hal baik di Mesir sini adalah, kalau Ramadan,
rasanya tak semenyiksa di Kanada karena siang di sini lebih
pendek. Selama bulan Ramadan, umat Muslim tidak
diperbolehkan makan dari matahari terbit hingga terbenam. Di
Kanada, bisa-bisa aku puasa sampai lima belas jam di musim
panas. Dan tentu saja jauh lebih mudah kalau seisi negara
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menjalaninya. Tak ada iklan McDonald's, tak ada yang makan
makanan lezat baunya di dekatmu.
Selama sebulan di seluruh negara itu, siang jadi malam,
malam jadi siang. Siang hari, orang tidur, dan begitu matahari
terbenam, mereka makan, menonton TV dan film, keluar
bareng teman-teman, dsb. Semarak Ramadan terasa di Mesir
karena isinya bukan tak boleh makan dan melulu membaca AlQur'an seperti waktu aku tumbuh besar dulu. Tiba-tiba, yang
menonjol saat Ramadan adalah makanan khasnya, musiknya,
dan semua acara televisinya.
Di Kanada, ibuku cuma tidur saja sebulan penuh. Kami
cuma melongo melihat jam dan kalau sudah petang, kami
masak Mr. Noodles atau Kraft Dinner sendiri. Idulfitri juga
sama hambarnya di Kanada. Tak ada makan bersama keluarga
atau kawan-kawan seperti di Mesir. Di Mesir, keluarga dan
tetangga akan bergiliran memasak supaya orang tidak perlu
memasak setiap hari. Hampir setiap hari selama Ramadan,
kamu akan bertamu ke rumah orang untuk buka puasa besar
bersama.
Waktu tumbuh besar dahulu, aku diajarkan bahwa tujuan
Ramadan adalah untuk merasakan derita orang miskin yang
tak punya makanan. Wajar saja, pertanyaanku berikutnya
adalah lantas kenapa orang miskin tetap harus berpuasa?
Bukankah mereka sudah tahu rasanya?
Jawaban yang kuterima tak pernah memuaskan. Aku juga
bertanya, daripada kita yang tidak makan, mengapa kita tak
langsung saja memberikan mereka? Bukankah itu lebih
praktis? Tapi, lagi-lagi, jawabannya menggantung.
Belakangan kuketahui bahwa tujuan historisnya adalah
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melatih ummah untuk bertempur. Kalau kamu bisa seharian tak
makan, kamu jadi prajurit yang jauh lebih efisien. Kamu
baiknya menyiapkan daya juang untuk bertempur di medan
perang, bila tiba waktunya kamu dipanggil untuk bertempur
mendukung pembentukan Khalifah. Itu mengapa rata-rata
pertempuran terjadi di bulan Ramadan. Jauh lebih masuk akal.
Beberapa bulan pertama di Mesir kerjaku hanya makan
tidur. Aku tak punya tujuan dan sambungan ke dunia luar.
Aku ingat pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan tua dan
mengenang kembali semua hal yang mestinya kuperbuat, dan
semua waktu yang kusia-siakan, dan aku akan sebal sekali
karena semua hari ini terhambur percuma.
Udara segar hanya bisa kuhirup lewat balkon di kamar.
Aku cuma duduk dan memandangi lalu lintas di bawah
sebelum akhirnya panas terik, atau pasir di mata, atau bau
sangit gotnya memaksaku kembali merebahkan diri di atas
ranjang. Waktu itu tak ada surel, tak ada media sosial, tak ada
ponsel, tak ada cara untuk terhubung ke orang di tempat jauh.
Sambungan langsung jarak jauh pun tak bisa dilakukan dari
rumah. Kamu harus ke wartel, bayar, lalu masuk ke bilik
telepon, dan bicara keras-keras supaya penerima panggilan
bisa mendengar suaramu dari riuhnya suara bising di sekitar.
Ya, bukan cara terbaik untuk berkomunikasi dengan teman di
kampung halaman. Aku merasa terkucil.
Harapanku timbul ketika seorang tetangga bercerita
tentang perangkat anyar bernama mesin faksimile yang baru
dibelinya. Aku bisa mengirim surat lewat faks kepada Tiffany!
Hatiku girang. Rasanya seperti mimpi melihat surat-suratnya
pelan-pelan muncul dari mesin itu. Akhirnya kutemukan
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koneksi ke dunia nyata! Aku selalu menulis surat untuknya.
Lagi pula, mau ngapain lagi? Surat-suratnya bercerita tentang
petualangannya ke seluruh dunia, dan hidupku kembali
kujalani melalui pengalamannya. Di sisi lain, aku tak punya
kabar untuk diceritakan. Hari-hariku sepi dari kegiatan. Aku
cuma bertanya tentang petualangannya, mengungkapkan
betapa aku merindukannya, dan betapa aku tak sabar ingin
bertemu dengannya lagi.
Waktu aku turun ke rumah tetangga untuk menggunakan
mesinnya, aku sering berpapasan dengan putranya. Dia punya
tiga putra, tapi putranya yang satu ini tampaknya selalu ada
kalau aku datang ke sana. Akhirnya kami berteman. Dia tanyatanya tentang hidupku dan mengapa aku terus dikurung di
dalam rumah. Senang rasanya ada yang peduli. Dia juga
bertanya mengapa aku tidak di Kanada, dan semua pertanyaan
lain yang tak bisa kujawab.
Bibiku mendapati kami sedang mengobrol. Karena itu, dia
mengunciku di apartemen. Kalau jejaka dan gadis sudah asyik
mengobrol, sudah pasti ujung-ujungnya adalah zina, dan kami
semua akan masuk neraka. Jadi, Bibi mengunciku di
apartemen itu seolah aku ini tawanan di penjara bawah tanah.
Di Kanada, pintu ada agar orang di luar tidak bisa masuk. Tapi
di Mesir, fungsinya bertambah satu: agar orang di dalam
terkunci dari dunia luar.
Saudara kembar ibuku yang jahat itu menghalangiku dari
satu-satunya hal yang membuatku tetap merasa hidup – mesin
faksimile itu. Seperti ibuku, dia sama lihainya dalam
memadamkan api harapan apa pun yang mulai menyala di
dalam hatiku. Seperti ibuku, aku pun membencinya, tetapi
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beda dari ibuku, aku tidak takut kepadanya.
Kurasa salah satu alasannya begitu membenciku adalah
karena aku pernah bilang kepadanya bahwa aku takkan mau
dinikahkan dengan putranya. Aku bergidik, tertawa, dan
terkekeh sembari meringis jijik lalu berkata aku takkan mau
menikah dengan sepupu pertamaku, apalagi anak dari
kembaran ibuku! Dia itu sama saja dengan abangku! Dia putra
bibiku satu-satunya, dan dari sudut pandangnya (di mana
pernikahan dengan sepupu pertama itu hal lumrah) dia
merasa sikap jijikku pada konsep itu cuma diarahkan ke
putranya tercinta semata. Bisa-bisanya, dan memangnya siapa
aku ini, berani menolak pangeran kecilnya?
Aku harus mencari cara untuk keluar dari apartemen itu
dan menjauh darinya. Lalu kucari alasan untuk tinggal
bersama bibiku yang lain, saudara bungsu ibuku, karena dia
lebih normal. Kuajak sepupu-sepupuku bicara soal ini dan
mereka bilang aku boleh tinggal bersama mereka. Putra si
tetangga tadi bilang dia akan membantuku mencari kerja.
Rencanaku berjalan lancar. Dengan bantuan mereka semua,
aku akan keluar dari rumah itu, cari kerja, dan tak lagi menyianyiakan hidupku.
Kali berikutnya kami berkunjung ke rumah bibi bungsuku
untuk makan malam, aku tak mau pulang. Aku dihujani tinju
bertubi-tubi oleh kembaran ibuku – dan berat badannya 135
kilogram lebih. Peduli amat. Kecuali dia mau mengangkat dan
memikulku turun tangga ke dalam taksi... Aku. Tak. Mau.
Pulang.
Setelah rentetan sumpah serapah dan bentakan, akhirnya
dia menyerah dan pergi. Bibiku Iman mau ambil risiko
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melawan

kakaknya,

dan

bersedia

menampungku

di

rumahnya. Aku bersyukur sekali. Memang aku jadi tak punya
kamar sendiri; aku harus berbagi dengan dua putrinya, tapi tak
mengapa. Di rumah bibi jahat, aku punya kamar sendiri tapi
yang kurasakan hanyalah sepi. Aku tak keberatan berbagi
kamar dengan sepupu-sepupu kecilku. Selain itu, aku senang
karena terbebas dari mak lampir yang lalim itu.
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Menemukan Tumpuan

U

ntuk pertama kalinya dalam hidupku, aku telah
mengubah nasib. Arah hidupku berhasil kuubah.
Namun, kala itu tak kusadari arti penting peristiwa

ini. Aku tak sempat merenung dan menyadari bahwa akulah
nakhoda perahu hidupku sendiri. Aku bahagia, tapi itu semua
karena

berkat

Allah.

Aku

bersyukur

karena

Allah

mengizinkan ini terjadi.
Aku menelepon putra si tetangga tadi dan, seperti janjinya,
dia membantuku mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis
di perusahaan temannya. Alhamdulillah! Rekan kerjaku
seorang wanita yang membereskan semua kerja aktualnya
karena memang dialah yang sebetulnya kompeten. Kerjaku
hanya menjawab telepon untuk memberi kesan baik di mata
klien dengan bahasa Inggrisku yang sempurna. Aku diminta
ikut berjumpa klien dan duduk di sesi-sesi rapat sekadar untuk
memamerkan karyawan perusahaan yang bahasa Inggrisnya
fasih.
116

Aku bekerja di sana selama beberapa bulan, dan sepanjang
kurun waktu itu, aku mulai sembuh. Hingga titik ini, hidupku
tampak seperti berisi serentetan hantaman bertubi-tubi. Waktu
masih kanak-kanak, aku berusaha tegak berdiri tapi dihantam
rebah kembali. Lalu, kucoba lagi waktu aku remaja, dan hal
yang sama terjadi. Tiap kali habis dihantam, makin lama pula
waktu yang kubutuhkan untuk pulih. Aku ditinggal di Mesir
cuma setahun lebih sedikit, dan aku makin tegar.
Menolak tunduk, kuputuskan aku tak mau lagi naik bus
tiap hari ke kantor untuk dilecehkan oleh banyak lelaki
menjijikkan di negara kelebihan penduduk. Setiap perempuan
yang berjalan tanpa didampingi laki-laki pasti digoda, tak
peduli berapa usianya atau setertutup apa busananya. Seolah
semua pria di sana cocok dengan stereotipnya: melecehkan
wanita adalah tugas negara. Riset menunjukkan 99,3%
perempuan di Mesir pernah mengadukan pelecehan seksual
yang mereka alami.
Kuputuskan untuk mencari kerja di tempat yang bisa
dicapai dengan berjalan kaki saja. Ada sekolah internasional
swasta tak begitu jauh dari rumah bibiku. Jadi, aku ke sana dan
berbicara dengan kepala sekolahnya. Kubilang bahwa aku
cuma punya ijazah SMA, tapi aku ingin mengajar bahasa
Inggris. Dia mencoba mengontrakku untuk mengajar siswa
kelas besar, tapi kutolak. Aku lebih suka mengajar TK, karena
aku suka anak kecil, dan aku ragu dengan kemampuan
mengajarku (yang saat itu memang tak ada). Dia akhirnya
mengalah, dengan syarat aku mau upahku dipotong. Aku
dapat $100 dengan mengajar anak TK sebagai guru
purnawaktu. Dan aku sudah senang.
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Aku mulai menemukan sukacita dalam hidupku. Aku
berteman dengan rekan-rekan sesama guru, dan aku mulai
bergaul bersama mereka dan menjalani hidup seperti orang
sungguhan. Aku berkunjung ke rumah mereka, dan kami juga
belanja bersama. Kami bercengkerama dan mengobrol tentang
tunangan si anu dan pacar si anu. Hal ini sampai ke telinga Ibu
dan dia langsung tancap gas untuk menghentikanku. Kalau
aku dibiarkan berpelesir dengan wanita pekerja lainnya, aku
pasti akan ternoda dan tercemar.
“Mereka itu Muslim atau orang Kristen?” Suaranya
terdengar kasar dan ngotot.
“Aku nggak tahu,” teriakku, bersaing dengan bunyi bising
di sekitar bilik telepon.
“Mereka berhijab?”
“Nggak.”
“Kamu cari tahu sana!”
“Gimana caranya?” tanyaku.
“Mereka bilang insyaallah?”
“Iya...”
“Tapi belum tentu juga. Ada yang merasa Allah itu Tuhan
orang Kristen juga. Bilang sayyidina Muhammad supaya pasti.
Lain kali kalau kamu lagi sama mereka, bilang sully al nabi”
(diberkatilah sang nabi).
“Waktu pas kami ngapain aku bisa bilang begitu? Dan buat
apa juga? Aku nggak peduli mereka Muslim atau bukan.”
“Itu gara-gara kamu ini dasarnya suka kafir. Kalau tidak
dijawab dengan alayhi salat wa salam, itu berarti mereka bukan
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Muslim.”
“Iya.”
“Kalau bukan Muslim, kamu tak boleh berteman dengan
mereka!”
Aku tak pernah mencari tahu agama mereka dengan kode
rahasia Muslim itu. Dan Ibu sudah habis sabar dengan
kebebasan yang baru kudapatkan ini. Seolah aku tak bisa
dihentikan

lagi.

Dia

boleh

memakaikanku

hijab,

mengeluarkanku dari sekolah, meninggalkanku di negara
asing, tapi untuk yang ini aku berkeras hati. Ibu akhirnya
menggunakan cara-cara yang lebih keras.
Karena upayanya agar aku menikah dengan sepupu
pertamaku gagal, Ibu dan keluarganya melancarkan taktik
baru untuk menikahkanku dengan sepupu keduaku. Usiaku 18
tahun. Aku belum pengin kawin. Tapi ibuku bersikukuh. Dia
meninggalkanku di Mesir supaya aku pasrah. Tujuannya
adalah untuk menjinakkanku. Tapi aku malah berhasil keluar
dari kungkungan saudara kembarnya, lantas bisa bekerja,
punya gaji, jadi percaya diri, lebih kuat, dan mandiri. Semua
tak berjalan sesuai rencananya. Dia terpaksa harus langsung
menghentikan ini. Tekanan besar datang bukan hanya darinya,
tapi juga dari semua bibi, paman, sepupu, bahkan tetanggaku.
“Kamu ini mau apa lagi? 'Kan nggak mungkin kerja sampai
mati! Ya harus menikah, dong,” tekan sepupu-sepupuku.
Seperti kukatakan sebelumnya, kalau jadi Muslim, kamu
diajarkan untuk mengabaikan firasatmu. Semua perasaan itu
biasanya

timbul

karena

ulah

setan.

Setanlah

yang

membisikkan ke telingamu dan membuatmu merasa begitu.
Jadi belajarlah untuk tak mengacuhkan firasat jahat dan
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menurutlah. Kamu diberi tahu bahwa orang-orang sekitarmu
lebih pintar dan berpengalaman darimu. Bukan berarti
sebetulnya kamu percaya pada kemampuanmu sendiri untuk
mengambil keputusan – keterampilan seperti itu tak pernah
didorong atau giat dikembangkan.
Kuterima naseeb (nasib yang digariskan Allah untukku) dan
pasrah dihisap masuk ke pusaran rencana pernikahan. Kupilih
baju, perhiasan, bunga, dan sebagainya. Bagai kerbau dicocok
hidungnya, kulakukan semua hal yang dipaksakan kepadaku.
Bukan berarti aku mau; aku cuma tak melawan saja. Tak ada
pilihan lain. Sudah begitulah semestinya, dan semua orang
gembira. Barang tentu, aku berhenti dari pekerjaanku.
Suatu kali waktu di telepon, aku meminta Ibu untuk
mengirimiku tiket untuk pulang dan mengucapkan selamat
tinggal pada Kanada untuk terakhir kalinya.
“Oh, iya, ya,” katanya, “biar kamu ke sini dan tak kembali,
'kan? Kamu pikir Ibu bego apa? Kamu ini cuma mau lari dari
perkawinanmu, 'kan?”
Tak pernah terpikirkanku sebelumnya. Tapi lumayan juga
sebagai rencana.
Aku tak lagi minta pulang. Isi percakapan kami cuma
tentang tunanganku dan rencana pernikahan kami. Ibu yakin
kalau aku berkata sebenarnya karena tak ada yang merasa
bahwa aku masih berminat pulang.
Aku mulai agak goyah waktu tunanganku memintaku
untuk memilih apartemen bersamanya. Dia berencana
membayar uang muka untuk membeli tempat yang terlalu
besar untuk seorang pria lajang. Aku mulai khawatir: kalau
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rencanaku berhasil dan aku pulang, dia telanjur beli tempat
tinggal yang besar. Kuperingatkan bahwa dia mesti memilih
apartemennya sendiri karena siapa yang tahu apa yang akan
terjadi di antara kami – rencana Allah di luar prakiraan
manusia.

Bagaimana

kalau

ujung-ujungnya

dia

dapat

tunangan baru yang tak suka seleraku soal apartemen? Aku tak
bisa bilang bahwa aku berharap bisa meninggalkan Mesir dan
tak kembali lagi. Aku beralasan tak ada salahnya punya
apartemen besar yang bagus. Terlalu berisiko kalau aku
mengutarakan yang sesungguhnya.
Pesta pertunangan pun dilangsungkan. Aku mengenakan
karangan bunga palsu di atas hijabku, dan merasa (serta
tampak) seperti orang dungu. Tak ada yang tahu isi rencanaku.
Aku pun tak tahu akan berhasil atau tidak. Jadi, satu kakiku di
Kanada, sementara kaki yang satunya tetap di Mesir – jagajaga, semisal aku tak bisa pulang.
Tapi rencanaku, atau malah rencana Ibu, berhasil. Dia mau
mengirimiku tiket untuk pulang. Aku berhasil memanipulasi
ibuku seperti dia

memanipulasiku entah berapa

kali

sebelumnya. Aku benar-benar berhasil mengubah nasibku
lagi. Aku mengambil keputusan, berusaha mewujudkannya,
dan akhirnya terwujud. Mungkin ini memang nyata, dan
bukan kebetulan semata!
Begitu tiket di tangan, kuberi tahu tunanganku. Dia lakilaki baik, tapi aku tak tertarik kepadanya. Dan mana aku mau
menikahi sepupu sendiri, meski di Mesir – dan di semua dunia
Muslim – hal itu lumrah. Abangku hampir menikahi sepupu
pertamanya. Tak ada yang risi dengan hal itu. Tapi mana aku
mau punya anak bermata tiga. Kubilang aku pulang ke Kanada
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dan memintanya untuk merahasiakan ini. Kubilang aku tak
mau dia berpikir dia ditinggal. Kukembalikan shabka
pemberiannya. (Shabka adalah perhiasan yang dibelikan calon
pengantin pria untuk calon pengantin wanitanya – mas kawin
versi Mesir.)
“Kalau kamu meninggalkanku, aku takkan pernah
menikahi wanita lain.”
“Jangan bilang begitu.” Aku menghela napas. Kok malah
jadi drama, padahal kami belum lama kenal?
“Nggak bakal. Aku akan mati jejaka, dan itu salahmu.
Kamu bakal hidup dengan rasa bersalah itu.”
Aku memohon maaf sedalam-dalamnya dan mengucapkan
selamat tinggal. Aku merasa bersalah, tapi itu takkan
menghalangi langkahku. Kukemas barang-barang dengan
riang.
“Kok semua dibawa? Kakak 'kan cuma pergi sebulan?”
tanya adik sepupuku.
“Oh, nggak. Kakak nggak akan balik ke sini lagi.” “Hah?
Beneran? Kenapa? Kapan aku ketemu Kakak lagi?”
“Ee, mungkin sepuluh tahun lagi, tapi yang jelas bukan
sebulan!”
Lagi-lagi,

sepupuku

yang

satu

ini

juga

kuminta

merahasiakannya. Aku tak mau jalanku ke bandara terhambat.
Tiket kutimang hati-hati, kubaca teks cetakannya berkali-kali,
kuingat logo British Airways, detail penerbangannya kubaca
dan kubaca lagi. Menit-menit menuju keberangkatanku
kuhitung mundur.
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Pulang

W

aktu akhirnya aku naik ke pesawat, rasanya lega
bukan main! Aku sudah berencana untuk
mengatakan kepada Ibu hal yang sama seperti

yang kukatakan kepada kembarannya yang sama jahatnya:
“Kalau mau aku kembali ke Mesir, gendong sendiri badanku
sampai ke pesawat!”
Sampai di Kanada nanti, aku akan mengajukan pinjaman
uang kuliah, lalu belajar di perguruan tinggi, dan menjadi guru
TK yang sebenarnya! Masa depanku cerah, dan takkan
kubiarkan ada yang menghalangiku lagi!
Saat pesawat mendarat, kucari Ibu di antara kerumunan
para penjemput. Sekilas kulihat dia, bersama suami palsunya
itu datang menyambutku di bandara. Rasanya mau muntah.
Waktu kami sampai di apartemennya, ternyata “jamuan
sambutan pulang” yang disajikan adalah salmon. Dipanggang
utuh di oven, lengkap dengan biji mata ikannya. Menjijikkan.
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Padahal Ibu tahu aku tak suka ikan. Tapi itu hidangan
kesukaan 'suami'nya itu. Barangkali Ibu memanfaatkan
kepulanganku sebagai dalih untuk memisahkannya dari
istrinya, dan cari perhatian. Aku tak tahu siapa yang lebih
merasa risi, aku atau dia, tapi yang jelas kami berdua cuma
beda tipis.
Aku sudah ingin cepat-cepat memberitahunya kalau aku
tak mau kembali ke Mesir. Tadinya aku berencana diam saja
sampai tiba waktunya untuk kembali ke Mesir. Tapi, saking
jengkelnya karena dia mengajak laki-laki yang telah dengan
kejam pernah menyakitiku ke bandara lalu ke apartemennya,
aku gemas ingin langsung menyatakan kemenanganku ini.
Awalnya, dia ternganga heran.
“Terus, pesta nikahnya?! Terus, perhiasannya?! Terus,
apartemennya?!” Dia memekik belingsatan.
“Masa bodoh,” kataku, sambil menatap matanya. Dia
langsung ganti nada.
“Sudah kuduga,” katanya, dengan warna suara gelap dan
durjana. “Dasar kau anak setan. Sudah kuduga ini rencanamu!
Terkutuk kau. Jangan harap masuk surga tanpa izinku!
Mampus saja kau di gosong di neraka selamanya. Dari dulu
benci aku sama kau. Tak sudi aku menerimamu di rumah ini!
Minggat kau, lonte!”
“Maunya sih juga begitu,” balasku, “tapi aku mau ke mana
lagi?” Aku muak dengan segala kebenciannya dan aku
melawan dengan cara yang tak pernah dilihatnya. Di Mesir,
aku bukan putri siapa-siapa, dan tak ada yang memerintahku.
Setahun terakhir tak ada yang membentak atau menghinaku.
Tak ada yang mempermalukanku. Sudah kucicipi rasanya
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diperlakukan layaknya manusia, dan tak sudi aku melepas
rasa itu. Tapi aku memang mandek di sini, tinggal di rumah
ibuku – untuk saat ini, setidaknya.
Walau Ibu berusaha menjegal setiap langkahku, aku
berhasil mendapatkan pinjaman uang kuliah dan mulai belajar
di kampus setempat. Sudah dua tahun sejak kutinggalkan
Kanada;

teman-temanku

sekolahku

sudah

mengambil

jalannya masing-masing. Aku mendapat teman-teman baru di
kampus, bahkan mulai bekerja di Dollar Store di mal seberang
jalan kampusku.
Semua berjalan cukup lancar. Aku tak punya rencana
jangka panjang. Semua kujalani hari demi hari. Kucoba cuek
dengan keluhan konstan Ibu betapa aku mengecewakannya.
“Buat apa kau kuliah? Supaya bisa pindah, cari kerja, dan
hidup sendiri kayak pelacur?”
“Aku mau jadi penulis (writer).”
“Mau jadi pembohong (liar)? Nggak nyadar kalau bohong
itu haram?”
“Kubilang aku mau jadi penulis.”
“Ya-ya-ya, ujung-ujungnya bohong juga. Penulis 'kan
kerjanya bikin cerita. Apa ceritanya benar? Mana mungkin.
Pembohong semua.”
Kucoba untuk tidak mengambil hati, tapi gagal. Akhirnya
aku berganti jurusan dari penulisan kreatif ke sastra Inggris,
untuk menyenangkan hatinya. Belakangan, aku berganti
jurusan lagi ke bahasa Inggris, waktu kuputuskan aku mau jadi
guru bahasa Inggris saja. Guru adalah karier yang dapat
diterima untuk seorang perempuan Muslim.
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Kujalani hari-hari dengan menghadiri kuliah dan nongkrong
bersama teman-teman. Suatu hari di kantin, seorang gadis
bernama Sarah bercerita sedikit kepada kami tentang
kehidupannya. Keluarganya Muslim, jadi untuk urusan
cowok, keluarganya punya aturan-aturan “ketat”. Kata ketat
kutulis dalam tanda kutip karena kalau dibandingkan dengan
kehidupanku di rumah, aturan itu tidak ketat sama sekali. Dia
bilang dia mau bikin tato daun maple karena dia bersyukur bisa
tinggal di Kanada. Dia juga bercerita selalu membantah orang
tuanya dan berencana untuk kabur bersama pacarnya.
Aku iri. Andai saja ada pacar yang bisa kuajak kabur.
Rasanya sudah ingin kabur saja, tapi aku takut kalau kabur
sendiri. Teman-temanku di kampus semuanya senasib
sepenanggungan denganku. Ada yang berasal dari keluarga
Tionghoa yang keras, ada lagi yang berasal dari keluarga Sikh
yang keras. Kami sama-sama ingin keluar dari hidup kami
yang sekarang, tapi sama-sama takut untuk bertindak. Kami
semua tak diperbolehkan untuk saling berkunjung, jadi kami
cuma nongkrong di mal di masa rehat atau setelah jadwal kuliah
berakhir. Tapi kami sampai saling menyemangati untuk kabur
– pada praktiknya kami tak ada yang berani.
Aku mencoba menghubungi kembali kawan-kawan lama
yang mungkin bisa membantu. Tapi sulit untuk terhubung di
masa-masa itu. Harus menghubungi orang tua mereka dulu
untuk meminta info kontak mereka – itu pun kalau nomor
telepon rumahnya masih sama. Tentu saja, orang pertama yang
kutelepon adalah Tiffany, tapi orang tuanya bilang dia
sekarang tinggal di Swedia bersama pacarnya. Jadi, kutelepon
kawan-kawan dekatku yang lain. Yang satu sudah pindah ke
Vancouver bersama pacarnya, dan yang lain sekarang tinggal
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di Montreal. Aku tak ada tempat menambatkan tali pengaman.
Suatu hari aku bertemu dengan seorang teman lama dari
SMA. Waktu itu, aku nekat saja bilang kalau aku naksir
padanya. Tapi dia bilang dia tidak tertarik padaku. Tentu saja,
dia tidak tertarik dengan penampilanku. Dan orang lain juga begitu.
Kami sudah lama berteman baik, tapi dia tak bisa mengabaikan
perawakanku yang mengerikan. Dan mustahil orang lain bisa
mengabaikan benda di kepalaku dan tertarik padaku kalau
salah seorang teman baikku saja tak bisa?
Mencari Pangeran Tampan untuk membantu misiku keluar
dari kondisi sekarang ini bukan tujuan yang realistis. Mana ada
Pangeran Tampan yang akan tertarik dengan si buruk rupa ini?
Aku kurang percaya diri atau berani untuk merasa bisa pergi
sendiri. Tak terbayangkan jalan untuk keluar dari keadaan
sulit ini.
Sejak tiba dari Mesir, satu-satunya hal yang pasti adalah
hujan hujatan dari ibuku, yang melulu mendesakku untuk
cepat-cepat kawin dan tak lagi membuatnya menanggung
malu. Umurku sekarang hampir 20 tahun, sudah jauh lewat
dari tanggal kedaluwarsa, dan rasanya makin lama makin tak
tahan.
“Kamu ini kuliah mau ngapain, sih? Buat apa? Apa
gunanya? Kamu pikir bisa kamu pindah atau cari makan
sendiri? Cepat kawin sana supaya jadi wanita terhormat!”
Begitu setiap hari. Dan akhirnya, aku luluh juga. Tanpa
tarikan ke arah sebaliknya, aku menyerah pada kecamannya
yang bertubi-tubi. Benar. Memangnya mau ngapain? Buat apa?
Lagi pula mana ada cowok yang mau denganku? Lebih baik aku
setuju untuk bertemu pria-pria kasar yang dicarikannya.
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Beberapa di antaranya kutemui, dan yang kutemui
berikutnya selalu lebih ngeri dari yang sebelumnya. Sulit
bagiku untuk pasrah saja, tapi aku juga sudah lelah melawan.
Sesungguhnya,

aku

capek.

Aku

tetap

ingin

ibuku

menyayangiku. Aku tetap ingin dia bangga padaku. Dan aku
ingin pindah ke hidup yang lebih lancar dan tenang. Aku ingin
meredakan desakan untuk melawan yang tak henti-hentinya
berdenyut di hati, jiwa, dan pikiranku. Lagi pula, aku sedang
melawan apa, sih? Tujuan akhirku apa? Yang sesungguhnya
paling kuinginkan adalah merasakan kasih sayang dan
penerimaan. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya,
sepertinya, adalah dengan pasrah dan mengikuti arahan ibuku
saja.
Akhirnya kuputuskan untuk mendengarkannya dengan
hati terbuka. Tak ada lagi sikap melawan. Biar kuikuti saja jalan
darinya dan kulihat di mana ujungnya. Mungkin akan
kutemukan damai dan cinta yang kuidam-idamkan. Kuturuti
semua kemauannya, barangkali akhirnya dia tak lagi merasa
jijik saat melihatku. Mungkin Ibu malah jadi mengasihiku.
Mungkin akhirnya kutahu rasanya menjadi seperti Kakak.
Kakakku patuh dan menikahi putra dari pria yang
melecehkanku waktu kecil. Aku ingat merasa ngeri sekali dan
bertanya soal itu pada Ibu.
“Dia kawin sama siapa bukan urusanmu.”
“Ibu sudah bilang calon ayah mertuanya itu dulu pernah
berbuat apa padaku?”
“Aku

tak

tahu

apa

yang

Penyangkalannya pungkas.
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diperbuatnya

padamu.”

Bertahun-tahun kemudian, setelah menikahi lelaki itu dan
melahirkan tiga anaknya, setelah diselingkuhi berkali-kali dan
akhirnya diceraikan, Kakak menemukanku di Facebook.
Kuberi tahu dia yang sebenarnya.
“Terus kok aku nggak pernah digituin?” Itu tanggapannya,
untuk menyangkal dan mengelak. Entah kenapa, hatiku sakit
mendengarnya. Mestinya aku tahu. Rasanya seperti tangan
Kakak keluar dari monitor dan menikamku tepat di jidat dan
jantung. Setelah sekian tahun, akhirnya aku berani bicara, dan
itu tanggapannya.
Kakak memang bukan orang tipe orang yang ingin
kuteladani, tapi dia kesayangan Ibu. Aku ingin tahu seperti
apa rasanya.
Kakak sama sekali tak pernah melawan Ibu; dia selalu
mendengarkan dan mematuhi nasihatnya, segila apa pun
nasihat itu. Setelah episiotomi, Ibu menyuruh Kakak berendam
di bak berisi penuh air garam, dan Kakak melakukannya. Aku
ingat,

menatapnya

dengan

mata

terbelalak,

saat

dia

menceritakan peristiwa itu kepadaku.
“Itu ‘kan sama saja dengan melumuri luka dengan garam,
Reema. Kok kamu mau?”
“Ibu yang suruh.”
“Iya, sih, tapi kamu 'kan tahu rasanya bakal sakit.”
“Kayaknya sih begitu, tapi Ibu yang paling tahu, jadi kupikir
aku salah.”
“Bisa-bisanya kamu nurut saja?!” Tak kumengerti kenapa
orang yang punya materi genetik yang sama denganku bisa
180 derajat berbeda dariku.
Kakakku tak pernah berubah. Dia mengikuti ibuku,
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sekalipun nasihat Ibu membimbingnya ke sumur derita tak
berdasar. Ibu meyakinkannya untuk menyerahkan anakanaknya ke ayah mereka saat bercerai karena “mana ada pria
yang mau dengan wanita beranak tiga.” Mantan suaminya itu
pun membawa mereka pindah jauh ke sebuah negara Muslim,
tempatnya bebas untuk punya banyak istri.
Terakhir

kali

aku

melihat

keponakan-keponakan

perempuanku, yang bungsu usianya empat tahun, dan dia dan
kakaknya sudah berhijab.
Tapi waktu itu aku belum tahu tentang itu semua. Yang
kutahu adalah bahwa kakakku anak perempuan tersayang
yang dibanggakan, dan aku ini cuma pembawa celaka yang
menjengkelkan. Kuputuskan untuk mengikuti jejak Kakak dan
tunduk patuh.
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Kepasrahan III

L

aki-laki yang hendak meminangku datang silih
berganti, semua kutolak untuk satu atau lain alasan.
Aku mau menikah untuk menyenangkan hati Ibu, tapi

setidaknya aku berharap bisa menikah dengan orang yang
layak.
Kami tengah duduk bersama peminang yang lain, untuk
bertemu dan berkenalan. Aku melamun saat dia dan ibuku
mengobrol dalam bahasa Arab. Aku sudah mantap hati takkan
menikah dengan laki-laki yang tak bisa berbahasa Inggris. Jadi,
dalam hati aku sudah menolak. Lagi-lagi, tak cocok. Saat
sedang

melamun

menatap

pola

permadani,

sambil

memikirkan salah satu tugas yang mestinya kukerjakan, aku
kaget saat Ibu melompat dari kursinya.
“Kamu orangnya! Kamu yang selama ini kucari dalam
hidupku!”
Kulihat pria itu, dan dia tampak sama kagetnya denganku.
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Entah apa yang dikatakannya sehingga Ibu melonjak girang, tapi
yang jelas ibuku bersemangat sekali dengan yang satu ini.
Setelahnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk membuatku
mau menikah dengan pria itu, tapi selalu kutolak. Aku jijik.
“Nggak bakal. Bahasa Inggris saja dia tak bisa!”
Sampai di satu titik Ibu mengancam untuk mengusirku,
tapi aku mengotot tak setuju. Ibu mencoba taktik lain.
“Seumur hidup sudah kujaga kamu. Sampai tak bisa
menjalani hidup sendiri karena sudah kukorbankan untuk
kebahagiaanmu. Ibu bisa saja meninggalkan kalian bersama
ayah kalian, terus menikah lagi, terus menikmati hidup dan
melupakan kalian – persis seperti ayah kalian itu! Tapi malah
derita yang Ibu dapat. Jadi orang tua tunggal untuk tiga anak
tak tahu diuntung, sendiri di negara asing, semua itu untuk
kalian. Yang Ibu minta cuma satu hal ini, dan kamu tak mau
menuruti?”
Rongrongan rasa bersalah dan pemerasan emosional ini
selalu lebih ampuh ketimbang ancaman. Aku benar-benar
ingin membahagiakan ibuku. Kupikir, mungkin inilah saatnya.
Mungkin, kalau aku menikah dengan pria itu, Ibu akhirnya
akan sayang padaku. Atau setidaknya berhenti membenciku
sepekat itu. Aku melunak, tetapi masih tak sanggup untuk
setuju.
“Lakukan ini untuk Ibu,” katanya. “Ibu tak bisa menikah
dengannya, tapi kalau kamu menikah dengannya dan Ibu
tinggal bersama kalian, Ibu bisa bersamanya.”
Itu kalimat yang aneh sekali, tapi aku masih tak terbiasa
membantahnya dengan serius.
Selama beberapa bulan setelahnya, dia terus tertemu
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dengan pria itu. Bahkan tanpa diriku. Katanya sih untuk
pemeriksaan kelayakan.
“Ibu cuma buang-buang waktu. Aku takkan menikah
dengannya.”
“Aku tidak buang-buang waktu. Aku suka mengobrol
dengannya. Kamu ini yang bego. Tak tahu betapa baiknya pria
yang kamu tolak ini. Kamu takkan pernah menemukan pria
lain sepertinya. Aku sudah pengalaman. Kenal lelaki! Kamu ini
tahu apa? Kuberitahu, ya. Kamu takkan pernah lagi
menemukan pria sebaik ini, dan menyesal kamu nanti karena
melawanku.”
Kata-katanya sangat keras. Sebagai orang yang tak pernah
diajarkan untuk menghargai pendapat sendiri, aku gentar
mendengarnya. Waktu itu aku yakin bahwa ibuku lebih tahu
dariku, dan aku takut salah, tapi tetap menolak.
Tekanannya terus datang bertubi-tubi. Kalau sebelumnya
aku merasa kata-kata Ibu beracun, itu semua tak ada apaapanya dibandingkan sikapnya kali ini. Selama beberapa bulan
berikutnya, tanpa ampun dia mendesakku untuk menikahi
pria ini. Tekanan tambahan juga datang dari pria itu. Dia
bercerita bahwa dia bermimpi aku membacakan Al-Qur'an
untuknya dan tanda-tanda lain bahwa sepatutnya aku menjadi
istrinya.
Sementara itu, Ibu mengeluarkan setiap muslihat yang
dipunyainya. Dipakainya setiap taktik paksa yang bisa
dimunculkannya. Dia diam saja kalau kuajak berbicara. Dia
bahkan makan malam di luar dan tak mau mengurus
belanjaan. Aku diabaikan dan suara Ibu terdengar hanya kalau
dia sedang membentak atau mengomeliku
mengecewakan dan menyakiti hatinya.
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karena telah

Islam mengajarkan kami bahwa “Surga ada di bawah
telapak kaki ibu.” Tanpa restu ibu, kamu tak bakal masuk
surga. Pernyataan itu mengatur hidupku. Aku takut setengah
mati kalau Ibu mencabut restunya sehingga aku tak bisa masuk
surga – kalau Ibu mengutukku disiksa selama-lamanya. Dia
punya kuasa untuk itu. Bagiku, Ibu adalah perwujudan
jasmani dari Allah. Hubungan kasih/takut yang mestinya
terjalin antara aku dan Allah justru terjalin antara aku dan Ibu.
Nasibku di alam baka ada di tangannya.
“Pasti, kamu bakal dibakar di neraka selamanya. Kalau
kamu tak menikah dengannya, takkan kubiarkan kamu
menginjakkan kaki di surga. Kamu takkan pernah mencium
bau udara surga! Dan biar! Bahkan tak kuizinkan kamu hadir
di pemakamanku! Biar semua orang tahu kalau kamu bukan
lagi putriku.”
Itulah senjata pemungkasnya. “Jangan harap bisa melihat
surga. Biar terbakar kamu di neraka selamanya.” Mana tahan
aku menghadapi paksaan semacam itu?
Ibuku

adalah

paradoks

yang

ganjil.

Aku

dulu

menyebutnya putri yang teraniaya. Entah bagaimana dia bisa
tampak berkuasa tapi sekaligus menjadi korban. Butuh waktu
lama bagiku untuk mengenali kosokbali ini. Sekarang kutahu,
bukan Ibu saja yang cara pikirnya begitu. Aku melihat
sejumlah besar orang Muslim dengan enak bertengger di
dahan yang sama. Di berita, kamu akan melihat orang Muslim
marah dan jengkel dengan Diet Coke atau harus berjabat
tangan atau memaksakan haknya untuk menutup wajah
selama upacara pemberian status kewarganegaraan.
Menuntut-nuntut negara, padahal kamu warga negaranya
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saja tidak, adalah tindakan yang amat sangat lancang dan
menghina. Sulit dijelaskan, tapi semua situasi ini diberitakan
sebagai kasus-kasus viktimisasi. Kok bisa begitu? Kok bisa
orang jadi korban sekaligus memancarkan aura superioritas
dan sok-sokan yang tentu menyalahi klaim sebagai korban
tadi?
Anehnya, mereka berhasil. Karena berkulit cokelat, mereka
otomatis dipandang sebagai minoritas korban. Dan mereka
menggunakan rasa bersalah kulit putih yang tidak logis itu
untuk keuntungannya. Seorang wanita di Kanada menuntut
hak untuk menutup wajah selama upacara pemberian status
kewarganegaraan, kendati itu bertentangan dengan hukum.
Dia akhirnya berhasil mengubah undang-undang kami
(bahkan sebelum menjadi warga negara). Dia tahu dia tidak
diviktimkan oleh Kanada. Dia tahu dialah yang membuli. Tapi
dia akan berlagak sebagai korban kalau memang itu ampuh
menjadi cara untuk memuaskan tujuannya.
Coba lihat sekelompok demonstran Muslim di Inggris yang
marah karena istri dari seorang teroris diciduk polisi untuk
diinterogasi. Mereka berteriak lantang dan lantam melalui
megafon: “Neraka untuk Inggris. Neraka untuk polisi Inggris.”
Mereka melambaikan bendera-bendera hitam dan mengusung
poster-poster bertuliskan Syariat Adalah Jawaban dan Polisi
Inggris Teroris dan Ekstremis. Usai seorang wanita bernikab
mengomeli seorang wanita Inggris karena berjalan “telanjang”
(padahal sebetulnya dia mengenakan baju terusan), dan
bertanya, “Anda ini mau menggoda siapa?” dan menyuruhnya
“pakai baju sana”, para demonstran menjelaskan bahwa unjuk
rasa

itu

menyampaikan

penindasan”.

Kalau

“pesan
bukan
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untuk
karena

menghentikan
kebangetan

menyedihkannya, ironi seperti ini patut jadi bahan tertawaan.
Entah akademi cuci otak macam apa yang jadi tempat
belajar mereka untuk menggunakan modus operandi yang sama,
tapi kulihat orang-orang yang sama persis dengan Ibu ramai
menghiasi berita akhir-akhir ini. Christopher Hitchens
menyebutnya “trio maut rasa benci diri sendiri, sok benar
sendiri, dan kasihan pada diri sendiri.” Seolah dia telah
dibesarkan oleh orang Muslim. Kok bisa dia menemukan
ungkapan yang jitu seperti itu?
Kalau aku, ada bonus ekstra: dibesarkan oleh orang yang
pegang kuasa bukan hanya karena dia penutur bahasa Arab
(Allah menitiskan Al-Qur'an dalam bahasa Arab karena orangorang Arab-lah yang paling dikasihinya. Di dalam Al-Qur'an,
Allah menyatakan bahwa dia memilih rasulnya dari “yang
terbaik di antara umatnya” (orang Arab). Salat hanya boleh
dijalankan dalam bahasa Arab, menghadap ke tanah Arab,
dll.), tapi juga karena dia keturunan Mesir. Orang Mesir
menganggap masyarakat dan negara mereka sebagai ibu dari
peradaban dunia. Penyakit gila tuhan ibuku pantas bersaing
dengan yang dialami Muhammad sendiri.
Dia terus membanjiriku dengan tekanan yang berkisar di
antara nada “malangnya nasibku, kau tak mau melihatku
bahagia” dan “semoga kau betah di neraka karena kau takkan
pernah bahagia.” Gencar diserang seperti itu, akhirnya aku
takluk juga. Seratus delapan puluh derajat berbeda dari yang
kuinginkan. Aku ingin damai. Aku ingin dikasihi dan
diterima. Kusangka dia akan capek sendiri, tapi ternyata tidak,
dan suasana gerah di rumah kian tak tertahankan. Aku cuma
ingin Ibu tak lagi membenciku.

136

Berlinang air mata, kuangkat bendera putih. Air mata itu
tak menghalanginya untuk melonjak senang. Sudah lama aku
tak lagi berharap Ibu akan melindungiku, tapi sikapnya kali ini
bukan main rendahnya. Di situ aku sadar bahwa ibuku akan
giat berbuat untuk menempatkanku di situasi yang kubenci
supaya puas hatinya. Dia memelukku dan bilang akhirnya aku
membuatnya bangga dan betapa riang hatinya karena aku
mengambil keputusan yang benar. Rasanya mau muntah.
Hancur hatiku berkeping-keping karena Ibu bahkan tak sadar
betapa menyedihkan keadaanku, apalagi peduli. Yang ada di
benaknya hanyalah nafsunya terpuaskan. Tapi mungkin
akhirnya kini aku akan tahu rasanya disayangi oleh orang tua.

Tak menunggu lama, langsung diadakan Katb El Kitab
(upacara pernikahan Islam). Sebuah perjanjian yang mengikat
di antara keluarga pengantin wanita dan keluarga pengantin
pria bahwa keluarga pengantin pria akan menyerahkan mas
kawin tertentu, dan dalam kasusku, Al-Qur'an – katanya,
itulah pemberian paling berharga yang bisa diserahkannya
kepadaku. Dia dan ibuku tak tahu, itu cuma satu dari jutaan
eksemplar cetakan Saudi yang diproduksi dan disebarluaskan
ke seluruh dunia secara gratis.
Essam sudah bersepakat dengan ibuku untuk tidak
menyetubuhiku hingga kami telah menikah secara legal
menurut hukum Kanada. Upacara Katb El Kitab membuat kami
sudah halal (dapat diizinkan) untuk berduaan di ruang/kamar
yang sama.
Sesekali dia datang untuk belajar bahasa Inggris atau
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merayuku untuk melayaninya dengan rancap atau seks oral.
Tapi

percuma.

Mana

kutahu

cara

memuaskan

nafsu

syahwatnya – ciuman saja aku belum pernah.
Namun, dia tak selalu bersikap buruk selama tahap
“perkenalan” ini. Dia bahkan meneleponku saat aku berulang
tahun untuk memperingati hari itu – ini terbilang berani
karena ulang tahu itu haram dan tak sepatutnya diakui.
Sering aku bertanya-tanya mengapa dia sanggup menahan
diri. Apa dia takut melanggar perjanjian antara dirinya dan
Ibu? Apa dia takut kalau-kalau Ibu membatalkan pernikahan
ini? Memang, menikahiku ibarat kupon bantuan sosial
baginya,

jalannya

untuk

mendapatkan

status

kewarganegaraan. Tentu, setelah pernikahan kami resmi, itu
semua tak ada artinya: dia mengambilku paksa karena sudah
jadi haknya dalam hukum Islam.
Ijab kabul Islam adalah “pesta perkawinan” yang aneh dan
konyol. Semua wanita di lantai atas, semua pria di lantai
bawah; sepanjang acara aku bahkan tak melihat makhluk yang
akan kunikahi. Aku cuma duduk di ruang tamu, berbalut kain
hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Imam mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan. Persetujuanku
tidak penting – menurut hukum Islam, diam berarti setuju –
dan dalam hitungan menit, aku menjadi istrinya – harta
miliknya.
Seperti mengulang sejarah, beberapa bulan setelahnya, di
kamar tidur suami palsu Ibu, tempatku dulu dijerumuskan ke
dalam keadaan keji waktu kecil, di situ pula aku yang dewasa
dijerumuskan ke dalam keadaan keji yang lain – perayaan
pernikahanku. Aku duduk di situ sembari rambutku di tata
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dan wajahku dirias wanita-wanita yang tak kukenal. Aku tak
berhenti menangis dan membuat riasannya luntur, tapi mereka
cuma memperbaikinya lagi. Seperti penyihir berhati batu, tak
satu pun dari mereka heran melihat gadis ini terus menangis.
Tak satu pun dari mereka bertanya kepada ibuku, “Ini ada apa,
ya?” Barang kali karena mereka semua tanpa ragu akan
melakukan hal yang sama terhadap putrinya.
Ada hidangan makanan, tapi tanpa musik karena musik itu
haram. Tidak ada foto karena si tolol yang akan kunikahi
percaya bahwa foto itu juga haram. Semua yang punya wajah
dilarang, boneka sekalipun.
Aku tak sanggup menahan air mataku. Harus kubiarkan
jatuh. Harus kusalurkan tekanan ini atau aku akan terkena
serangan panik hebat lagi, dan jangan sampai itu terjadi.
Serangan panik itu terlalu menyakitkan dan mengerikan.
Meski aku tahu Ibu nanti marah padaku karena telah
membuatnya malu, kukeluarkan semuanya. Semua air mata
yang selama ini kutahan kubiarkan berderai jatuh. Para tamu
memunggungiku. Tampaknya mereka merasa kikuk dan tak
nyaman melihatku duduk dan menangis seperti itu. Jadi,
mereka mengabaikanku dan mengisi piring-piring mereka
dengan makanan. Aku duduk dan seperti sedang mimpi
rasanya menyaksikan adegan di depanku. Sekuat tenaga
kucoba untuk tidak pingsan.
Bertahun-tahun setelahnya, ketika sudah ada internet, aku
melihat begitu banyak gambar pengantin wanita Muslim
menangis di pernikahan mereka. Walau waktu itu aku merasa
sendiri, kini kutahu aku tak sendiri. Aku bagian dari jutaan
gadis sebelumku dan jutaan gadis setelahku yang dipaksa
139

menikah meski tak mau. Itu bukan air mata bahagia, seperti
yang biasa terjadi di pesta perkawinan di Barat. Itu air mata
nestapa, pengkhianatan, dan keputusasaan.
Jauh berbeda dari pernikahan paksa di Mesir yang dulu
kuhindari. Essam bukan orang baik. Semua serba 'awas kalau
berani...' atau 'tahu rasa kau nanti...'. Aku tak pernah
merasakan energi positif di dekatnya. Kalau bisa, aku berada
sejauh mungkin darinya. Katanya dia lima tahun lebih tua
dariku, tapi bertahun-tahun kemudian, kubaca di laman
Wikipedia tentangnya bahwa sebetulnya dia 14 tahun lebih tua
dariku! Lagi-lagi dusta dari Ibu.
Aku mencoba mencari alasan-alasan optimistis untuk
menerima nasib. Kutenangkan diri dengan mengingat bahwa
janda cerai hidup jauh lebih bebas di dunia Islam. Setelah
perempuan kehilangan keperawanannya, tak ada lagi yang
peduli. Sudah jadi barang bekas pakai. Jadi, kupikir akan
kucoba untuk mempertahankan rumah tanggaku (walau pasti
retak juga, tapi setidaknya aku membuktikan kepada Ibu
bahwa aku sudah berusaha), dan setelah perceraian kami, Ibu
takkan lagi menggangguku. Aku membatin, mungkin aku
bahkan bisa punya bayi. Manusia kecil untuk kusayangi dan
yang akan sayang padaku. Akhirnya.
Belakangan

kuketahui

juga

bahwa

sentimen

dan

rasionalisasi untuk meyakinkan diri sendiri ini pun sangat
lazim terjadi. Aku sudah bertemu dengan dan membaca
tentang wanita-wanita lain yang punya suara batin yang sama
ketika mereka menghadapi situasi seperti ini. Sungguh benang
merah memilukan di antara begitu banyak orang. Tiap-tiap
dari kami benar-benar merasa sendiri, padahal sebetulnya
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kami ada jutaan, bertabur di seluruh penjuru bumi.
Tradisi Katb El Kitab dimulai ketika Muhammad ingin
menikahi Aisha yang berusia enam tahun. Sesuai perjanjian,
Aisha akan menjadi istrinya menurut Hukum Islam, tetapi dia
tidak akan menyetubuhinya hingga waktu yang telah
disepakati:

ketika

Aisha

mendapatkan

menstruasi

pertamanya. Menurut hadis, menstruasi tersebut terjadi ketika
Aisha berusia sembilan tahun. Tidak tertutup kemungkinan
bahwa seorang gadis mulai datang bulan pada usia sembilan
tahun, walau tetap saja agak mencurigakan. Usia rata-ratanya
dua belas tahun. Lucunya, kaum apologis Islam bersikeras
bahwa anak perempuan lebih cepat dewasa jika hidup di
gurun, padahal itu tidak benar. Terlepas dari reputasinya
sebagai contoh sempurna manusia untuk semua umat di segala
zaman, keputusan Muhammad untuk memperkosa seorang
anak telah memorak-porandakan hidup jutaan, kalau bukan
miliaran, gadis di seluruh planet ini selama 1400 tahun
terakhir.
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Pesta pertunangan orang tuaku (~1968)
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Waktu masih bisa merasakan geli (~1977)
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Hari-hari bahagia sebelum dilarang menampakkan rambut dan kulit
(~1978) aku anak kecil di sebelah kiri.
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Cuplikan isi buku harian (~1988)
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Cuplikan lain isi buku harian (~1999)
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Bersama beberapa teman SMA (Tiffany ada di kiriku) (1992)

Cuplikan surat dari Tiffany, yang dikirim kepadaku saat
aku ditinggal di Mesir (~1993)
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Essam Marzouk, foto FBI (tanggal tidak diketahui)

Essam Marzouk di sebuah penjara di Mesir (1997)
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Aku dan Tosha (di kiriku) mengunjungi klub malam bersama
teman-teman (2002)

Aku dan Tiffany, bersama teman-teman dekat (2006)
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Resepsi pernikahan kami (2007)
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Total merayakan semua hari libur yang dahulu tak pernah boleh
kurayakan (Natal 2012)
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Anjing dianggap najis dalam Islam, tapi kami sayang Nobert, anjing
kecil kami.
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Kekerasan II

A

walnya, kami bertiga berencana pindah ke rumah
yang sama. Dengan begitu, ibuku bisa tinggal dekat
dengan

dajal

yang

tampaknya

sangat

digandrunginya ini. Tapi karena sulit mencari tempat,
akhirnya kami tinggal di dua kamar apartemen di gedung
yang sama. Ibuku di lantai bawah, sementara aku dan si dajal
tinggal di lantai ke-17, lantai paling atas.
Pada pekan pertama pernikahan kami, dia pulang dan
mendapati semua tirai terbuka lebar di hari yang cerah.
“Lonte kamu, ya?”
“Apa?” Aku tak mengerti maksud kata-katanya.
“Kamu pengin dilihat orang wira-wiri di sini tanpa hijab?”
“Seharian aku tidak ke mana-mana.”
“Jendelanya! Memangnya orang nggak bisa lihat?
Memangnya baru terlihat kalau kamu keluar? Bego ya kamu?
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Mondar-mandir telanjang kayak lonte goblok.”
“Ini di lantai 17!” Akhirnya aku mengerti duduk
perkaranya. “Mana ada yang bisa lihat ke dalam sini?! Apa
maksudmu nanti ada orang di helikopter yang—”
Aku dipukulnya. Aku tak terlalu kaget, karena seumur
hidup aku sudah terbiasa dipukul. Rasanya lebih ke kecewa
saja, seperti yah, mulai lagi, deh. Aku tak merasa bahwa menjadi
istrinya adalah jalan keluar dari hidup penuh siksa yang
kujalani, meski itu akan jadi kejutan menyenangkan.
“Awas kamu, ya. Kuadukan kamu nanti ke Ibu!” kataku.
“Pernikahan ini selesai. Berani-beraninya kamu main pukul!”
Kukemas barang di satu tas dan kubilang aku turun ke
apartemen Ibu dan tak mau kembali. Langkahku riang, hatiku
girang saat turun ke lantai bawah dengan lift. Aku punya bekal
alasan yang kuat! Ternyata tak begitu sulit. Cuma perlu
seminggu sampai dia mengacau!
“Terus kenapa?” kata Ibu datar. “Kamu nggak tahu kalau
Allah telah menjadikan halal, boleh, bagi laki-laki untuk
memukul istrinya? Kamu nggak paham isi kitab sucimu
sendiri? Muslim macam apa kamu ini? Tindakan dia sudah
benar.”
“Dia itu gila! Dipikirnya ada yang bisa melihatku tanpa
hijab di lantai 17! Nggak bakal aku mau balik ke atas!”
“Kata siapa? Harus balik. Nggak boleh kamu tinggal di sini.”
“Ibu kok begitu, sih? Kenapa Ibu nggak melindungiku?”
“Melindungimu dari apa? Suamimu? Kamu itu punyanya,
dia berhak melakukan apa pun yang di mau padamu.”
“Masa bodoh apa haknya. Tak sudi aku tinggal dengannya.”
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Aku tinggal di apartemen ibuku selama berhari-hari
sembari dia mencoba memperbaiki situasi. Tanpa hasil. Essam
menolak minta maaf karena merasa itu sudah haknya. Ibu
sepenuhnya berpihak padanya. Menurut Al-Qur'an, Surat 4:34,
Allah memerintahkan laki-laki untuk memukul istri mereka
yang “nusyuz” dan “tidak taat”.
Aku kalah jumlah dan takut. Mana berani aku melawan
perintah tegas dari Allah? Tapi aku tetap menolak kembali ke
lantai atas.
“Baik,” kata ibuku. Karena taktik kerasnya tak berhasil,
kembali dia kerahkan siasat pemerasan emosional yang sudah
terbukti berkhasiat. “Coba tinggal dengannya sedikit lebih
lama. Kalau pernikahan ini berakhir secepat ini, semua orang
akan berpikir dia menceraikanmu karena kamu sudah tidak
perawan.”
“Peduli amat dengan pikiran orang!”
“Tapi Ibu peduli! Ibu dihormati di komunitas ini. Kamu
mau membuat nama baik Ibu jadi cemar? Kamu mau Ibu
dipandang nista? Setelah susah-payah mencapai status di
komunitas ini? Kamu tak tahu ada orang yang sudah gatal
ingin berkata buruk tentang Ibu? Cobalah tinggal dengannya
beberapa bulan lagi supaya tak ada yang curiga.”
Lagi-lagi, paksaan kukuhnya meluluhkanku. Lagi-lagi,
mengalah demi kepentingannya, dan dengan hati yang hancur,
dengan berat kuyakinkan hati ini bahwa tak ada pilihan lain
kecuali kembali tinggal bersama si dajal itu. Aku takut bukan
main

untuk

kembali

ke

sana.

Mungkin

akan

habis

kesempatanku untuk pergi. Aku takut inilah kesempatan
terakhirku. Aku takut kalau aku hamil, lalu terpaksa tetap
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menjadi istrinya. Kuberi tahu Ibu semua rasa takutku.
“Tak usah khawatir, semua akan baik-baik saja. Tak ada orang
yang hamil secepat itu.”
“Buat jaga-jaga, aku harus jauh-jauh darinya,” kataku
bergumam saat pintu lift tertutup di belakangku.
“Mana bisa begitu?!”
“Maksudnya?”
“Kamu tak boleh menolaknya. Haram itu. Kamu miliknya.
Kalau kamu menolak, semua malaikat akan mengutukmu
sampai pagi.”
Aku merasa terperangkap di lift itu. Seolah udara di dunia
ini sudah habis tak bersisa. Hukum Islam jelas-jelas ditata
untuk menjebak seorang perempuan dalam pernikahan paksa
dengan laki-laki yang memukul dan memperkosanya. Semua
atas izin Allah.
Di sebagian besar wilayah dunia berpenduduk mayoritas
Muslim, bukan main seringnya kaum perempuan dipukul oleh
suami mereka. Malah, saking lazimnya, di Maroko ada acara
TV siang hari yang punya segmen tentang cara wanita merias
wajah untuk menutupi lebam di sekitar matanya. Di sebagian
besar negara-negara Islam, hal ini bukan perbuatan melanggar
hukum karena tak ada manusia yang bisa melarang sesuatu
yang diizinkan Allah. Di Mesir, ada acara debat di televisi di
mana perempuan mencoba mengajukan argumen bahwa lakilaki tidak sepantasnya memukul istri mereka. Namun,
argumen itu dibenturkan dengan Al-Qur'an ayat 4:34.
Hilanglah kesahihan argumen itu. Tak ada manusia yang
dapat menentang firman harfiah dari Allah. Ada juga yang

156

mencoba menekankan bahwa maksud Allah dengan lemahlembut. Tapi tak ada jejak kata lemah-lembut di ayat itu. Selain
itu, lemah-lembut sangatlah subjektif. Lagi pula, tidak. Tidak
satu laki-laki pun sepantasnya memukul istrinya! Namun,
argumen itu pasti mentah di masyarakat yang sudah
menerima yang sebaliknya.
Selain dipukul, perempuan sering diserang dengan cairan
asam di Pakistan dan Iran atas pelanggaran seperti berpakaian
kebarat-baratan, tidak mengenakan hijab, atau memotong
rambutnya.

Perempuan

bahkan

tak

punya

kebebasan

mendasar untuk memilih apa yang dikenakannya. Mereka tak
punya kedaulatan atas diri sendiri.
Semua ini berpangkal dari perintah-perintah budaya
kehormatan. Budaya yang memperkenankan kontrol atas
perempuan. Sebagian besar dari upaya kontrol ini adalah agar
perempuan tidak kehilangan keperawanannya sebelum
diserahkan kepada suaminya.

Setelah dua puluh tahun cemas dan merasa bersalah atas
pikiran-pikiran kotor, dua puluh tahun “menjaga diri” demi
suamiku nanti, dua puluh tahun berusaha, klimaksnya justru
antiklimaks sejati. Ciuman pertamaku bukan momen indah
dan megah ala Disney. Tapi penuh paksaan, rasa jijik, dan
ngeri. Aku tak suka lelaki ini. Aku tak mau dia menyentuhku,
tapi agamaku sudah menyatakan dengan jelas: aku tak berhak
melawan. Perempuan tak boleh menolak syahwat suaminya
sekalipun dia sedang berada di punuk unta. Aku sedih dan
kecewa karena inilah nasib yang telah digariskan untukku.
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Kalau saja aku mencium cowok yang kutaksir waktu SMA di
mobilnya dulu. Setidaknya aku pernah mengalami ciuman
yang indah sebelum aku mati. Tapi aku tak terbiasa menerima
hal-hal baik. Kalau hidup adalah judi kartu, Allah adalah
bandar yang selalu memberikanku kartu jelek. Jadi, aku sudah
terbiasa. Tak lagi mengeluh. Kutahankan sendiri. Pengorbanan
ini akan mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari
neraka.
Dan kemudian terjadilah: aku hamil. Aku terjebak sudah.
Tapi aku sudah terbiasa pasrah dan sekadar menerima nasib
maka aku cuma membayangkan betapa bahagia rasanya
menimang bayi kecil yang kusayangi, dan yang akan
menyayangiku. Semoga saja bayiku perempuan. Aku tahu,
suatu hari nanti aku akan jadi orang tua tunggal. Jadi, rasanya
lebih mudah saja kalau anakku perempuan. Sedikit banyak
aku sudah mengerti. Aku dan gadis kecilku nanti bisa jadi
sahabat baik.
Kami bertiga pindah ke sebuah rumah bandar, dan Ibu ikut
bersama kami. Tepat setelah sampai di sana, laki-laki itu
melihat seluruh ruangan rumah dan melapisi semua jendela
dengan

kertas

cokelat

pembungkus

daging

untuk

menghalangi sinar matahari dan agar jangan sampai orang tak
sengaja melihatku. Lalu semua jendela yang sudah dilapisi
kertas itu ditutupi lagi dengan tirai.
Aku tak pernah keluar dari rumah kecuali untuk periksa ke
dokter kandungan. Jadwal periksa ini menjadi satu-satunya
kesempatanku untuk menghirup udara segar – meski tak
banyak udara yang bisa kamu hirup kalau wajahmu tertutup
kain. Sekali sebulan kukenakan seragam yang hampir
semuanya datang dari Saudi: kaus kaki hitam tebal, abaya
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hitam, hijab hitam, dan nikab hitam. Nikab itu sehelai kain
hitam persegi yang punya dua lapisan. Lapis pertama
menutup seluruh wajah kecuali mata dan lapis kedua, yang
lebih tipis, menutup seluruh wajah termasuk mata. Bagian
terakhir dari seragam itu adalah sarung tangan hitam. Setelah
sekujur tubuhku ditutupi dengan kain hitam, baru aku bisa
meninggalkan

rumah

untuk

mengunjungi

dokter

perempuanku, tentu dengan ditemani pendamping laki-laki.
Dan tentu saja dokternya harus perempuan; bicara dengan
laki-laki

itu

haram,

kecuali

kalau

memang

terpaksa.

“Contohnya, kalau ada laki-laki yang hampir jatuh ke sumur,
kamu boleh bilang ‘hati-hati’ tapi jangan keras-keras”—
kutipan asli kata per kata dari ibuku, diterjemahkan dari
bahasa Arab.
Takut rasanya keluar rumah. Di rumah, aku bisa menonton
Oprah untuk terhubung dengan dunia. Walau menonton itu
satu arah, rasanya seperti ada interaksi. Aku merasa nyambung
dengan Oprah dan para tamunya. Inspiratif dan membuatku
merasa seperti jadi bagian dari dunia ini. Aku belajar dari
mereka semua.
Tapi ketika keluar ke dunia nyata, saat berjalan di tengah
gerah suhu musim panas dalam balutan serba hitam dari ujung
kaki hingga ujung kepala, aku merasa terisolasi. Tadinya
kupikir hijab saja sudah jadi hambatan sulit, tapi nikab ini lain
cerita. Kalau hijab bilang “dekati dengan waspada”, nikab
bilang “awas kalau berani dekat-dekat”.
Memakai

nikab

terasa

seperti

berada

di

kamar

pematilemasan pancaindra portabel. Kemampuanmu melihat,
mendengar, meraba, dan mencium jadi terhambat. Aku merasa
jiwaku pelan-pelan mati, pelan-pelan layu. Badan dan hatiku
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menderita. Aku tak diperbolehkan punya teman, dan tak ada
yang memenuhi standar religius si dajal itu. Aku bahkan tak
lagi tahu siapa aku – kalaupun aku memang pernah jadi siapasiapa. Semua tindakanku adalah atas perintah langsungnya.
Aku takkan berani bernapas kalau dia tak menunjukkan ke
arah mana aku mesti mengembuskan napas. Mungkin rasanya
seperti berjalan di atas kulit telur, tapi lebih tepat lagi
ungkapan seperti berdiri tegang di atas kulit telur, menanti
harus berbelok ke arah mana. Essam tipe pelaku kekerasan
sebagaimana didefinisikan dalam buku ajar psikologi.
Belakangan kusadari bahwa dia persis mengikuti siklus seperti
yang diuraikan dalam buku teks psikologiku, seolah dia
mempelajarinya di sekolah.
Meski langka, tapi ada kalanya dia membuatku merasa
spesial. Ini langkah penting, terlebih di awal-awal hubungan
kami, sebagai umpan agar aku terjerat kailnya.
“Aku malas kerja,” rajuknya suatu pagi. “Tak mau pisah
darimu! Kalau saja kamu bisa kubuat jadi kecil dan kusimpan
di saku supaya kamu selalu ada di dekatku. Di saku yang ini,”
katanya sembari menepuk pelan saku bajunya. “Tetap dekat di
hati.”
Remah-remah manis itu kalah jauh dari masa paceklik
setelahnya, walau tetap kunantikan. Kali berikutnya dia
bersikap manis atau pengertian atau bahkan sekadar tidak
kejam.
Untuk menggenapi siklusnya, dan untuk benar-benar
menenggelamkanku dalam guna-guna kekerasannya, dia akan
menggunakan metode pengondisian klasik. Kepal tinju
menghantam muka sebagai ganti lonceng makan malam
Pavlov. Tadinya kupikir apa-apa haram, tapi tak kuduga
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bahwa masih banyak hal lagi yang bisa haram.
Pernah waktu sedang mencari sesuatu di buku telepon,
tanpa sadar aku bernyanyi:
“A B C D E F G... H I J—”
“Ngapain kamu?” bentaknya. Belakang tangannya
melayang menghantam mulutku.
Ini satu lagi contoh momen ketika aku kaget dan bingung.
Apa lagi yang salah? Apa lagi pelanggaranku kali ini?
“Ngapain kamu nyanyi di rumahku? Mau undang setan
datang ke sini?”
“Isi bukunya disusun sesuai abjad. Aku cuma –”
“Persetan dengan alasan tololmu itu!”
Hingga saat itu kupikir bernyanyi saja tidak apa-apa, hanya
musik yang haram, tapi enggak – ternyata menyanyikan abjad
untuk membantu mencari sesuatu yang disusun sesuai abjad
bisa mengundang masuk setan.

Pukulan demi pukulan mengiringi membesarnya perutku.
Aku

begitu

takut

padanya

sampai-sampai

aku

menghindarinya sebisa mungkin. Sekalipun dia di kamar
mandi, aku takkan mengetuk pintu karena tak mau
berinteraksi dengannya. Aku tak tahu di mana ranjau daratnya
terletak. Aku tak tahu apa yang akan memicu amarahnya.
Salah satu pengalaman terburuk: selagi dia berlama-lama di
kamar mandi dan saat kandung kemihku terdorong rahim
yang membesar, kugulung handuk mandi dari keranjang baju
kotor dan aku kencing di situ. Aku lebih memilih itu daripada
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bicara padanya.
Walau aku tak bisa menduga apa yang membuatnya
murka, aku paling sering dipukul gara-gara makanan. Tahuntahun penuh derita itu telah membuatku luar biasa cemas soal
makanan sampai-sampai lebih dari 10 tahun setelahnya,
setelah menikahi pria yang kucintai, aku masih tak bisa
memasak makanan untuknya. Tahun-tahun penuh derita itu
telah membuatku begitu benci memasak sampai-sampai
bayangan menyiapkan makanan untuk seseorang saja
membuatku panik dan takut setengah mati. Aku akhirnya bisa
mengatasi rasa cemas ketika memasak, tapi tetap tak mau
memasak makanan Arab.
Dulu, hari-hariku hanya diisi dengan kegiatan menyiapkan
makanan. Hari-hariku isinya itu melulu. Dia membeli buku
masak dan menempelkan catatan di atas gambar yang
disukainya, dan aku harus membuat hidangan itu. Tentu,
hidangan yang kubuat tak pernah menyamai foto yang
disukainya. Jadi, tanggapan yang paling sering muncul adalah
piring dilempar ke muka.
Ketika dia mau memakan makanan yang kusiapkan, dia
akan

menguraikan

dengan

terperinci

cara

untuk

menyempurnakan hidangan itu lain kali. Dia sangat spesifik
dengan tuntutannya. Sungguh obsesif. Dia tak suka casserole
atau apa pun yang dilumuri saus. Dia hanya suka camilan dan
makanan pembuka. Tentu saja ini berarti apa pun yang
dipesannya pasti sulit dan rumit dibuat, karena harus
disiapkan sendiri-sendiri. Pernah, ketika sedang berbicara
dengan seorang teman di telepon, temanku ini bertanya
mengapa aku terdengar begitu sedih.
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“Dia marah gara-gara makan malam yang kubuat.”
“Apa yang kamu masak?”
“Ayam panggang, nasi, dan salad.”
“Wah, kedengarannya lezat!” katanya. Sebagai mahasiswa,
makanannya biasa datang dalam rantang.
Temanku benar. Sudah syukur dia bisa makan enak! Bangsat.
Kucoba mengajaknya berpikir dari sudut pandang Islami.
Kubilang dia sepatutnya bersyukur atas hal yang dia miliki,
atas semua yang kubuat untuknya. Tapi ujung-ujungnya
adalah lebam di wajahku karena dia merasa kata-kataku
kurang ajar. Dia bilang aku menuduhnya lemah urusan agama,
Muslim yang buruk.
Aku meminta sebuah plaket besar punya Ibu di
apartemennya, yang bertuliskan, alhamdulillah (syukur atas
karunia Allah). Kugantung plaket itu di dinding tepat di depan
wajahnya saat dia duduk untuk makan malam. Kalau tak
berhasil

lewat

bicara

langsung,

kucoba

untuk

menyampaikannya lewat pesan tersembunyi.
Aku juga mencoba mengenalkannya dengan makananmakanan “eksotis” Kanada. Harapannya, dia suka karena ada
yang baru dan, tentu saja, makanan Kanada jauh lebih mudah
dibuat daripada makanan Timur Tengah. Dia tak suka
makanan Kanada tapi, kadang kala, aku mencoba untuk
menyisipkan satu hidangan.
Suatu malam saat sedang menyiapkan “karya boga kuno
Kanada” yang disebut sup mi ayam, aku tersadar bahwa
sebentar lagi dia pulang dan masih banyak yang harus
kukerjakan. Aku sibuk memisahkan daging ayam rebus dari
tulang, tulang rawan, kulit, dan semua lainnya. Harus
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kupastikan tak ada benda lain kecuali daging ayam murni di
dalam supnya. Potongan daging ayam yang berwarna terlalu
gelap sekalipun cukup untuk membangkitkan amarahnya.
Aku takut kalau terburu-buru menyiapkan hidangan itu, tapi
aku masih harus beres-beres rumah, mandi, dan berpakaian.
Takut-takut, kuminta bantuan Ibu.
“Tapi hati-hati, ya. Pokoknya harus potongan daging yang
paling bersih. Aku sudah memotong yang bagian dada, jadi
kalau Ibu tak bisa dapat banyak, tidak apa-apa. Ibu 'kan tahu
dia gimana, kalau yang dia lihat bukan daging, dia langsung
naik pitam. Masukkan saja ayamnya ke panci ini.”
“Iya, iya. Ibu nggak bodoh. Sudah sana.”
“Iya, aku tahu, tapi tolong hati-hati. Atau tak usah sajalah,
ayamnya sudah cukup, kok.” Aku terlalu gugup untuk
membiarkan Ibu melakukan tugas ini. Kalau sampai
makanannya kacau, ganjarannya mengerikan.
“Ibu tahu. Sudah sana bersihkan dirimu sebelum suamimu
melihatmu berantakan seperti itu.”
Dengan gugup, aku beranjak. Aku tak pernah meminta
bantuan Ibu untuk memasak sebelumnya, tapi waktunya
terlalu sempit, dan tugas sederhana saja terasa berat kalau
sedang hamil, jadi dengan gontai kutinggalkan Ibu saat dia
menyelesaikan supnya.
Kemudian, saat Essam duduk untuk makan malam,
kumasukkan sendok sup ke panci untuk menghidangkan
supnya. Saat sendok kuangkat dari kuahnya, aku tercengang
melihat sendok sup di tanganku berisi penuh tulang, lemak,
dan kulit ayam. Sendok langsung kumasukkan lagi sebelum
Essam sempat melihatnya.
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“Kok lama?”
“Aku...” Otakku buntu.
“Bego banget sih dia ini?” tanyanya ke ibuku. Ibu hanya
terkekeh.
Sendok sup kucelupkan lagi. Begitu kuangkat, isinya sama,
sampah ayam semua. Aku bingung kenapa bagian-bagian
ayam yang harusnya dibuang ini bisa tiba-tiba ada di dalam
sup. Bukan cuma satu atau dua tulang saja. Seolah satu
saringan penuh potongan ayam sisa telah dituangkan
langsung ke dalam panci.
Dia jadi tak sabar.
“Aku sudah capek kerja seharian!” bentaknya. “Kamu ini
menghidangkan makanan tepat waktu saja tak bisa. Padahal
cuma duduk-duduk saja di rumah seharian!”
Kulirik saringan yang tadinya penuh tulang dan potongan
sisa. Kosong. Kaget, mataku langsung tertuju pada Ibu. Dia
tampak pura-pura memperhatikan pola taplak meja untuk
menghindari tatapanku.
“Kamu ini kenapa, sih?” Dia melompat bangkit dari
kursinya dan dalam satu langkah lebar berdiri di sampingku.
“Hidangkan supnya, goblok!”
Aku tak ada pilihan lain kecuali mencelupkan kembali
sendok sup saat dia mengawasiku. Isi sendok sup sama seperti
sebelumnya.
“Apa ini?” bisiknya bengis.
“Ee... aku... aku tadi terlalu sibuk. Karena hamil, aku jadi
cepat capek. Jadi aku minta Ibu untuk membantu menyiapkan
ayamnya.”
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“Lo? Jadi kamu nyalahin Ibu?”
Menyalahkan apa? Kok Ibu bisa tahu apa yang mau
kukatakan? Dia 'kan masih duduk. Kok bisa dia lihat apa isi
sendok supnya? Hingga saat itu, tadinya kupikir ini salah yang
tak disengaja. Aku bingung kenapa dia bisa tak sengaja
menaruh semua itu ke dalam supnya, tapi aku juga tak bisa
memikirkan kemungkinan lainnya. Sekarang, tak ada pilihan
lain kecuali melihat kebenarannya.
Bertahun-tahun mencari alasan untuk membenarkannya.
Merasa aku yang salah paham. Menerima alasan-alasannya.
Terus

mempercayainya.

Terus

mendambakan

kasih

sayangnya. Menyalahkan diri sendiri. Membenci diri sendiri.
Menerima diri yang gagal ini. Berjuang menyenangkan
hatinya. Mendahulukan keinginan dan kebutuhannya. Semua
itu ditabrakkan dengan satu insiden jelas yang tak mungkin
bisa kusangkal ini. Aku melihat Essam, menanti untuk
dihabisi. Tapi tak ada pukulan fisik yang sakitnya sepadan
dengan sakit hati yang kurasakan.
Lalu, hal aneh pun terjadi. Dia bilang, “Sudah, tak apa-apa.
Kita lewatkan saja supnya. Apa lagi hidangan makan
malamnya?”
Dia kasihan. Dia tahu Ibu yang melakukan ini. Dia
mengerti Ibu yang sudah mengacaukanku. Dia melihat di
mataku bahwa aku pun tahu. Dia tahu Ibu ingin melihat aku
dipukuli lagi. Dan saat aku menjerit meminta tolong padanya,
saat Essam menjambak rambutku dan meninju wajahku,
seperti biasa, dia akan bilang: “Diam! Nanti tetangga dengar!
Kamu mau suamimu masuk penjara?”
Lelaki setan, yang belakangan kuketahui terlibat dalam aksi
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pengeboman yang menewaskan ratusan orang, lelaki yang
terlibat dalam sidang kasus terorisme terbesar dalam sejarah
Mesir – yang kalah besar cuma dari sidang kasus pembunuhan
Presiden Anwar Sadat – lebih punya hati dari ibuku sendiri.
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Buah Hatiku

A

ku

tahu

ibuku

iblis

bengis,

tapi

aku

membutuhkannya. Aku baru saja melewati ulang
tahun ke-22, tapi sekarang aku bertanggung jawab

atas satu kehidupan baru. Menjaga diri sendiri saja aku sulit,
apalagi menjaga orang lain. Aku takut. Gugup. Aku diliputi
rasa kasih sayang untuk buah hatiku, tapi hampir sama pula
diliputinya dengan berat rasa tanggung jawab ini. Aku suka
anak bayi, tapi kalau sudah menangis, langsung kukembalikan
ke ibunya. Tapi kini, bayinya bayiku sendiri. Dari mana aku
tahu harus berbuat apa?
Satu-satunya

pengalaman

menangani

bayi

adalah

mengasuh keponakan laki-lakiku, waktu Kakak sedang di
rumah sakit untuk melahirkan bayi lainnya.
“Wah” kata ibuku lembut saat mengganti popoknya.
“Besarnya dia. Seperti kakeknya!”
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“Kakek yang mana?” balas Kakak dingin. Ruangan jadi
hening karena kutahu Ibu pernah tidur dengan kedua kakek si
bayi ini.
“Ish...” dengusku hampir tanpa suara.
Walau tak sempurna, Ibu satu-satunya orang yang bisa
membantuku merawat bayi baru lahirku ini. Dia satu-satunya
orang yang bersamaku di rumah sakit waktu aku melahirkan.
Walau tak sempurna, Ibu tetap tahu lebih dariku. Aku sama
sekali buta tentang cara merawat manusia kecil yang masih
rapuh ini.
Beberapa hari setelah bayiku lahir, aku ditelepon oleh
seorang perawat. Ini layanan yang disediakan pemerintah
untuk para ibu baru.
“Tidurnya bagaimana?” tanya perawat itu.
“Bagus, bagus. Tidurnya nyenyak sepanjang malam, siangsiang pun tidur juga.”
“Makannya bagaimana?”
“Sedikit sekali. Dia mengantuk terus.”
“Oh. Sering menangis?” tanya perawat setelah diam
sebentar.
“Sama sekali tidak. Dia anteng di ayunan. Anak baik.”
“Saya sebetulnya mau berkunjung, tapi hari ini tidak bisa.
Jadi, coba tolong lihat bagian putih matanya dan periksa apa
warnanya kuning.”
“Tapi bayi saya baik-baik saja, 'kan? Dia anak baik. Kata ibu
saya, bayi memang biasa banyak tidur.”
“Tidak, Bu Yasmine. Dia mestinya makan setiap beberapa
jam sekali. Makannya tidak cukup.”
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Aku berpaling untuk memeriksa bayiku yang sedang tidur
di buaian di sebelahku. Tidurnya memang terlalu sering. Sudah
kuduga! Sudah kubilang ke Ibu sepertinya ada yang aneh.
Sesekali aku memeriksa apa bayiku masih bernapas karena
tidurnya terlalu lama. Aku panik dan kalut saat melihat bagian
putih matanya memang menguning.
“Bawa dia ke IGD secepatnya,” kata perawat. “Bilang kalau
dia kena sakit kuning.”
Ibuku tak yakin.
“Dianya saja yang bego. Bayinya nggak apa-apa, kok.
Perawat itu lihat saja tidak. Mana bisa dia tahu kalau cuma
lewat telepon?”
“Aku tetap mau pergi.”
“Nggak usah khawatir! Biarin aja dia tidur! Bayi
tumbuhnya ya begitu.”
“Sekadar

memastikan.

Aku

ingin

ada

yang

memeriksanya.” Aku terus mendesak ibuku dan ayah dari
anakku, hingga akhirnya dia mengalah dan membawa kami ke
rumah sakit.
Mereka menusuk tumitnya untuk mendapatkan sampel
darah dan memeriksa kadar bilirubinnya. Bayiku diam tenang
saja.
“Dia anak baik, menangis saja tidak!”
“Itu bukan pertanda baik,” kata perawatnya.
Kata-katanya membuatku tercekat. Tentu saja itu bukan
pertanda baik. Kok bisa dia tidur begitu tenang sampai-sampai
tak merasakan tusukan saat diambil darahnya? Kabut panik
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naik dan cepat menyelimutiku.
Bayiku cepat-cepat diambil dan ditaruh di bawah sinar
ultraviolet.
“Biar dia di sini saja,” kata mereka. “Jangan digendong.”
Aku duduk dan melihatnya terbaring telanjang di dalam
buaian plastik transparan, dan aku menangis. Aku tak
berdaya. Hanya bisa menatapnya dan menangis. Tak pernah
aku menyayangi orang sebesar sayangku pada makhluk
mungil yang beratnya tak sampai tiga kilo ini. Bahkan tak
pernah kutahu kalau aku bisa sesayang ini padanya. Lengan
dan badanku gelisah. Ingin sekali rasanya aku memeluknya.
Akhirnya dia membuka mata dan mulai menggeliat. Naluri
mendorongku untuk meraih dan menggendongnya, lalu mulai
menyusuinya. Aku lega karena bayiku tanggap!
“Taruh balik ke bawah sinar!” bentak si perawat. “Anda
ingin

bayi

Anda

baikan,

tidak?

Tak

ada

guna

menggendongnya. Taruh balik.”
“Tapi kalau ditaruh balik dia langsung menangis.”
“Ya memang begitu. Namanya juga bayi. Saya tahu rasanya
sulit, tapi ini demi kebaikannya. Anda harus berbuat yang
benar. Bakal lama sembuhnya kalau Anda terus begitu.”
Aku baru saja menang perang dari ibuku karena bersikeras
mendengarkan naluriku soal putriku. Aku seorang ibu, dan
aku harus mulai memperhatikan naluri keibuanku sendiri.
Takkan kubiarkan ibuku atau siapa pun mengatur-aturku
tentang hal yang baik bagi putriku. Naluri keibuanku sudah
terbukti benar saat aku bersikeras membawa putriku ke IGD
walau Ibu bilang dia baik-baik saja. Naluri keibuanku sudah
terbukti benar, jadi aku yakin naluri itu mesti kembali
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kupercayai. Tak kuhiraukan perintah Perawat Ratchet, bayiku
kuangkat dan kutimang dan kususui kapan pun bisa. Dokter
datang dan bilang bahwa bayiku cepat sekali pulihnya.
Kubilang juga apa! Pasti karena dia kugendong. Bertahuntahun setelahnya, aku tahu bahwa penelitian menunjukkan,
dengan kontak kulit langsung, anak-anak pulih lebih cepat dari
sakit kuning.
Perhatianku kini lebih kupusatkan pada bayiku. Tak lagi
kubiarkan dia di buaian atau ayunan hanya untuk memasak
makanan Essam atau mencuci baju Ibu. Kudahulukan
kebutuhan buah hatiku. Essam dan Ibu selalu menuntut dan
sikap mereka jahat, tapi buah hatiku hanya terbaring tenang
saja, dan karena itu tadinya kudahulukan kebutuhan mereka.
Tapi cukup sudah.
Essam pulang sesuka hatinya dan mengomel tentang
rumah yang berantakan atau rambutku yang acak-acakan dan
bajuku yang kotor terkena muntahan.
“Mandi sana. Bikin jijik saja. Dan kenapa rumahnya tak
bersih?”
Sebal, kurang tidur, marah, dan masa bodoh, aku sempat
salah tangkap. Dalam bahasa Arab, seperti bahasa Prancis, kata
benda ada gendernya. Waktu bertanya soal rumah, bunyi
kalimatnya adalah: Kenapa dia (laki-laki) tak bersih?
Jadi, kujawab, “Tanya saja dia.”
Begitu kata-kata ceroboh itu terucapkan, aku langsung
sadar. Kusiapkan diri, seluruh tubuhku tegang, tak tahu pasti
di mana pukulannya akan mendarat.
“Yang kutanya itu kamu!” bentaknya.
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Kaget dengan keanehan tanggapannya – bahwa dia bicara
padaku, bukan pada rumahnya – aku tergelak. Kurasa
merawat bayi sendirian tanpa panduan internet, tanpa teman
untuk dihubungi, tanpa penyaluran apa pun – semuanya
seperti menumpuk jadi satu. Kubiarkan tawaku lepas, dan
sebagai balasannya dia menggebukiku.
Salah satu pemukulan terparah yang pernah dilakukannya.
Egonya tak terima karena kutertawai. Berani-beraninya aku
yang cuma perempuan ini menertawakannya. Jadi, dia
tunjukkan siapa yang berkuasa. Begitu capek aku merawat
anaknya sampai-sampai aku hampir tak bereaksi sama sekali.
Memangnya mau lebih sakit bagaimana lagi? Ibarat ban, aku
ini sudah kempis.

Aku punya suami, tapi rasanya seperti janda anak satu.
Sedikit pun dia tak pernah tertarik pada putri kami. Tapi suatu
hari, ada yang berbeda.
Saat kucium jari-jari kecil yang menggenggam salah satu
jariku, Essam mencondongkan tubuhnya dan bertanya:
“Dia sudah bersih?”
“Ya, baru saja kumandikan,” kataku.
“Bukan, maksudku, dia sudah beres?”
“Aku tak paham maksudmu.”
“Oh, bukan sekarang,” kata ibuku tersentak. “Itu nanti.
Kalau dia sudah lebih besar.”
Baru aku mengerti. Yang dia maksud adalah sunat
perempuan. Dia mau memutilasi mukjizat kecilku ini. Rasa
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marah membela diri yang kupikir sudah punah itu pun mulai
menggelegak naik. Aku tak pernah berani melawan untuk
diriku sendiri, tapi semua akan kulakukan untuk menjauhkan
buah hatiku darinya. Namun, tanggapan Ibu memberiku
kelonggaran waktu.
“Yakin? Apa tidak sebaiknya langsung saja? Aku tak mau
putriku tak bersih.”
“Iya, iya,” kata ibuku. “Kita akan bawa dia ke Mesir dan
membereskannya di sana kalau sudah bisa.”
Rasa darurat meliputi hatiku. Aku tahu aku akan melawan
demi putriku. Kumantapkan hati untuk mengeluarkannya dari
rumah ini sebelum ada celah bagi mereka untuk melukainya.
Akan kupastikan dia bebas dari dua orang ini sebelum dia
cukup besar untuk bisa ingat siapa mereka.
Satu-satunya peristiwa lain ketika Essam berkata sesuatu
kepada putriku sama saja durjananya. Setiap kali melihat aku
sedang mengganti baju putriku, dia melantunkan kata-kata ini.
“Pakai baju baru. Hiduplah dengan rasa syukur. Matilah
sebagai syahid.”
Tolong ya, apa urusan pakai baju baru dengan mati syahid?
Terus, jangan doakan putriku mati! Aku diliputi rasa marah,
takut, jengkel, dan sedih karena kata-kata itu. Setelah itu,
sebisa mungkin aku tak mengganti pakaian anakku di
depannya. Sejak saat itu sudah kulihat video-video tentang
para lelaki yang mengirimkan anak-anak mereka yang masih
kecil-kecil, layaknya kuda Troya, untuk mati syahid dalam aksi
bom bunuh diri. Itulah kekuatan cuci otak. Reaksi alami,
naluriah,

dan

manusiawimu

akan

kasih

dan

empati

dikesampingkannya. Kamu dituntut untuk meredam naluri174

naluri ini. Kamu dituntut untuk melakukan perbuatan amoral
dan bejat terhadap anak-anakmu karena itulah yang Allah
mau. Kamu harus mengatasi naluri paling mendasarmu untuk
melindungi anakmu demi memenuhi tuntutan agama – seperti
cerita Ibrahim yang bersedia menyembelih putranya sendiri
demi memenuhi permintaan Tuhan. Itu bukan bajik. Itu bejat.
Tapi perbuatan itu begitu dimuliakan sehingga mampu
melahirkan tiga agama besar dunia. Tuhan sedeng dan sadis
macam apa yang menuntut hal seperti itu dari ciptaannya?
Seperti adegan dari film-film horor paling mengerikan saja,
terlalu seram untuk dibayangkan. Tapi itulah yang dianggap
kebajikan paling adi luhung: bersedia mengorbankan anak
sendiri untuk Tuhan.

Bayiku kuberi nama seperti nama Ibu. Itulah upaya
terakhirku

untuk

memperoleh

kasih

sayangnya.

Aku

melakukannya di saat-saat sudah tak tahu lagi harus
bagaimana. Sudah kucoba segala cara untuk memenangkan
hatinya. Harusnya cara ini ampuh. Walau langsung kusesali.
Tapi kutenangkan hati dengan pikiran bahwa ibuku akan
bersikap lebih manis padanya karena senama, dan aku benar.
Setebal itulah ego ibuku; tanpa tahu malu, langsung
dijadikannya putriku cucu kesayangan, seperti dahulu dia
pilih kasih pada Kakak. Nasib memang kejam. Namun, alihalih girang melihat karma turun pangkatnya putri-putri Kakak
ke cucu perempuan kelas dua, aku malah merasa jengah. Aku
tak mau putriku merasa lebih tinggi dari sepupu-sepupunya,
dan hatiku pilu melihat gadis-gadis kecil itu, karena kutahu
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persis seperti apa perasaan mereka. Tahu persis.
Aku

sudah

terbiasa

terjerat

pada

posisi

antara

mendambakan kasih sayang Ibu dan ingin jauh-jauh darinya,
tapi belakangan ini aku condong ke arah menjauh saja. Saat
menimang bayiku dan mengalami rasa aneh mengalir
derasnya kasih sayang dalam diriku, akhirnya kulihat semua
dari sudut pandang yang berbeda. Tiba-tiba tak bisa
kubayangkan betapa ibuku tega berbuat begitu kejam
kepadaku selama bertahun-tahun. Aku takkan ragu untuk
melindungi putriku tanpa menghiraukan keselamatan nyawa
sendiri! Tega sekali Ibu berbuat semua hal itu kepadaku? Tega
sekali dia berdiam diri saat aku disiksa oleh para lelaki yang
dibawanya masuk ke dalam hidupku? Tega sekali dia tak
melindungiku?
Kusimpulkan bahwa mustahil dia merasakan hal yang
sama terhadapku seperti rasaku terhadap putriku. Aku tak
tahu alasannya. Aku tak tahu apakah karena diriku atau
karena dirinya. Tapi lagi-lagi, rasanya mustahil kalau karena
diriku. Aku 'kan bayi baru lahir! Mana bisa aku disalahkan
kalau aku baru saja lahir? Baru belakangan aku disalahkan,
dan kuamini. Tapi kini kusadari semua itu palsu – tak mungkin
dia pernah merasakan hal ini terhadapku. Tak mungkin kamu
bisa mengalami rasa kasih sayang yang begitu hebat, tanpa
syarat, membuka mata, menggugah jiwa, dan begitu dalamnya
lalu semua itu sirna dalam beberapa tahun saja. Aku tidak
membuatnya membenciku karena aku anak celaka, seperti
yang kuyakini selama ini karena sugestinya. Aku tak pernah
punya kesempatan. Sejak awal, dia tak pernah menyayangiku.
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Al Qaeda

A

ku masih terjebak di rumah bersama Ibu dan si dajal
yang kunikahi atas paksaannya. Aku tak tahu siapa
di antara mereka yang lebih jahat, karena mereka

tampaknya susul-menyusul berebut tempat pertama. Satusatunya momen aman adalah ketika mereka berdua sedang
keluar untuk satu atau lain alasan. Kalau mereka sudah
bersatu, habislah aku. Cuma jadi bulan-bulanan mereka.
Dan mereka berdua bukan main akrabnya. Mungkin
karena mereka sama-sama bisa bahasa Arab. Begitu pun, aku
memang tak mau dekat-dekat dengan mereka. Biarkan saja
mereka dekat-dekat sendiri dan jauh-jauh dariku. Biar aku
dengan buah hatiku saja. Jadi, ketika suatu malam Essam
menarikku dan bilang dia mau kami pindah dari situ bersama
bayi kami, aku terkejut sekali.
“Ibumu bukan orang baik.”
Ya iyalah. Aku sudah tahu, tapi kok dia juga tahu?
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“Maksudnya? Kalian berdua tampak seperti amplop dan
prangko.”
“Iya, dan itu salah. Mestinya tidak boleh. Kamu dan aku
yang mestinya sedekat itu. Istriku itu kamu. Bukan dia.”
Memang, ada hal aneh di antara kami. Ibuku, di usianya
yang lima puluhan, memutuskan untuk mulai mengenakan
nikab. Jelas-jelas dia sedang mencoba membuat Essam
tersanjung. Mereka berdua yang lebih tampak seperti suamiistri; kalau aku, cuma tukang masak, tukang bersih-bersih, dan
pengasuh bayi.
Biasanya, orang bakal bilang kalau aku ini beruntung
karena ibuku ada bersamaku saat aku baru melahirkan.
Mungkin kamu juga berpikir begitu, tapi tidak. Ibuku cuma
beban tambahan saja. Dia tetap sama tukang menuntutnya.
Aku sudah seperti pelayan pribadi mereka berdua, sampaisampai putriku sendiri mengantre di urutan ketiga.
Selama

mereka

berdua

bersekutu,

aku

terjebak.

Kuputuskan untuk menerima ajakan pindahnya, karena itu
akan memisahkan mereka. Kupikir, kalau setidaknya aku bisa
memisahkan mereka, aku tak perlu terpaksa menghadapi
mereka sekaligus, dan aku tahu ibuku akan jauh lebih mudah
kujauhi daripada Essam. Kupikir, begitu mereka terpisah, aku
bisa berangsur-angsur beralih ke pihak Ibu, entah bagaimana
caranya.
Kuberi tahu Ibu bahwa Essam mau pindah dan pisah
darinya. Kupikir, Ibu akan kesal, merasa terhina, atau sakit
hati, tapi aku terperanjat menyaksikan letupan reaksinya. Ibu
bukan main belingsatan, untuk ukuran orang sepertinya yang
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cukup sering limbung mentalnya sekalipun.
Ketika Essam pulang, Ibu menghujaninya dengan makimakian. Kupikir Essam akan marah karena aku memberi tahu
Ibu, tapi ternyata tidak. Dia senang Ibu sudah tahu. Dia justru
senang karena bukan dia yang terpaksa bilang sendiri.
“Aku akan tidur di rumah Amr malam ini,” katanya
kepadaku. “Kamu kemas semua barang kita. Aku sudah dapat
tempat. Kita bisa berangkat besok.”
Besok? Pasti ada masalah serius di antara mereka.
Essam pergi lagi, dan ibuku tak berhenti mencak-mencak
walau dia sudah tak ada di rumah. Kemudian Ibu mulai batukbatuk. Makin lama batuknya makin parah. Aku lari ke dapur
untuk mengambilkan segelas air. Saat aku kembali, Ibu sudah
membungkuk di wastafel kamar mandi dan batuk darah.
Darah juga keluar dari hidungnya. Gelas di tangan, tubuh
membatu, aku tercengang melihatnya. Di antara rejan
batuknya,

dia

berhasil

mengucapkan

kata-kata

yang

kupahami.
“911!”
Aku panik bukan main. Tak pernah kulihat darah sebanyak
itu seumur hidupku. Aku lari turun ke pesawat telepon lalu
balik naik lagi menengok Ibu, lalu turun dan naik lagi, entah
berapa kali bolak-balik sebelum akhirnya berhenti dan
menghubungi 911.
Saat ambulans datang menjemput Ibu, aku ragu sejenak.
Aku belum pernah meninggalkan rumah tanpa ditemani
Essam. Apa aku boleh pergi menemani Ibu? Apa ini bakal jadi
masalah? Kurasa ini tergolong keadaan darurat, dan semoga
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saja Essam mau mengerti. Aku sadar besar kemungkinan dia
tak mau mengerti, tapi risiko ini tetap kuambil. Aku dan
bayiku ikut bersama mereka di mobil ambulans. Saat kami tiba
di rumah sakit, ibuku langsung dilarikan, dan aku dan putriku
duduk di ruang tunggu.
Belum lama kami di situ, seorang pria dan seorang wanita
mendekatiku.
“Anda Yasmine?” wanita itu bertanya pelan, hampir-hampir
lirih.
“Iya.” Mungkin mereka punya kabar soal ibuku. Aku lalu
bertanya apa yang membuat Ibu tiba-tiba muntah darah
separah itu.
“Oh, bukan,” katanya. “Kami dari CSIS.”
“Ibu saya sudah dipindah dari IGD?” tanyaku. Kusangka
CSIS itu nama bangsal di rumah sakit.
“Tidak, CSIS singkatan dari Dinas Intelijen Keamanan
Kanada.”
“Maksudnya? Ini ada apa, ya?”
“Seperti CIA,” pria itu menanggapi. “Seperti CIA-nya
Kanada.”
“Oh, saya tak tahu kalau di Kanada ada.” Aku masih belum
mengerti mengapa mereka menyergapku di rumah sakit.
“Saya salah apa? Mengapa Anda di sini?”
“Anda tidak salah apa-apa. Sudah lama kami ingin
mengajak Anda bicara, tapi sulit untuk bisa menemui Anda
saat sedang sendiri. Kami senang karena akhirnya bisa
mengajak Anda bicara.”

180

“Tentang apa?”
“Suami Anda nanti ke rumah sakit juga?”
Suamiku? Dia kenapa?
“Tidak, dia tidur di rumah temannya.”
Waktu itu, belum umum orang punya ponsel. Aku
menuliskan pesan di rumah, kalau-kalau dia kembali sebelum
kami pulang. Aku tak punya nomor telepon temannya.
“Jadi dia tidak tahu Anda di sini?”
“Tidak. Ya, kecuali kalau dia pulang dan membaca pesan
saya.”
Mereka berdua berbicara pelan sementara kulihat bayiku
tidur di kursi mobil bayinya, menduga-duga Ibu bisa selamat
atau tidak.
“Baik, kita cari ruangan lain untuk bicara, partner saya akan
tetap di sini. Jika suami Anda datang, dia akan memberi tahu
kita, begitu?”
“Baik.” Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku tak berani
membantah seorang petugas CSIS.
Wanita itu membawaku dan bayiku yang sedang tidur ke
sebuah ruangan. Dia menjelaskan kepadaku bahwa suamiku
adalah seorang anggota Al Qaeda. Aku tak mengerti
maksudnya. Waktu itu peristiwa 9/11 belum terjadi, dan dunia
Barat pada umumnya belum mengenal kelompok itu.
Bermacam pertanyaan diajukan kepadaku. Sebagian besar tak
bisa kujawab. Lalu dia bertanya apa aku pernah mendengar
nama Osama bin Laden. Mataku langsung mendelik
menatapnya.
“Suami Anda pernah menyebutkan nama itu?”
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“Dia pernah menemukan majalah dengan gambar Osama
bin Laden, dan dia langsung gelisah. Dia bertanya kenapa
majalah itu ada pada saya. Dia bertanya apa saya kenal siapa
orang itu. Dan dia menyuruh saya untuk cepat-cepat
menyingkirkan majalah itu. Saya tak tahu kenapa reaksinya
sekeras itu. Rasanya seperti sedang dituduh telah berbuat
sesuatu.”
Aku tak tahu mengapa wanita dari CSIS ini juga bertanya
kepadaku soal bin Laden.
“Baik, coba ingat kembali apa ada hal lain yang belum
kita bahas, tetapi mungkin penting.”
“Saya tak tahu mana yang penting. Saya tak tahu maksud
pembicaraan ini.”
“Apa pun. Mungkin nama temannya yang lain yang belum
Anda sebutkan. Atau hal lain yang pernah tak sengaja Anda
dengar?”
“Sepertinya tak ada. Dia hampir tak pernah bawa orang ke
rumah. Dia seringnya di luar rumah. Biasanya di rumah
temannya Amr. Kadang sampai berhari-hari.” Mereka sama
sekali tak tertarik dengan nama Amr.
“Dia dapat uang masuk dari mana? Dia baru saja mendirikan
perusahaan. Itu bagaimana?”
“Saya tak tahu. Waktu menikah dengannya, dia masih
menganggur. Saya mengirim resumenya sembarang saja, dan
akhirnya dia dapat panggilan dari sebuah gudang makanan
laut. Dia sudah bekerja di sana selama beberapa bulan. Saya
tak tahu-menahu soal perusahaan itu. Yang saya tahu cuma
namanya, 4U Enterprises.”
“Apa dia punya keahlian tertentu yang Anda tahu? Apa
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tujuan bisnisnya?”
“Saya tidak tahu. Dia tidak begitu berpendidikan.”
“Mengapa Anda bisa berkesimpulan seperti itu?”
“Pertama, bahasa Inggrisnya tidak fasih. Terus pernah
sekali saya melihatnya menuliskan namanya dalam bahasa
Arab, dan tulisannya seperti tulisan anak kecil. Maksudnya,
keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab saya saja
masih lebih baik.”
Aku sama sekali tak tahu apa tujuannya memulai usaha.
Aku tak tahu dari mana dia mendapatkan uangnya. Gajinya
cuma upah minimum tapi, entah bagaimana, dia selalu ada
uang. Memang dia sering berteriak “911” saat bicara lewat
telepon dengan teman-temannya, lalu tertawa. Aku heran dan
kemudian bertanya soal itu, tapi dia mengangkat jari, seperti
biasa, dan mengarahkannya ke pintu. “Keluar!” Seperti itu
caranya menyuruhku pergi, seperti mengusir serangga.
Aku tidak menceritakan kepada wanita itu tentang insiden
percakapan aneh 9/11 karena waktu itu memang tampak tak
penting. Kalau sekarang dilihat kembali, sebetulnya itu
informasi yang sangat penting, tapi aku pun tak yakin mereka
bisa memahami kaitannya.
Saat tampak jelas tak ada lagi informasi yang bisa dikorek
dariku, wanita itu berkata bahwa pria yang kunikahi masuk ke
Kanada sebagai pengungsi dari Afghanistan dengan paspor
palsu Arab Saudi karena paspor Mesirnya sudah ditandai.
Ditandai karena dia dianggap seorang teroris oleh pihak
berwenang
penangkapan

Mesir.
atas

Mesir

menerbitkan

dirinya.
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Tapi

surat

CSIS

perintah

tidak

ingin

menangkapnya; mereka ingin mengetahui rencana dan
tujuannya datang ke Kanada.
Aku ingat Essam pernah bercerita tentang ayahnya yang
ditahan dan diinterogasi oleh polisi Mesir. Dia bilang itulah
sebabnya dia tak bisa kembali ke sana. Kutanya kenapa polisi
Mesir mengejarnya, dan dia bilang karena Mubarak adalah
penjahat dan diktator, dan seisi pemerintahannya korup. Dia
tak pernah bilang dia pernah berbuat sesuatu yang membuat
pihak berwajib mengamati gerak-geriknya.
Tapi lagi-lagi, hal ini bukan tanda bahaya. Di Mesir, kalau
kamu menghina Mubarak di rumahmu sendiri dan ada
tetangga yang mendengar, besoknya kamu bisa ditangkap.
Jadi, aku tak heran kalau departemen kepolisiannya korup.
Seisi negara itu korup.
Harusnya aku lebih takut dan ngeri pada Essam, tapi aku
tak tahu potensi sebenarnya dari Al Qaeda atau semacamnya.
Para penggila jihad lazim di negara-negara Muslim. Mereka
selalu mengacau, berteriak “mati kau Amerika” dan mengomel
kalau umat tak cukup kuat beragama. Aku melihat mereka ada
di seluruh Mesir. Bisa dikenali lewat janggut kusutnya (tapi
tanpa kumis) dan celana panjangnya yang sebatas satu inci di
atas mata kaki – mereka berpakaian seperti Nabi Muhammad.
Tak ada yang menanggapi mereka dengan serius. Mereka
biasanya

tidak

berpendidikan

dan

terkucilkan

dari

masyarakat. Mereka memendam amarah besar karena merasa
orang saleh, dan mereka gusar karena tidak diakui atas
keagungannya. Tapi mereka dibiarkan saja. Orang juga
berhati-hati kalau di dekat mereka karena mereka terkenal
sebagai kaum sumbu pendek. Dan kalau boleh jujur,
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sebetulnya ada rasa hormat di hati orang terhadap para lelaki
yang begitu serius dengan agamanya ini – mereka membuat
umat Muslim yang lain merasa malu karena tidak setaat itu.
Misi mereka adalah menyerahkan nyawa demi Allah dalam
aksi bom bunuh diri atau sejenisnya. Sebagian besar dari
mereka terkonsentrasi di Palestina, bagian dari Hamas. Mereka
berkumpul di wilayah-wilayah konflik antara umat Muslim
dan pihak lainnya dan mencari peluang untuk menjadi syahid,
martir bagi Allah. Tapi semua itu tak menjadi kekhawatiran di
Kanada. Di sini mereka tak punya kuasa.
Aku pernah bertanya kepada Essam mengapa dia pergi ke
Afghanistan. Dia bilang waktu kecil dulu, mereka tinggal di
daerah miskin Mesir. Tapi waktu dia remaja, ayahnya (seorang
insinyur) mendapat pekerjaan yang sangat bagus, dan mereka
pindah ke lingkungan kelas sosial yang lebih tinggi. Di Mesir,
pembedaan di antara kelas-kelas sosial sangat signifikan.
Perbedaannya tidak sebatas perbedaan wilayah tinggal, tetapi
juga bahasa, sikap, dan pilihan busana – semuanya tampak
sangat berbeda. Essam kesulitan menyesuaikan diri dengan
anak-anak kaya yang mengolok-olok latar belakang kelas
rendahnya. Terkucil di antara teman-teman sebaya, dia
didekati oleh kelompok jihad – lumrahnya cara orang direkrut
jadi anggota geng. Mereka bilang dia ditakdirkan untuk halhal yang lebih besar dari orang-orang yang merisaknya. Dia
ditakdirkan

untuk

menerima

tempat

di

surga

yang

dikhususkan bagi para syahid yang mati dalam nama Allah.
Mereka merangkulnya dan mengisinya dengan satu tujuan
sederhana. Dia jadi bagian dari klub lelaki dengan ikatan kuat.
Dia mendapatkan kesetiakawanan yang tak bisa diperolehnya
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di sekolah elite tersebut. Dia menemukan tempatnya.
Ibuku bersikeras bahwa dia tak pernah terlibat dalam
aktivitas teroris, bahwa dia cuma “melatih bocah-bocah lakilaki cara menggunakan senjata untuk melindungi diri dari
orang Rusia.” Kutanya kepada Essam apa itu benar. Kutanya
apa dia pernah terlibat lebih dari itu, dan jawabannya tak
pernah jelas dan tegas. Aneh, dia tampak risi untuk
menanggapi. Dia seperti malu dengan jawaban-jawaban yang
diberikannya

atas

pertanyaan-pertanyaan

dariku.

Bisa

kubayangkan, kalau yang bertanya bukan aku, dia akan
langsung pamer dengan bangganya. Namun, di hadapanku
dia cuma menjawab lunak sekenanya, “Aku harus melakukan
yang kubisa untuk saudara-saudaraku” dan “membunuh demi
Allah tidak salah, justru semulia-mulianya perbuatan.”
Begitu pun, dengan setengah hati aku tetap bertanya atau
mencoba mendengarkan info apa pun yang berguna supaya
bisa kuteruskan ke CSIS. Tapi fokus utamaku adalah segera
menjauh darinya. Hubungannya dengan ibuku sudah habis.
Ternyata, karena marah besar, tensi darah Ibu melonjak
tinggi sampai-sampai darah keluar dari hidung dan mulutnya.
Ibu sudah tak menginginkan apa-apa lagi darinya.
Ini kabar baik buatku karena Ibu mungkin justru mau
membantuku untuk kabur dari Essam. Aku tinggal menunggu
saat yang tepat. Aku ingin ibuku menetap di apartemen
barunya, supaya aku dan bayiku bisa tinggal di sana
bersamanya. Aku ragu-ragu karena takut. Aku menunggu
keadaan jadi lebih baik, supaya agak reda rasa takutku.
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Kabur

S

aat menunggu waktu yang tepat untuk kabur, aku
hamil lagi. Aku di rumah sendiri bersama putriku yang
berusia

sembilan

bulan

waktu

melakukan

tes

kehamilan. Kata Essam dan Ibu, aku tak bisa hamil kalau
sedang menyusui. Tentu saja mereka berdua keliru. Betapa
lain jalan hidupku kalau saja dulu sudah bisa mengakses
gudang informasi seperti internet. Aku meraung, menjerit,
memekik,

dan

mengumpat

selama

dua

jam

sampai

tenggorokan dan air mataku kering. Aku capek. Aku siap
menjadi ibu tunggal untuk satu orang anak perempuan, bukan
dua. Mana bisa aku hidup sendiri dengan dua orang anak?
Mana bisa kuhidupi dua orang anak? Nasibku sudah terkunci.
Anak ini adalah vonis hukuman matiku. Hidupku sudah
berakhir. Harusnya dari dulu aku lari. Buat apa aku
menunggu? Harusnya aku sudah bebas, tapi beginilah jadinya.
Aku terpaksa sepenuhnya pasrah. Tak ada jalan untuk lolos.
Inilah hidupku. Seperti hidup ibuku, dan hidup entah berapa
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perempuan Muslim lainnya.
Aku diliputi rasa takut, marah, dan sedih selama
berminggu-minggu. Tentu, saat itu aku tetap saja sering
dipukuli seperti biasa. Pernah suatu kali, dia menendang
punggungku saat aku berbaring meringkuk di lantai. Kucoba
bilang kalau dia akan melukai janinnya, tapi dia tak peduli.
Aku pun hanya terbaring saja, terlalu depresi sampai tak
peduli lagi. Kupakai cara lama untuk mematikan semua rasa.
Kutunggu saja sampai dia capek sendiri. Punggung dan
pantatku lebam-lebam, aku tak bisa duduk nyaman selama
berhari-hari.
Untuk meredakan rasa takut kalau-kalau dia mencederai
bayinya, aku melakukan tes kehamilan lagi, dan masih positif,
jadi kusangka semua baik-baik saja. Aku tak mengerti kalau tes
kehamilan hanya berfungsi mendeteksi ada tidaknya hormon
tertentu, bukan untuk mengetahui janin masih hidup atau
tidak. Saat diperiksa USG, teknisi berhenti di tengah prosedur
dan meninggalkan ruangan.
“Ada apa?” tanyaku saat dia kembali.
“Ibu harus segera bertemu dokter.” “Tolong beri tahu saya
ada apa.”
“Saya tidak bisa bilang, tapi dokter sudah menunggu Anda.
Tolong temui dokter di klinik ini, sekarang.” Dia menyerahkan
alamat yang ditulis di secarik kertas kecil dan mengantarku ke
luar ruangan.
Saat aku dan Essam tiba di klinik, dokter bilang bahwa aku
mengalami keguguran tanpa gejala dan bahwa aku harus
menjalani prosedur dilatasi dan kuretase. Keguguran tanpa
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gejala berarti jantung bayiku tak lagi berdegup. Di rahimku
ada bayi mati. Aku sudah membunuh bayiku sendiri. Aku
begitu tak bahagia karena hamil lagi sampai-sampai bayiku
mati. Semua air mata dan kegalauan dan penderitaanku telah
membunuhnya. Bayi laki-lakiku tahu dia anak yang tak
diinginkan. Akulah pelakunya. Waktu itu, tak terpikirkan
olehku bahwa pukulan-pukulan beringas suamiku bisa
menjadi penyebabnya maka semua salah kupikul sendiri.
Belum sempat kuhadapi kenyataan bahwa aku telah
membunuh

anakku,

aku

sudah

dibius

total.

Mereka

mengeluarkan bayiku – yang tewas karenaku – dan aku
diperbolehkan pulang.
Walau rasa bersalah atas perbuatanku menjadi beban berat
di hatiku selama bertahun-tahun setelahnya, saat itu aku tahu
aku tak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan untuk lari. Aku
tak mau lagi menunggu-nunggu waktu yang tepat untuk
pergi. Aku harus pergi sekarang. Sudah kulihat cuplikan
hidupku kalau aku masih ragu-ragu. Karena itu, kubulatkan
tekad untuk tak melakukan kesalahan serupa. Harus
kulempengkan jalan keluar untuk menyelamatkan buah hatiku
yang masih hidup. Kubilang kepada Essam aku mau ke rumah
Ibu selama sekitar seminggu untuk memulihkan diri dari
tindakan

medis.

Dia

ragu-ragu,

tapi

akhirnya

mau

mengantarku karena gugup kalau-kalau aku memintanya
untuk membantu merawat putrinya.
Saat turun dari kendaraan, aku tahu aku takkan pernah
kembali. Semua yang kubutuhkan sudah ada di sini. Putriku
ada padaku, dan itulah hal terpenting.
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Pagi berikutnya, setelah Ibu berangkat kerja, aku langsung
mencari di Yellow Pages dan menelepon "Lawyer Referral"
(layanan rujukan ke pengacara) untuk mendapatkan info
tentang pengacara yang bersedia membantu proses perceraian,
surat perintah pelindungan, dan hak asuh penuh secepat
mungkin. Beruntung, di dekat apartemen kami ada pengacara.
Kututupi sekujur tubuh, bahkan juga mata, dengan kain hitam
polos. Kukenakan sarung tangan dan kaus kaki tebal yang
dikirim dari Arab Saudi, dan aku berjalan keluar pintu. Saat
melompat masuk ke bus kota bersama putriku, aku sempat
panik kalau-kalau tak sempat pulang sebelum ibuku kembali
dari mengajar kajian Islam di Sekolah Islam itu.
Gedungnya mudah dicari. Jantungku berdegup kencang
saat berjalan melewati pintu-pintu kaca ke dalam lift, dengan
canggung membawa bayiku di kursi mobil bayinya. Untung
dia tidur. Aku harus cepat, tak ada waktu untuk usikan lain.
Saat berjalan masuk ke kantor pengacara, aku melihat dua
orang wanita sedang mengobrol. Tiba-tiba mereka berpaling
melihatku. Kaget jelas tergambar di sorot mata mereka. Yang
satu diam mematung, hanya menatapku saja. Yang satu lagi
berjalan mendekat dan menyapaku, seolah sudah menantikan
kedatanganku. Wanita itulah pengacaranya.
“Mari masuk. Duduk dulu. Anda baik-baik saja? Mau minum
mungkin?”
Aku bingung kenapa dia repot-repot. Pastinya aku bukan
wanita pertama yang menelepon untuk janji temu proses
pengajuan hak asuh penuh, perceraian, dan surat perintah
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pelindungan. Tak terpikir olehku saat itu bahwa pemandangan
sosok yang sekujur tubuhnya berbalut kain hitam memasuki
kantor mereka bukanlah peristiwa biasa!
Pengacara itu kemudian berbicara kepadaku dengan sikap
percaya diri dan berwibawa. Langsung aku merasa bahwa dia
tipe orang yang tak suka basa-basi dan paham betul harus apa
dan bagaimana. Sesegera yang diizinkan hukum, dia
melakukan semuanya secara pro bono. Dia begitu lihai dan
keren sampai-sampai aku ingin jadi seperti dirinya. Bertahuntahun setelah itu, aku kembali menemuinya. Kubawa suamiku
yang baru dan putri kami. Aku ingin dia tahu bahwa dia telah
membukakan jalan bagi hidupku. Sikapnya masih sama: tanpa
basa-basi. Saya cuma menjalankan tugas, kesan yang tersirat dari
sikapnya.

Tapi

sebetulnya

jauh

lebih

dari

itu.

Dia

menyelamatkan hidupku. Arah hidupku berubah karenanya.
Dia tahu akan sulit bagiku untuk menghubunginya lagi.
Karena itu, dia langsung menyiapkan semua berkas dan
memintaku

menandatangani

semuanya

sebelum

aku

meninggalkan kantornya.
“Ada nomor telepon yang bisa saya hubungi kalau nanti
ada keperluan lain?”
“Tidak, jangan. Biar saya saja yang menelepon.”
“Baik, telepon saya besok. Semuanya akan baik-baik saja.”
Aku begitu bersyukur. Begitu bahagia. Dan begitu takut.
Aku tetap bicara dengan Essam lewat telepon seperti biasa,
sambil menunggu proses dijalankan. Aku tak ingin dia tahu
apa yang sedang terjadi sampai semuanya selesai. Saat aku
akhirnya yakin semua sudah beres dan dia akan diminta untuk
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menandatangani dokumen perceraian keesokan harinya,
barulah aku memberitahunya.
Dia tercekat kaget. Sama sekali tidak diduganya. Aku
merasa tak enak hati karena membuatnya terkejut seperti ini.
Tapi dia juga membuatku kaget saat berkata bahwa sejak kami
menikah ibuku hampir selalu mengajaknya untuk bersetubuh.
Dia bilang dia sudah mencoba membuat Ibu tak lagi
mengganggunya, tapi ternyata Ibu ngeyel. Dia bilang itulah
sebabnya dia memutuskan untuk menjauh dari Ibu. Kubilang
aku tak percaya semua kebohongannya. Kubilang aku jijik
mendengar cerita yang dikarangnya cuma demi membalas
tindakanku. Tapi aku cukup yakin bahwa setiap kata yang
diucapkannya benar.
Dia

mengingatkanku

pada

saat-saat

dia

mencoba

membuatku melihatnya sendiri. Dan walau aku ingat insideninsiden yang dimaksudkannya, aku tak bisa menangkap arti di
balik semua itu. Terlalu mustahil untuk dianggap nyata.
“Kapan biasanya Essam menginginkanmu?” tanya ibuku
suatu hari.
“Maksudnya? Ya, biasanya kapan pun dia mau.”
“Iya, tapi coba ingat-ingat. Mungkin di jam-jam tertentu?
Mungkin pas kamu lagi pakai baju apa?”
“Kenapa Ibu tanya? Aku tak tahu! Mungkin pas aku
sedang pakai jubah mandi. Itu kenapa aku tak suka mandi
kalau dia di rumah.”
“Oh, begitu.”
Beberapa pekan setelahnya, Essam memintaku untuk
datang ke kantornya. “Ada apa? Biasanya aku tak boleh masuk
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sini.”
“Tunggu saja.”
“Tunggu apa?”
“Nanti kamu juga lihat.”
Tepat setelah itu ibuku masuk, hanya pakai handuk.
Tubuhnya masih basah. Di tangannya, dia memegang foto
hitam putih dirinya sendiri waktu dia masih berusia dua
puluhan.
“Ngapain dia di sini?” katanya kepada Essam, tatap
matanya menusukku.
“Ibu kenapa di sini?” tanya Essam balik.
“Ee... mau... mau menunjukkan foto ini.” Essam tidak
mengulurkan tangannya untuk mengambil foto itu. Dia malah
melihatku dan memberi tanda agar aku yang mengambilnya.
Kuambil foto itu dari tangan Ibu.
“Ini sebenarnya ada apa, sih? Buat apa Ibu masuk sini
cuma pakai handuk dan membawa foto untuknya? Aneh
betul,” kataku.
“Kenapa Ibu bawa foto itu untukku?” tanya Essam.
“Kalau tak mau, ya sudah sini!” katanya. Direnggutnya
foto itu dari tanganku dan dia balik kanan lalu melenggang
pergi dengan langkah jengkel.
Essam melihatku, berharap aku mengerti.
“Apa?”
“Nggak kamu lihat tadi?”
“Lihat,” kataku, “tapi aku tak mengerti. Aku harus balik. Si
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kecil bangun.”
Kalau diingat lagi, tak bisa kupercaya betapa bodoh dan
polosnya aku. Berkali-kali dia mencoba. Dan berkali-kali pula
aku sama tak pahamnya.
Sebelum menutup telepon, dia bilang dia tak peduli soal
tindakanku bodohku dengan hukum Kanada, karena secara
Islam, aku tetap istrinya. Bila aku mati nanti, jika aku masuk
surga, aku tetap istrinya. Dan kalau tidak, dia yang minta
supaya aku masuk surga. Dia akan mati syahid, dia akan
meminta diriku, dan aku akan jadi istrinya selamanya. Aku tak
bisa lolos dari itu. Aku akan tetap menjadi istrinya karena
hanya laki-laki yang bisa menceraikan istri, bukan sebaliknya.
Di mata Allah, aku tetap istrinya, kecuali dia yang memutuskan
bahwa pernikahan kami berakhir.
Jadi kuminta dia untuk menceraikanku. Caranya adalah si
suami mengucapkan kalimat engkau kuceraikan dalam bahasa
Arab tiga kali dan, sudah, pernikahannya berakhir. Dia
menolak mengucapkannya. Dia bilang dia akan datang
mengambilku.
Tentu, waktu dia tiba, aku tak mengizinkannya masuk.
Telepon tak kuacuhkan. Semua lampu kumatikan dan aku
pura-pura tak ada di rumah. Dia berdiri di pintu masuk
gedung dan berteriak dalam bahasa Arab.
“Mana istriku?! Kembalikan! Tunggu saja nanti! Akan
kurobek mukamu! Kau pikir bisa pergi begitu saja? Takkan ada
pria lain yang mau kalau aku sudah selesai denganmu! Kau
punyaku! Kau dengar itu? Kau punyaku atau kau mati.”
Aku duduk di ruangan gelap, menimang bayiku, menanti
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sampai dia pergi atau sampai polisi datang, mana pun yang
lebih dulu. Aku sungguh ketakutan kalau-kalau ada orang
yang masuk atau keluar gedung dan dia dibiarkan masuk.
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Tahanan Rumah

A

ku hidup diliputi rasa takut selama satu tahun
setelahnya sembari menunggu proses perceraian
dituntaskan. Karena dia menolak menandatangani

berkas perceraian, aku harus menunggu satu tahun hingga
perceraian itu sah dengan tanda tanganku saja. Bukan berarti
perceraian

berdasarkan

hukum

membuatku

bebas

sepenuhnya. Seperti yang dia bilang berkali-kali, aku hanya
lolos untuk sementara karena dia akan mencabik-cabikku di
surga.
Karena aku tidak bercerai secara Islam, di mata Allah, aku
tetap istrinya. Di surga, laki-laki bebas untuk hidup bersama
yang mana pun dari istri-istri mereka di dunia yang dipilihnya.
Karena laki-laki diizinkan untuk punya sampai empat istri
(sekaligus), agaknya dia akan punya banyak istri di sepanjang
hidupnya. Mungkin dia tidak ingin mereka semua bersamanya
di surga maka dia bisa memilih siapa saja yang paling
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disukainya. Di surga, batasannya tidak cuma empat, tapi dia
bisa memiliki berapa pun istri yang dia mau.
Tentu, istri-istri ini belum termasuk hur, budak-budak seks
perawan bukan manusia. Kulit mereka begitu putih sampai
kamu bisa melihat urat-urat nadinya, dadanya bulat padat, dan
mereka tidak buang air, apalagi datang bulan. Mereka tak
punya kehendak lain kecuali menjalankan perintah. Bisa
dibilang, jauh sebelum orang Jepang, Muhammad sudah
menciptakan boneka seks realistis.
Perempuan tak punya suara soal ini. Kalau seorang lelaki
memilih istrinya di surga, di situlah dia berada selamalamanya. Islam, tampak jelas, adalah agama yang sangat
diskriminatif soal gender. Perempuan hanya disebut dalam
kaitannya dengan laki-laki. Gambarannya begini: seekor
anjing tidak diajak berkomunikasi langsung oleh pelatihnya.
Pelatih bicara kepada tuannya dan memberi tahu cara
memperlakukan anjing itu. Seperti itulah hubungan antara
Allah (pelatih) dan perempuan (anjing).
Karena ini, tak ada wahyu yang menggambarkan dengan
siapa seorang perempuan nanti di surga. Disebut saja tidak.
Mana ada orang yang bertanya kepada budak seks di pasar
budak mau atau tidak si budak ini dengan tuannya? Itu 'kan
konyol namanya?
Aku bisa saja berharap dan menyimpulkan bahwa kalau
surga itu adalah hal yang kumau maka aku tidak harus
terpaksa bersamanya; tapi ini bertolak belakang dengan
wahyu bahwa dialah yang memilih dia ingin bersamaku atau
tidak.
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Hal ini menghantuiku. Rasanya seperti dapat penangguhan
hukuman beberapa tahun di dunia, tapi ujung-ujungnya
mungkin aku akan bersamanya selamanya.
Aku tak pernah meninggalkan apartemen karena takut dia
mungkin mengintaiku. Dengan sangat lengkap dia uraikan hal
yang

akan

diperbuatnya

terhadapku

kalau

mencoba

meninggalkannya. Dan semua kata-katanya itu kupercaya. Dia
bilang dia akan merobek wajahku sampai begitu jelek dan tak
ada lagi pria yang mau melihatku, apalagi menyentuhku.
Itulah yang jadi perhatian terbesarnya. Aku ini punyanya –
bayangan ada pria lain yang menyentuh barang miliknya
membuatnya murka.
Cukup lama kujalani hidup dalam keadaan takut tapi
akhirnya aku bisa agak tenang ketika CSIS mengontakku
untuk memintaku memastikan fotonya. Foto itu memang foto
dirinya. Tampak Essam di balik jeruji penjara di Mesir. Sorot
matanya penuh amarah bengis, bahasa tubuhnya mengerikan.
Betul-betul seperti binatang buas di dalam kandang. Aku tahu
aku hanya sedang memegang potongan surat kabar hitamputih, tapi jantungku berdegup gugup, seolah dia ada tepat di
depanku. Gambar itu terpatri di dalam ingatanku selamanya –
gambar amarah murni dan kebengisan yang dikerangkeng di
balik jeruji. Tak terbayangkan bagiku ada orang yang bisa
mengurung badai tornado. Dia tampak seperti hendak
mencabik jeruji dari dinding dengan seketika. Entah apa yang
dilakukannya

dengan

pelampiasan.

Biasanya

semua
akulah

energi
yang

itu,

tanpa

mengisi

jalan
peran

pelampiasan baginya.
Dikurung

di

penjara

Mubarak
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adalah

ketakutan

terbesarnya. Dia ingin mati syahid, bukan di dalam tahanan
pemerintah yang

dibencinya.

Itu nasib

buruk

paling

memalukan yang bisa menderanya. Aku merasa kasihan. Tapi,
di saat bersamaan, aku juga merasa lega.
Walau mengerikan, rasanya aneh memikirkan bahwa
akhirnya aku bisa mulai berpikir tentang memulai hidupku
kembali. Pada pertemuan kami yang terakhir, petugas CSIS itu
menghadiahiku dengan tas kulit yang cantik. Dia bilang tas itu
untuk kupakai setelah menyelesaikan pendidikan dan menjadi
guru. Dia menunjukkan kebaikan hati bukan main yang
bagiku selama ini datangnya dari orang kafir saja. Dia
mengucapkan selamat atas kebebasanku.
Aku sudah bebas, sepertinya, tapi tidak merasa bebas. Aku
masih bergerak dengan waspada dan hati-hati. Bagaimana
kalau dia kabur dari penjara? Bagaimana kalau ada temannya
di sini yang siap membalaskan dendamnya? Di mana Amr
temannya itu?
Kemudian kuketahui bahwa Amr hilang di saat bersamaan.
Apakah dia mendekam di penjara Mesir juga? Ternyata tidak.
Ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa dia mati
hampir bersamaan dengan dipenjaranya Essam. Kuduga
kemungkinan Amr bekerja untuk FBI. Itu mengapa CSIS tidak
tertarik dengan ceritaku tentangnya. Seumur hidup aku
tinggal di daerah situ dan aku kenal semua Muslim di sana,
tapi si Amr ini tiba-tiba saja muncul di saat yang sama dengan
Essam, kemudian hilang pada waktu yang sama pula.
Mustahil itu kebetulan. Aku ingat sekali, waktu sempat
bertemu sebentar dengannya, dia tampak seperti bukan orang
jahat. Tak ada sorot mata mengancam dan menghakimi yang
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biasa dimiliki kaum penggila jihad.
Walau dia dan temannya sudah menghilang, semua tak
semudah membalikkan telapak tangan. Bertahun-tahun aku
berada dalam hubungan yang sarat akan kekerasan, yang telah
membinasakan jati diriku dulu. Aku mengalami rasa bersalah
tak masuk akal karena Essam di penjara. Aku khawatir di sana
dia makan apa karena dia pemilih betul soal makanan.
Sekarang aku bisa mengerti bahwa aku begitu hanyut dalam
sindrom Stockholm.
Selain semua pergulatan batin itu, aku harus bisa menjadi
seorang ibu. Selama beberapa bulan berikutnya, aku tinggal
bersama ibuku, mengambil kursus daring dari kampus
setempat, dan mencoba menyatukan kembali keping-keping
hidupku. Aku ikut kursus daring supaya bisa di rumah
bersama putriku dan juga karena aku masih takut keluar ke
tempat umum.
Kalau kamu lama dikurung, bebas itu rasanya aneh, asing,
dan risi. Walau aku jarang keluar rumah, waktu aku keluar
rumah aku tetap mengenakan nikab. Tak ada momen penentu
yang membuatku langsung berhenti memakainya dan
menghirup udara segar. Semua terjadi dalam proses yang
pelan dan sangat melelahkan, yang sarat akan keragu-raguan
terhadap diri sendiri, sedih, dan takut setengah mati. Sekali
lagi aku mencoba sembuh dari hidup yang menumbangkanku,
dari rasa takut yang melumpuhkan karena batin yang merana.
Sekali lagi, aku mencoba untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tapi
kali ini aku jauh lebih babak-belur, dan jauh lebih capek. Belum
lagi sekarang ada anak yang menjadi tanggunganku.
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Abangku juga pindah ke tempat kami. Dia kehilangan
pekerjaan karena sering terlambat. Dia tinggal di sebuah
apartemen di tengah kota, di lantai di atas tempat kerjanya. Dia
benar-benar cuma perlu turun menggunakan lift, tapi tetap
saja sering terlambat. Karena itu dia dipecat. Dia kabur dari
apartemennya tengah malam, lari dari kewajiban membayar
sewa bulan itu. Tapi dia masih punya muka untuk
menghakimiku.
“Terus sekarang kamu ngapain?”
“Melanjutkan hidup.”
“Apa maksudnya itu? Mau melanjutkan hidup gimana?”
Suatu pagi, dia berbagi semangkuk anggur dengan gadis
kecilku, yang saat itu baru batita.
“Kok dia nggak mau kusuapi?” katanya jengkel.
“Dia lebih suka makan sendiri,” kataku.
“Dia kuajari untuk menggigit anggurnya sedikit-sedikit,
supaya tidak tersedak.”
“Memangnya kenapa sih? Mulutnya udah besar gitu,
mestinya bisa masuk semua!” katanya mengolok.
“Nanti bisa tersedak; dia 'kan masih bayi. Lebih aman kalau
digigit dulu.”
“Harusnya udah bisa langsung dikunyah semua di mulut.”
“Kamu ini kenapa, sih?” Giliran aku yang jengkel.
“Aku pengin menyuapinya!”
“Iya, tapi dia pengin makan sendiri. Biarin aja kenapa, sih?”
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“Ini anak harus diajari mendengarkan. Ayo buka mulut
dan makan!” Dia membentak keras, lalu merenggut anakku,
menelentangkannya, dan dengan beringas mencekokkan
segenggam anggur ke mulutnya yang terbuka karena menjerit.
Aku meloncat dan buang badan untuk melindungi anakku
darinya. Aku disepak dan ditinju. Sebisa mungkin kuabaikan
itu semua dan kupusatkan semua tenaga dan perhatianku
untuk memastikan semua anggur keluar dari mulut anakku
dan dia baik-baik saja. Setelah kulihat mulutnya kosong dan
dia tidak tersedak, aku mengembuskan napas, lelah dan lega.
Abang memukuli wajahku dengan tangan yang satu, saat
tangannya yang lain menjambak rambutku supaya aku tidak
lari. Aku masuk ke mode yang tak asing. Kupadamkan saraf,
kumatikan rasa. Sudah lumayan lama tidak begini. Aku jarang
sengaja

mati

rasa

selama

serumah

dengan

Essam.

Penganiayaan Essam biasanya lebih terpusat dan singkat – satu
pukulan keras ke wajah. Tapi pemukulan yang dilakukan
Abang lebih mirip dengan yang kualami waktu kecil –
hantaman bertubi-tubi hingga semua rasa frustrasinya
terlampiaskan.
Mustahilkah aku lolos dari kehidupan seperti ini? Aku
besar di rumah tempatku dianiaya, aku menikah dengan lelaki
yang menganiayaku, dan aku lari ke rumah lain tempat Abang
menganiayaku. Bagaimana supaya aku keluar dari siklus ini
sebelum putriku terseret dan tenggelam ke siklus yang sama?
Saat dipukuli, aku sempat melihat putriku, yang belum sampai
dua tahun usianya, menyaksikan ibunya dihajar habis-habisan,
dan dia biasa saja. Dia bahkan sama sekali tak gelisah melihat
adegan yang terjadi di depan matanya. Seperti diriku, dia juga
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sudah terbiasa.
Ini semua harus kuhentikan. Aku harus memutus siklus ini.
Takkan kubiarkan dia nanti menjadi korban karena aku tak
mampu melindunginya dari kehidupan semacam itu.
Tubuhku

yang

terkulai

dan

tak

bereaksi

tampak

menyadarkan abangku dari amukan murkanya. Dia tiba-tiba
mengguncangku, memeriksa apa aku masih bernyawa.
“Kupikir kamu sudah mati!” dengusnya keras.
“Menyingkir.”
“Kamu nggak apa-apa? Kok tadi diam saja!”
Itu kali terakhir Abang memukulku. Kami hampir tak
pernah bertemu setelahnya. Dia mengajakku bicara tentang hal
itu, jadi aku tahu dia takut, dan aku tahu dia memikul rasa
takut itu bertahun-tahun. Tapi peristiwa itu tak cukup untuk
mencegahnya memukul wanita-wanita lain yang masuk ke
dalam hidupnya setelah itu. Berkali-kali dia dipenjara atas
tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan dia terjerat
masalah penyalahgunaan obat dan kesehatan jiwa. Dia bahkan
pernah beberapa kali jadi gelandangan.
Waktu kami tumbuh besar, penderitaan Abang lebih berat
dariku. Tentu dia lebih sering dipukuli, dan “kelaki-lakiannya”
terus-terusan

dicibir

oleh

ibuku

dan

binatang

yang

dinikahinya itu. Di mata mereka, “lelaki sejati” haruslah sangat
agresif dan jantan. Watak dan perangai Abang berbeda. Dia
lebih suka acara alam di TV dan gim video – dia tidak tertarik
dengan olahraga atau gulat atau hal-hal lain yang dahulu
dianggap jantan. Dia sering mengalami kekerasan, dan
menunjukkan tanda-tanda kerusakan mental di masa akhir
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remajanya. Ibuku mengabaikan obat yang diresepkan oleh
dokter keluarga kami dan lebih memilih untuk mendoakan
agar depresi, OCD, dll. yang dialaminya hilang. Tentu saja,
semua doa itu tak ada gunanya, dan abangku terisap makin
dalam. Waktu baru-baru ini kami sempat menghabiskan
waktu sebentar bersamanya, dia marah karena “mendengar”
aku dan suamiku mencibirnya di belakangnya. Dia mengaku
tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana
halusinasi kalau sudah mendengar suara-suara itu, tapi sulit
baginya untuk percaya kepadaku saat kukatakan itu semua
tidak nyata. Dalam waktu singkat, situasi memburuk ketika
amarahnya kian parah, dan akhirnya kami memutus pertalian.
Boleh jadi, aku akan seperti Abang kalau saja tidak keluar dari
dunia itu.
Di hari aku terakhir kali dipukuli oleh seorang laki-laki,
abangku sendiri, aku sadar bahwa tak ada seorang pun di
dunia ini yang bisa jadi tempatku bersandar. Apakah Allah
memang menjagaku dari atas sana? Tampaknya tidak
mungkin, tapi aku juga tak bisa berpikir bahwa dukungan ilahi
pun aku tak punya. Cuma itu satu-satunya hal serupa harapan
yang kumiliki. Sejauh yang kutahu, tak seorang pun di dunia
ini yang bisa menolongku, tapi mungkin Allah bisa. Aku harus
menata hidupku.
Aku tak bisa lagi tinggal bersama ibu dan abangku. Aku
tahu aku harus mengeluarkan putriku dari rumah jahanam
yang penuh kekejaman dan penganiayaan ini. Cuma putriku
yang kupunya di dunia ini, dan cuma aku yang dimilikinya.
Aku bertanggung jawab atas dirinya, tapi aku tak bisa
meminta pertolongan darinya – di sini, peranku justru yang
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menolong. Aku harus menjauhkannya dari bahaya. Andai saja
bisa lebih cepat. Hari itu telah menorehkan trauma yang tak
bisa dihapus dari ingatannya. Hingga hari ini, putriku masih
takut tersedak ketika makan. Seumur hidupnya, setiap kali dia
makan, harus ada segelas air di sebelahnya karena dia bisa
tiba-tiba panik, takut tersedak. Seumur hidupnya, setiap kali
dia makan, hatiku disayat-sayat rasa bersalah dan sesal karena
terlambat menjauhkannya dari bahaya. Dan sekarang, luka
batin itu dia tanggung selamanya. Karenaku.
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Sendiri

I

bu sangat menentang keinginanku untuk pindah; dia
bahkan tak bisa membayangkan kenapa aku ingin begitu.
Perempuan Muslim terhormat tak boleh hidup sendiri.

Semestinya mereka beranjak dari rumah ayah ke rumah suami.
Ibuku tak bisa membayangkan putrinya hidup mandiri
sendiri. Tapi aku sudah tak mau tinggal di rumahnya.
Aku tahu keinginanku pindah akan mengesalkan hatinya,
tapi akhirnya aku berani secara terbuka menentangnya demi
putriku. Aku tak pernah kuat membela diri sendiri, tapi ketika
harus melindungi putriku, kekuatan itu muncul.
Aku mendaftar program bantuan sosial pemerintah, dan
berbicara dengan pengelola gedung apartemen ibuku.
Mungkin Ibu tak akan terlalu keras menentang kalau aku
tinggal segedung dengannya. Pengelola gedung bilang ada
satu apartemen satu kamar tidur yang bisa disewakannya
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kepadaku, tapi beda lantai. Sempat aku berpikir untuk
menunggu sampai ada apartemen yang kosong di lantai yang
sama dengan Ibu, tapi kuputuskan tidak. Tinggal di gedung
yang sama mestinya cukup bagi Ibu untuk bisa mengawasiku.
Lagi pula, aku bukan gadis perawan lagi! Setelah menikah,
seorang wanita Muslim tidak dikekang seketat itu oleh
keluarganya. Begitu bisa, aku langsung pindah. Aku tahu Ibu
pasti tak suka, tapi kurasa masih lebih baik karena aku ada di
gedung yang sama.
Tapi Ibu benar-benar naik pitam karena aku pindah. Tahu
begitu, harusnya sekalian saja aku menyewa tempat di
seberang kota. Mulutnya memuntahkan setiap makian yang
berarti pelacur yang bisa dilontarkannya. Begitupun, aku tetap
pindah.
Hari pertama tinggal di apartemen baru, aku mendaftarkan
diri ke universitas-universitas yang ada di dekat sana. Aku
diterima di kampus pilihan pertama. Ibu juga naik pitam
karena aku mendaftar kuliah. Dia terus mencoba membuatku
bertemu dengan pelamar lain, calon suami lain, tapi aku tak
mau dua kali jatuh di lubang yang sama.
Perlahan-lahan,

selama

beberapa

bulan

berikutnya,

sembari menunggu kelas dimulai, aku pun mulai sembuh. Aku
ingat pertama kali aku melepas nikab dan merasa seperti
wajahku telanjang bulat. Aku merasa risi dan malu, seolah
sedang bertelanjang dada. Tadinya kusangka orang bakal
melotot melihat wajahku yang terbuka, tapi ternyata semua
pada tak acuh. Cuma anakku yang merasa aneh karena
wajahku tak tertutup. Dia mencoba mengangkat kain hijab
untuk menutup wajahku lagi. Pelan-pelan, aku mulai
207

mengenakan rok panjang, dan bukan abaya. Dan pelan-pelan,
aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu sebelum
menikah.
Karena aku masih merasa perlu menyenangkan hati Ibu
dengan tinggal di apartemen yang segedung dengannya, biaya
sewanya jauh di atas kesanggupanku. Dan karena Ibu tak
membiarkanku pindah ke apartemen yang cocok dengan
keuanganku, kadang aku meminta uang untuk membayar
sewa atau membeli makanan.
“Tidak,” jawabnya. “Bukannya kamu ini Nona Wanita
Mandiri? Kalau apa-apa mau sendiri, silakan! Lakukan
sendiri!”
“Kalau tak boleh minta, aku boleh pinjam? Untuk belanja.
Ini susu pun sudah tak ada. Uangku kurang justru karena
sewa apartemennya mahal.”
“Siapa suruh kamu bayar sewa! 'Kan kamu bisa tinggal
dengan Ibu. Ibu nggak mau buang-buang uang.”
“Iya, iya, tapi boleh kupinjam uang Ibu sekali ini saja?”
“Tidak!”
“Ibu tega cucu Ibu kelaparan?” Kurogoh tas tangannya dan
kuambil kartu kreditnya.
“Pakai saja kalau berani, nanti Ibu telepon bank dan Ibu
bilang kartunya dicuri.”
“Nggak mungkin. Ibu tahu aku harus beli makanan
untuknya. Dia itu cucu Ibu sendiri!”
“Peduli amat! Kamu sendiri yang mau begini, jadi urus
hidupmu sendiri. Dan kalau kamu pakai mobil Ibu, nanti Ibu
telepon polisi dan bilang mobil itu juga dicuri!”
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Tak kuhiraukan gertakannya. Kuambil bayiku, kunci mobil
ibuku, dan kartu kreditnya, lalu aku pergi belanja bahan
makanan. Saat sedang berbelanja, dalam hati Ibu kuberi
ultimatum. Kalau sampai dia menelepon bank dan polisi, aku
sudah tak tahu lagi. Untuk ibuku sekalipun, itu tampaknya
keterlaluan.
Kalau diingat lagi, rasanya aneh dulu aku ragu-ragu Ibu
akan melakukannya. Waktu mau membayar belanjaan, kasir
memberitahuku bahwa kartunya dicuri. Dia mengenalku
karena aku sering belanja di sana.
“Semestinya saya menelepon polisi,” katanya malu campur
kasihan saat melihatku dan putriku. “Tapi tidak apa-apa.
Tidak

saya

laporkan.

Cuma,

transaksinya

tidak

bisa

dilakukan.”
“Tidak apa-apa, terima kasih.” Rasanya tenggorokan ini
seperti ditonjok. Sekali lagi, kafir yang mestinya najis, kotor,
ternyata lebih baik hati kepadaku ketimbang keluargaku
sendiri.
Waktu aku kembali ke mobil, isi pikiranku cuma Ibu pasti
menelepon polisi bahwa mobilnya pun dicuri. Sekarang aku
dan putriku bisa-bisa ditangkap polisi. Aku harus kembali ke
rumah secepat mungkin.
Di hari itulah aku sadar bahwa tak ada yang tak tega
dilakukan ibuku. Aku punya sekaleng susu evaporasi sisa
yang kuambil dari dapur masjid. Aku tidak mencuri, batinku.
Susu itu ditaruh di sana memang untuk dipakai. Memangnya
kenapa kalau kebetulan aku memakainya di rumah dan bukan
di mesjid? Kucampur susu itu dengan air dan kuberikan ke
putriku. Itulah makan malamnya. Usianya kini dua tahun, dan
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sebotol susu sudah tak cukup untuk membuatnya kenyang.
Andai saja aku tak berhenti menyusuinya – setidaknya ASI
makanan gratis – tapi aku terpaksa berhenti setelah tahu
bahwa aku hamil lagi. Aku meringkuk dan menangis hingga
tertidur.
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Gajah

S

etelah masuk kuliah, semua jadi lebih sulit. Aku butuh
uang untuk beli buku dan perlengkapan, transportasi,
kebutuhan anak. Aku tak sanggup lagi. Aku terpaksa

kembali tinggal bersama ibu dan abangku. Kami berempat
pindah ke rumah bandar di kota sebelah. Aku harus empat kali
naik bus untuk sampai di kampus dan empat kali lagi untuk
pulang.
Bisa tidur empat jam sehari saja sudah bagus. Aku
mengambil lima mata kuliah per semester karena ingin lekaslekas selesai kuliah S1 dan mendapat gelar sarjana pendidikan.
Supaya aku bisa menjadi guru dan mulai cari nafkah sendiri.
Pinjaman mahasiswaku kian melilit, jadi sebagian besar
uangku nanti terpaksa dipakai untuk melunasi itu. Tapi aku
tak boleh merisaukan itu sekarang. Fokusku hanya menjalani
hidup dari hari ke hari.
Seisi hidupku jadi sulit tapi masih bisa kutahankan, kecuali
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omelan dan tekanan tak kenal henti dari ibuku. Bikin pusing
kepala. Sudah kucoba supaya kami tak sering bertengkar, tapi
kadang aku terpaksa bereaksi.
“Nenek belikan kamu baju baru!” kata ibuku.
Putriku berlari untuk melihat isi tas belanjanya. Ibu
mengeluarkan kaus warna hijau tua. Putriku meronta waktu
ibuku mencoba memakaikan kaus itu.
“Kamu ini kenapa, sih?”
“Dia kubolehkan memilih pakaiannya sendiri,” kataku
menyela. “Dia tak suka hijau. Cuma suka merah jambu atau
ungu.”
“Bego kamu, ya?” kata ibuku ke putriku. “Hijau ‘kan warna
yang bagus?”
“Dia nggak bego!” teriakku. “Orang suka hal yang bedabeda. Bukan berarti mereka bego. Dia tak mau. Jadi jangan
paksa dia suka hal yang Ibu suka!”
Ujungnya kami bertengkar hebat, dan aku dianggap anak
tak tahu bersyukur karena tak mau menerima hadiah.
Masalahnya bukan karena Ibu mengenakan sesuatu di tubuh
putriku yang tak ingin dipakainya. Mungkin reaksiku keras,
tapi aku tahu seperti apa rasanya dipaksa mengenakan
pakaian padahal tak mau memakainya, dan takkan kubiarkan
putriku mengalami rasa yang sama.
Selain itu, putriku dibilang bego karena tak suka hal yang
sama dengan ibuku sungguh telah membuatku murka. Cukup
aku saja yang mengalaminya. Dikekang ketat sampai-sampai
tak tahu bahwa aku bisa berpendapat! Tak sudi aku kalau
putriku mengalami hal serupa. Biar dia pilih sendiri bajunya,
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biar dia utarakan pendapatnya sendiri. Kalau dia cuma mau
baju merah jambu atau ungu, dia boleh cuma pakai baju merah
jambu atau ungu.
Karena aku sekarang kuliah, rasa percaya diriku tumbuh.
Aku jadi lebih berani menentang ibuku. Usiaku beberapa
tahun lebih tua dari rata-rata teman sekelasku, dan aku punya
pengalaman hidup yang jauh lebih banyak. Hal ini sangat
membantu khususnya di mata kuliah psikologi anak yang
kuambil. Karena di kelas itu yang sudah menjadi orang tua
cuma aku dan dosennya, cukup sering cuma aku saja
mahasiswa di ruangan itu yang bisa dengan mudah
memahami kata-kata si dosen. Pembahasan di kelas kerap diisi
dengan aku dan dosen mencoba menjelaskan sesuatu kepada
teman-teman sekelasku yang lebih muda. Sekarang suaraku
didengarkan. Pendapat dan pengalamanku ada nilainya. Aku
bukan si tolol bego tak berguna seperti anggapan keluargaku
di rumah.
Malah, aku bahkan mulai bisa melihat kesalahan dalam
cara ibuku menilai. Tapi apa aku berani berpikir aku lebih
pintar darinya? Tampaknya mustahil tapi kuputuskan untuk
menguji kecurigaanku.
Ibu ingin membeli mobil Volvo. Entah kenapa, dia
tampaknya getol sekali dengan keinginannya ini. Langkah
pertamanya adalah mencari penjual mobil bekas Muslim
karena, tentu saja, hanya orang Muslim yang bisa dipercaya.
Bagiku, pikiran seperti itu konyol.
“Kemampuan menjadi mekanik yang baik tidak ditentukan
tuhan yang mana yang disembah.”
“Kalau dia Muslim, dia pasti jujur.”
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“Belum tentu.”
“Sudah pasti! Muslim sejati takkan menipu saudara
seimannya. Kalau menipu kafir masih mungkin tetapi dia
takkan pernah menipu sesama Muslim.”
“Kalau tidak jujur ya tidak jujur saja. Menurutku Ibu
keliru.”
“Peduli amat dengan pendapatmu!”
Aku jengkel pada Ibu karena buang-buang uang membeli
mobil jelek murahan dari penjual mencurigakan padahal ada
mobil Volvo bagus yang lain yang dijual di tempat diler
tepercaya. Harganya lebih mahal $500, tapi setidaknya dijamin
tanpa pe-er!
Biasanya kalau aku dan Ibu berdebat tentang sesuatu, aku
menuruti pendapatnya karena aku tak percaya pada
pendapatku sendiri. Namun, kali ini aku yakin aku benar. Ini
tak pernah terjadi sebelumnya. Rasanya ganjil. Di kampus, aku
mengasah keterampilan berpikir kritis – baru kali ini otakku
benar-benar kupakai. Ini hal baru dan menggugah semangat
dan ingin sekali terus kudalami. Aku suka merancang
hipotesis, menguji dari berbagai sudut dan perspektif, lalu tiba
pada kesimpulan. Rasanya sungguh menyegarkan! Aku begitu
terbiasa disuruh ini dan itu sampai-sampai keterampilan baru
untuk menemukan cara berbuat ini rasanya seperti bikin
mabuk kepayang. Kuputuskan untuk mencoba kemungkinan
bahwa boleh jadi aku yang benar dan boleh jadi Ibu yang salah.
Lagi pula itu 'kan uangnya sendiri, dan dia bebas membeli
apa pun yang dia mau. Aku diam saja. Malah, kudorong Ibu
untuk membeli mobil itu dari penjual Muslim yang
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mencurigakan tadi.
Aku mundur untuk mengamati Ibu yang benar atau aku
yang benar. Kalau Ibu yang benar, aku akan kembali tunduk
pada penilaiannya. Kalau aku yang benar, aku tahu bahwa aku
benar-benar bisa mempercayai penilaianku sendiri dan, malah,
penilaianku bisa lebih masuk akal darinya!
Nyatanya, mobil itu mogok setelah baru dua hari dipakai,
dan diler menolak mengembalikan uang Ibu. Dia cuma bisa
menawarkan untuk “memperbaiki” saja. Dan mogok lagi
setelah beberapa hari. Mobilnya jadi terlalu berbahaya untuk
dipakai – berkali-kali mogok di tengah jalan – sehingga
akhirnya Ibu menyerah.
Itulah momen penentu bagiku. Hipotesisku sudah kuuji,
dan ternyata aku benar. Semesta baru terbuka di dalam
benakku. Inilah bukti tak terbantahkan bahwa aku bisa
mempercayai penilaian, firasat, dan kemampuanku sendiri
untuk mengambil keputusan yang masuk akal.

Di akhir semester kedua tahun pertamaku kuliah, saat
sedang mengikuti ujian mata kuliah psikologi, tiba-tiba aku
sadar aku tak bisa menuliskan kalimat lengkap. Jawabannya
sudah mengantre hendak keluar dari otakku, tapi aku tak bisa
menuangkannya

ke

kertas

ujian.

Aku

belum

pernah

merasakan tubuh dan otakku tidak nyambung seperti ini. Sudah
terlalu lama aku memaksakan badan, tidur empat jam
semalam pun sudah tak pernah, dan aku betul-betul kurang
tidur. Ditambah lagi, kesehatanku menurun dan tubuhku
sedang kepayahan melawan virus. Tapi aku ini orang tua
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tunggal yang sedang kuliah, belum lagi aku juga mengajar les
malam harinya, jadi aku tak boleh sakit. Karena itu, kutelan
saja antihistamin dan obat pereda sakit dengan dosis
berbahaya untuk mengusir gejalanya. Tapi tetap saja kambuh
lagi, jadi kusorong lagi dengan NeoCitran, obat pereda batuk,
dan dekongestan. Aku tak punya waktu (atau uang) untuk
makan di kampus, dan aku biasanya terlalu terburu-buru atau
terlalu capek untuk bawa bekal sebelum berangkat. Singkat
cerita, tanpa makan, tambah pil, tambah NeoCitran, tambah
stres berat, sama dengan berabe.
Begitu frustrasi dan takutnya aku sampai-sampai aku
melakukan hal yang sudah lama tak kulakukan, setidaknya
sejak kejadian dengan Pak Fabbro. Aku minta tolong.
Kertas ujian tergenggam erat di telapak tanganku yang
berkeringat, pelan-pelan aku berjalan mendekati dosen. Sekuat
tenaga kususun kata-kata untuk mencoba menjelaskan
kondisiku.

Tadinya

kupikir

dia

bakal

masa

bodoh,

menyuruhku kembali duduk, menyelesaikan ujian, atau
mengumpulkannya apa adanya. Tadinya kupikir dia akan
menegurku karena berpikir aku bakal dapat simpati atau
perlakuan khusus darinya.
“NeoCitran,” kataku. Kondisiku pasti buruk sekali karena
reaksi pertamanya adalah “oh” dengan embus napas yang
terdengar jelas, diikuti mata yang terbuka lebar dan lengan
yang terulur. Kuingat dia menuliskan NeoCitran di atas kertas
ujianku. Dari tatapannya aku tahu aku boleh berlega hati. Aku
diizinkan pergi! Dia memberiku kartu namanya dan
memintaku untuk menghubunginya untuk ujian susulan. Tak
pernah aku merasa selega ini. Kondisiku berubah dari putus
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asa ke selamat dalam sekejap dan air mataku jatuh. Tidak
sampai terisak-isak, hanya berlinang di kedua pipi saja. Aku
berhasil mengucapkan terima kasih sekalipun benjolan di
tenggorokanku rasanya perih sekali. Aku keluar dari kelas dan
naik bus untuk pulang ke rumah.
Setelah kejadian itu, waktu aku menemuinya di kantornya,
aku kaget dengan kebaikan hatinya. Kafir itu semestinya
membenciku. Aku diajarkan bahwa mereka itu musuhku dan
wajib dicurigai. Tapi dia menunjukkan kepadaku welas asih
yang membuatku menangis terharu hingga bertahun-tahun
sesudahnya. Ibuku sendiri saja tak pernah melihatku dengan
tatap mata sebaik itu.
Dia bilang aku tampak sedang menanggung beban berat,
kemungkinan depresi, tapi jelas-jelas tertekan. Kubilang
bahwa aku sedang banyak masalah, dan benar-benar
kepayahan. Kuceritakan bahwa saat tidur di malam hari aku
menggertakkan gigi begitu kerasnya dan setelah bangun rasa
sakitnya tak hilang seharian. Dia menganjurkanku ikut
konseling untuk meredakan tekanannya. Karena dia dosen
psikologi, aku bertanya apakah dia bisa menjadi terapisku. Dia
menjelaskan bahwa itu bukan perannya dan mencoba
menyarankan alternatif lain, tapi aku malah panik. Sudah
kutemukan satu orang yang mau berbaik hati dan menolongku
– apa iya ada orang lain yang mau bantu? Kubilang aku hanya
mau bercerita dengannya karena aku percaya padanya dan tak
bisa percaya pada orang lain.
Pasti waktu itu aku tampak putus asa sekali. Kalau dilihat
lagi, jelas-jelas aku mengalami depresi, gelisah, dan setumpuk
hal lainnya. Kurasa dia tahu kalau dia tidak setuju, aku takkan
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mencari pertolongan lain. Dan memang benar begitu.
Syukurlah dia setuju. Saking bersyukurnya, aku bersikeras
membayarnya sesuai tarif jasa psikolog, sekitar $100 per jam.
Dia akhirnya mau, tapi dia bilang hanya bisa memberikan
beberapa kali sesi konsultasi saja. Aku menyerahkan cek
setelah pertemuan ketiga kami, karena tahu cuma sampai
situlah aku sanggup membayarnya. Kupastikan betul ada
saldo yang cukup di rekeningku bila cek dicairkan. Tapi
beberapa minggu setelahnya aku sadar dia sama sekali tak
berniat mencairkan ceknya. Aku sudah berjumpa dengan
malaikat kafirku yang ketiga. Pertama pengacaraku, lalu kasir
di swalayan itu, dan kini dosen psikologiku sendiri.
Ingin rasanya kembali dan bercerita lebih banyak
dengannya, tapi aku tak mau memanfaatkan kebaikan hatinya.
Aku tahu dia pasti tetap menolak mencairkan ceknya, jadi aku
harus berhenti menemuinya. Alih-alih, kuputuskan untuk
menghormati kemurahan hatinya dengan mengamalkan
pelajaran hidup yang diajarkannya. Hingga hari ini, dia tak
tahu betapa hidupku berubah karena jasanya.
Aku bercerita kepadanya tentang tekadku untuk keluar
dari cengkeraman Ibu. Setelah menjelaskan semua alasan yang
membuatku ingin dan sudah selayaknya begitu, kupungkasi
dengan, “Tapi aku tak bisa.”
“Kenapa tidak bisa?” tanyanya.
“Ya karena tak bisa. Perempuan tak boleh pindah dan
tinggal sendiri. Mestinya tinggal bersama keluarga atau suami.
Perempuan tak boleh hidup sendiri. Aku tak boleh membuat
ibuku malu. Aku tak bisa.”
“Bayangkan kamu tak bisa bilang tak bisa.”
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Siapa sangka betapa hebat pengaruh kata-kata itu pada
hidupku? Mungkin dia tahu, tapi aku tidak. Betul-betul itu jadi
titik baliknya! Pasti begitulah rasa orang-orang dulu waktu
mereka tahu ternyata Bumi ini tidak datar.
Bahwa ada kemungkinan ada hal yang melampaui tak bisa
tak pernah melintas di benakku sebelumnya. Dan kini, aku
menatap cakrawala yang tak berujung. Di kelas psikologi yang
sama, kami belajar tentang bayi-bayi gajah yang diikat ke
pasak yang ditanam di lantai beton. Bayi-bayi kecil itu
meronta-ronta untuk bebas dari belenggu, tapi tak bisa.
Mereka menangis dan meronta sampai kakinya berdarah, tapi
pasaknya tak bergeser sedikit pun. Akhirnya, bayi gajah itu
sadar dia takkan bisa bebas, dan dia pun menerima nasibnya.
Dan karena gajah hewan yang tak pernah lupa, kamu bisa
melihat gajah dewasa yang, kalau mau, bisa menggulingkan
mobil dengan gadingnya, tapi diam saja waktu kakinya diikat
dengan tali yang ditambatkan ke pasak kecil di tanah. Dia
sudah menerima nasibnya sejak dahulu. Dia tak lagi berusaha
karena percaya itu tak ada gunanya. Kalau saja gajah itu tahu,
cukup dengan satu sentakan pelan dia bisa bebas.
Akulah gajah itu.
Itulah kali pertama aku sadar bahwa yang merintangi
jalanku adalah diriku sendiri. Aku harus mengatasi rasa takut
yang telah dipatrikan ke dalam otakku. Mereka semua ingin
aku percaya bahwa aku tak bisa hidup sendiri, dan aku
percaya pada mereka. Tapi, oh, nikmat mana lagi yang
kudustakan saat tahu bahwa aku bisa! Dan mereka tak tahu
bahwa aku tahu! Mereka sangka aku masih percaya! Mereka
pergi dan meninggalkanku sendiri, terikat di pasak kecil,
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menyangka aku takkan menyentak talinya. Mereka tidur lelap
di ranjangnya, menyangka sudah membuatku yakin aku ini
makhluk lemah. Tapi kendali sudah kupegang. Aku tahu aku
kuat!
Kubiarkan pengetahuan ini meresap mantap dan tumbuh
di dalam diriku saat kulanjutkan hidup seperti biasa. Aku
takut sekali, tapi tetap kuseret langkah maju. Masa, Allah tega
menyiksaku di neraka selamanya hanya karena aku mencoba
menyelamatkan buah hatiku dari kehidupan yang telah
kujalani ini? Dia pasti mau mengerti bahwa aku harus
mengeluarkan putriku dari lingkungan laknat itu, jauh dari
abang dan ibuku. Nanti akan kujelaskan semua itu kepada
Allah, dan dia akan mengerti. Aku tahu lama-lama
kesempatan itu pasti terbuka, tapi aku harus menunggu
celahnya. Aku tak boleh menimbulkan kecurigaan dengan
melakukan gerakan tiba-tiba.
Tak begitu lama setelah pencerahan itu, Ibu berencana
untuk mengunjungi kakakku di Florida. Nah, ini dia!
Salah seorang temanku punya tetangga yang membangun
kamar rubanah tanpa izin. Dia ingin menyewakannya, tapi
dengan cara diam-diam. Sempurna! Aku tak punya riwayat
bayar atau penjamin, jadi memang tak bakal bisa menyewa
tempat terang-terangan. Selain itu, aku bisa tinggal dekat
dengan temanku! Diam-diam kurencanakan semuanya. Waktu
Ibu sampai di Florida nanti, akan kukemas semua barang dan
putriku, dan kami akan ngacir pergi! Dan itulah yang terjadi –
semua sesuai rencana, sampai ke titik dan komanya. Ibu
berangkat, aku berkemas, dan kami pindah.
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Kebebasan

M

emang cuma kamar kos rubanah, tapi rasanya
seperti surga kebebasan saja. Kebebasan yang
sangat mahal harganya, tapi sepadan dengan

rasanya. Kamar kosku tak lebar – 95 persen isinya bisa kamu
lihat dari pintu depan – tapi bagiku rasanya lapang sekali. Aku
ingat pernah bilang ke seorang teman kalau dengan senang
hati aku rela bayar sewa lebih dari yang diminta! Tak ada
harga terlalu tinggi untuk sebuah kebebasan.
Jalan beberapa langkah dari pintu depan melewati ruang
tamu/kamar tidur lalu ke dapur, kamu akan melihat kamar
mandi di sebelah kanan dan kamar putriku di depanmu. Di
situ kutaruh kasurnya, lemari rias, dan kotak mainan. Waktu
aku seusianya, aku tak pernah punya kamar sendiri, jadi aku
girang sekali karena bisa memberinya kamar pribadi.
Dindingnya kuberi tempelan hias dan ranjangnya kuberi
selimut warna-warni. Aku sangat royal dengan kamar itu
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karena itulah simbol langkah pertama kesembuhanku. Bisa
memberikan kepada putriku hal-hal yang tak pernah kumiliki
terasa begitu memuaskan, dan aku tak lagi meratapi atau sakit
hati dengan semua kesempatan yang telah kulewatkan.
Membukakan

semua

kesempatan

itu

untuknya

telah

menyembuhkanku, gadis kecil di dalam diriku yang telah
dikhianati, dilupakan, diabaikan. Aku tak bisa melakukannya
untuk gadis kecil di dalam batinku ini, jadi sebagai gantinya
kucurahkan semua perhatian pada gadis kecilku yang baru.
Aku ingin semua hal yang tak kualami waktu seusianya bisa
dia alami.
Kami tinggal di kamar kos satu kamar tidur itu selama
sekitar setahun – bulan-bulan yang menjadi perjalanan untuk
menemukan diri sendiri. Putriku kutitipkan ke tempat
penitipan anak yang terletak tak jauh dari situ. Aku sama sekali
tak bergantung pada ibuku. Tak ada lagi bantuan mengasuh
anak, tak ada lagi bantuan keuangan, sama sekali tak ada. Yang
ada hanyalah aku dan putriku, melawan dunia. Dan tak ada
yang bisa menghentikan kami.
Salah satu kekhawatiran terbesarku adalah mencari tahu
cara menjadi seorang ibu. Kuputuskan jalan terbaik adalah
melakukan semua yang berkebalikan dari yang telah diperbuat
ibuku. Dia mendidik kami untuk meninggikan arti kematian
dan alam baka dan tidak menaruh rasa percaya pada dunia ini.
Kulakukan yang sebaliknya. Kuajari putriku untuk menikmati
setiap momen, menemukan kebahagiaan dalam setiap
embusan napas. Setiap malam sebelum tidur, dia akan
bercerita tentang tiga hal yang disyukurinya. Apa pun itu, hari
yang cerah atau kue cupcake yang lezat waktu makan siang.
Kemudian, setelah dia tambah besar, dia mulai menulis buku
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harian rasa syukur. Kini dia sudah dewasa dan masih menulis
buku

hariannya.

Tidak

mudah

mencari

cara

untuk

membesarkan anak saat itu, tapi bila kulihat putriku sekarang,
aku sadar aku sudah melakukan hal yang benar.
Tahun-tahun

itu

bukan

masa-masa

mudah.

Kami

berpindah-pindah, selalu mencari sewa yang lebih murah.
Tujuanku saat itu adalah secepat mungkin membereskan
semua urusanku sehingga putriku tak sempat mengingat
masa-masa ketika kami tak punya uang untuk beli makan atau
ketika kami tinggal di kamar kos lajang dan berbagi kasur. Aku
tak ingin dia mengingat versi diriku yang itu. Aku ingin
menjadi teladan yang bisa dibanggakannya.
Menurut perhitunganku, aku punya waktu sampai usianya
enam tahun. Di usia itulah memori jelasku baru dimulai. Saat
itu usianya tiga tahun, jadi waktuku tak banyak lagi. Tapi
arahku sudah tepat. Aku bekerja begitu keras, begitu cepat,
begitu hebat, sampai-sampai jarang tidur dan kutahankan
kondisi itu bertahun-tahun. Aku tahu tenggatku pasti
terpenuhi. Aku tak punya pilihan lain. Aku kuliah sekaligus
kerja, dan aku bahkan bisa menjalin hubungan yang akur dan
positif dengan teman-teman baru.
Seperti kata Dickens, “Masa-masa terbaik adalah juga
masa-masa tersulit.” Aku bebas, dan tak ada yang lebih baik
dari itu. Tapi aku juga harus menghadapi hal yang tak
kuketahui sama sekali: hidup itu sendiri. Sebelum itu, aku
selalu disuruh dan diberi tahu. Pemikiran kritis, pengambilan
keputusan, berpikir sebelum bertindak – semua ini konsep
asing bagiku. Aku dididik untuk mendengarkan dan patuh,
bukan untuk berpikir. Tiba-tiba semua harus kucari tahu
sendiri. Bagaimana aku ke kampus setiap hari? Bagaimana aku
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membayar penitipan anak? Tak habis-habis keputusan yang
harus kuambil. Sering juga aku kacau.
Aku ingat, badan gugup berkeringat jagung saat kutaruh
uang logam Mesir untuk ongkos bus ke kampus (karena
beratnya sama dengan uang logam Kanada). Aku kehabisan
uang. Aku harus naik tiga bus pergi-pulang rumah-kampus.
Secara lokasi, tempat tinggalku memang bukan yang terbaik,
tetapi secara biaya itu yang paling murah.
Trik dengan uang logam Mesir ini kupakai sampai koinnya
habis. Terus, ada juga masa-masa ketika kuantar anakku ke
tempat penitipan anak dan aku hanya bisa pulang dan
menangis. Uangku tak cukup untuk ongkos. Uangku langsung
ludes kalau ada teman datang bertamu atau aku membeli
makanan tambahan.
Aku geram dengan diri sendiri karena kuliah adalah
tiketku. Kalau tidak lulus dengan baik, aku takkan pernah
meraih tujuanku. Rasa geram dan sedih, dan rongrongan rasa
gagal dan takut, telah memecutku untuk memastikan hari-hari
ketinggalan pelajaran itu minim dan jarang.
Tapi bila putriku meminta sekotak waffle beku yang
harganya selangit dan aku menolak karena sedang tak punya
uang, rasanya lebih perih ketimbang terpaksa bolos kuliah.
Aku mengecewakan orang yang ingin kusenangkan hatinya.
Itu titik nadir pertamaku.
Aku merangkak naik ke permukaan lagi, merutuki
kenyataan bahwa waffle beku itu mahal sekali, dan berhasil
kembali ke posisiku semula – persis seperti kerikil pipih yang
dilempar dan meloncat-loncat di atas air, risau kalau-kalau
akan tenggelam dan tak pernah muncul kembali. Adrenalinku
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dipacu. Aku tahu aku tak boleh diam. Melambat sedikit saja,
aku akan tercebur dan tenggelam. Aku harus terus bergerak,
tapi rasanya sulit sekali. Hari tersuramnya adalah hari ketika
aku terpaksa menjual gelang pemberian Nenek.
Setelah kakekku tewas dalam kecelakaan perahu, Nenek
indah dari Arab Saudi ke Montreal. Karena mereka non-Saudi
yang tinggal di Arab Saudi, seluruh harta benda dan usaha
mereka harus dijamin oleh seorang warga negara Saudi yang
bonafide, karena warga negara asing tidak diizinkan memiliki
apa pun di Arab Saudi. Setelah kakekku meninggal, orang
Saudi yang menjamin harta-bendanya itu mencuri semuanya,
tak tersisa apa pun untuk Nenek. Dia tak punya pilihan selain
pindah ke rumah putranya, ayahku. Aku ke Montreal untuk
menengoknya sekitar dua tahun setelah kematian Kakek.
Nenek tampak begitu rapuh, kedua matanya tampak putih
karena glaukoma. Walau usianya saat itu masih terbilang
relatif muda, tampak jelas bahwa hidupnya sudah tak lama
lagi. Tinggal bersama ayahku dan istrinya yang mengerikan itu
telah membuat Nenek menderita. Ayah mendorong Nenek ke
dinding hingga lengannya patah, lalu tak mau membawanya
ke dokter, malah menuduh Nenek cengeng dan berbohong
kalau lengannya sakit.
Nenek sudah capek hidup. Dia dan Kakek sudah bersama
sejak usia Nenek dua belas tahun dan Kakek lima belas tahun.
Kakek lelaki besar dan kekar dengan tawa membahana dan
sifat murah hati. Sesekali Nenek harus menanggung malu
karena dicium gemas oleh Kakek, atau pantatnya ditepuk, tapi
seringnya sih Nenek hanya duduk diam di sisi Kakek. Tanpa
Kakek, Nenek kehilangan tumpuan.
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Kami duduk di kursi Ayah, dan Nenek menangis saat
melepas gelang emas terakhir yang tersisa di pergelangan
tangannya. Biasanya tak kurang enam gelang dipakainya, tapi
kini tinggal satu.
“Maaf ya gelangnya bukan gelang baru. Nenek sebetulnya
tak suka memberimu barang yang sudah usang dan tergoresgores, tapi cuma ini yang Nenek punya. Kamu pakai ini ya,
Nak,” katanya saat menyerahkan gelang itu ke tanganku.
“Ingat-ingat Nenek kalau Nenek sudah tidak ada.”
“Aduh, Nenek ini. Jangan begitu. Gelangnya Nenek pakai
sendiri saja. Aku tak perlu gelang untuk mengingat Nenek.
Memangnya Nenek mau ke mana? Jangan bicara yang enggakenggak, Nek.”
Tapi Nenek bersikeras. Dan aku menerimanya hanya
supaya tangisnya reda. Aku bersumpah takkan pernah
melepasnya. Kutepati sumpahku selama yang kubisa. Gelang
itu benda berharga terakhir yang kupunya. Kujual untuk
menutup biaya sewa, uang kuliah, dan makan. Kurasa itulah
titik nadirku yang sesungguhnya. Seingatku, tak ada titik yang
lebih rendah dari itu dalam hidupku.

Di tahun itu juga, aku menerima beasiswa $3.000 dari
universitasku. Tak ada lagi masalah ongkos bus; sepertinya,
aku bakal bisa pakai mobil sendiri. Akhirnya! Rasanya lega
sekali.
Tapi aku terlalu takut kalau uangnya habis buat beli mobil
bekas karena aku tak tahu-menahu masalah mesin. Aku
memilih untuk menyewa saja.
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Di diler di dekat rumah, aku mencoba meyakinkan tenaga
penjualannya untuk mau menyewakan mobil kepadaku.
“Tolong Ibu mengerti,” katanya. “Ibu tak punya riwayat
kredit, dan masih kuliah. Ibu tak punya penghasilan tetap.
Risikonya tinggi sekali. Bank tidak akan setuju.”
“Saya janji, Pak, saya pasti bayar sewa tepat waktu. Saya
rawat mobilnya baik-baik. Bapak tolong percaya sama saya.”
Isi perutku diaduk-aduk seolah sedang naik roller coaster saja.
“Mereka cuma mau setuju kalau Ibu bayar deposit $3.000
dan ada orang yang jadi penjamin. Ada orang yang bisa teken
kontrak sewanya bersama Ibu?”
“Tidak ada.” Perutku makin terasa diaduk-aduk.
“Ibu atau ayah, bibi atau paman? Siapa saja, yang penting
punya riwayat kredit?”
“Sepertinya saya bisa coba minta ke ayah saya. Tapi sudah
bertahun-tahun kami tidak bicara.”
“Dicoba dulu,” katanya. “Ini, Ibu boleh pakai telepon
saya.”
“Panggilan jarak jauh lo, Pak. Ayah saya di Montreal.”
“Tidak apa-apa. Silakan.”
Dia menunjuk ke arah pesawat telepon, lalu menjauh agar
aku punya privasi. Kutarik napas panjang dan kutekan nomor
Ayah. Waktu telepon diangkat, kuceritakan semua kepadanya.
Dia sama sekali tak senang karena aku mengganggu hidupnya
dengan masalahku.
“Kamu ini, jarang nelepon, sekalinya nelepon, minta uang.”
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“Bukan minta uang, cuma minta tanda tangan.” Bisa
kudengar dengus napas jengkelnya dari Montreal sana.
“Iya, tapi ‘kan sama saja. Kalau kamu lari, yang dikejar
orang ya Ayah. Dan Ayah punya banyak tanggungan. Istri dan
tiga anak. Belum lagi cicilan-cicilan. Kamu kira Ayah ini mesin
ATM-mu apa?”
“ATM-ku? Memangnya Ayah pernah kasih aku uang?
Pernah bayar tunjangan anak? Ayah benar-benar nggak adil,”
kataku. Sulit kupercaya kata-kata itu meluncur dari mulutku.
“Aku nggak pernah minta apa-apa, dan ini pun nggak bisa
dibilang minta apa-apa, cuma minta ikut tanda tangan saja!
Dan itu pun Ayah nggak bisa?” Air mataku jatuh. “Ayah nggak
ingat kalau anak Ayah itu bukan tiga, tapi enam? Apa yang
pernah Ayah lakukan buatku waktu aku kecil dulu, sampai
sekarang? Aku nggak pernah merasakan punya bapak seperti
anak-anak Ayah yang sekarang!”
Dia peluang terakhirku. Kalau dia tidak setuju, aku takkan
bisa mendapatkan mobil itu.
Rasanya seperti mau muntah ketika melintas kembali di
benakku bayangan berdiri kehujanan bersama putriku di halte
bus, menonton ribuan orang pengelaju melintas.
“Mama, lihat! Mobilnya banyak banget!” katanya. “Di situ
juga!” teriaknya, sambil menunjuk ke lapangan parkir yang
penuh. “Banyak, ada di mana-mana! Boleh kita punya satu,
Ma?”
“Mama janji nanti kita punya mobil sendiri ya, Sayang.
Mama janji.” Dan sekarang mungkin aku tak bisa menepati
janjiku.
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Staf penjualnya berjalan masuk dan melihatku terisak-isak
di telepon. Tampangnya sesedih hatiku. Seolah dia ingin
bilang biar dia saja yang ikut tanda tangan.
“Tolong bantu aku dong, Yah. Aku janji nggak akan telat
bayar. Sekali ini saja, percaya padaku. Aku nggak tahu harus
bilang apa lagi. Aku butuh mobilnya. Sekali ini saja, dan aku
nggak akan minta apa-apa lagi.”
“Istri Ayah pasti marah nanti. Tagihan kami sudah
banyak.”
Peduli setan sama istrimu itu.
“Dia 'kan nggak tahu kecuali aku telat bayar, dan nggak
bakal aku telat bayar. Janji. Tolong, ya.”
Setelah berkali-kali memohon dan mendengar panduan
darinya yang panjang lebar, dengan kesal dia setuju untuk ikut
tanda tangan. Mobil kudapat, dan kurawat sebaik-baiknya.
Selama tiga tahun masa sewa, sekalipun aku tak pernah telat
bayar. Setelah sewa berakhir, kubayar biaya $200 untuk salon
mobil, dan dilernya bilang baru kali ini dia melihat mobil
dikembalikan dalam kondisi yang begitu sempurna. Aku
sangat bersyukur diler itu mau percaya padaku, dan aku
bertekad untuk membalas kebaikan hati mereka.
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Keraguan

W

aktu aku mulai terbiasa dengan hidup baruku,
dengan agak asal kuambil satu mata kuliah
pilihan yang cocok dengan jadwalku – Sejarah

Agama. Mata kuliah ini berfokus pada tiga agama samawi,
dan karena pelajaran agama Islam sudah dicekokkan ke
otakku sedari dahulu, aku yakin setidaknya sepertiga dari
kurikulumnya bisa kulalui dengan enteng. Siapa nyana betapa
mata kuliah ini mengubah hidupku.
Selama dua belas pekan itu, semua isi kepalaku pelan-pelan
dibongkar. Baru kali itu aku melihat Islam dari sudut pandang
yang objektif. Aku jadi bisa melihat absurditasnya sejelas aku
bisa melihat absurditas dua agama lainnya. Mudah melihat
ketakmasukakalan tri tunggal atau penyembahan lembu, tapi
kalau ketakmasukakalan itu milikmu sendiri, lebih sulit untuk
mengenalinya.
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Untuk pertama kalinya, aku dibolehkan melihat Islam
dengan pandangan kritis, dan tak butuh waktu lama untuk
menyadari bahwa Al-Qur'an tak ada bedanya dari filsafat kuno
lain mana pun, tak ada bedanya dari kitab lain yang pernah
ditulis oleh manusia. Sudah tampak dengan gamblang.
Menyebut Bumi datar seperti permadani atau manfaat minum
air seni unta untuk menyembuhkan penyakit, Islam sarat akan
absurditas. Tampak jelas bahwa kitab ini ditulis oleh orangorang yang pengetahuannya cuma sampai sebatas itu.
Kusadari bahwa Al-Qur'an bukanlah firman ilahi yang
diturunkan oleh sosok tuhan mahakuasa. Tuhan mahakuasa
yang menciptakan Langit dan Bumi mestinya tahu bahwa
Bumi yang diciptakannya ini tidak datar!
Selain itu, gagasan bahwa Al-Qur'an itu istimewa dan ilahi
terbukti keliru karena sebagian besar isinya adalah hasil
jiplakan (yang jelek). Ada banyak contoh yang menunjukkan
bahasa-bahasa asing seperti Ibrani atau Suriah ikut masuk ke
cetakan bahasa Arabnya. Tentu, kami diberi tahu bahwa itu
kata-kata dengan makna rahasia yang hanya dapat diuraikan
oleh Allah saja. Padahal tidak. Itu cuma kerja plagiarisme yang
buruk saja. Al-Qur'an disulam dari ajaran-ajaran dan kisahkisah yang dituturkan oleh para pemimpin suku Yahudi dan
Nasrani.
Akhirnya aku mengerti bahwa bukan hanya Islam itu
dibuat-buat, tapi justru semua agama itu dibuat-buat. Bukan
main girangnya aku karena akhirnya bisa bebas dari belenggu
rasa bersalah yang mengikatku bertahun-tahun! Aku tak perlu
merasa kecil karena tak percaya semua dongeng tak masuk
akal dan tak jamak kejamnya ini – ternyata selama ini aku
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waras, kok!
Lega rasanya karena akhirnya bisa menghirup udara segar
yang tak tercemar rasa bersalah! Ingin rasanya mabuk dan
ajojing di klub dan melakukan semua hal yang biasa dilakukan
wanita lajang!
Namun, tidak semudah itu. Persis seperti aku tak bisa
langsung menanggalkan nikab dan hijab, aku pun tak bisa
langsung menanggalkan semua indoktrinasi yang telah
dicekokkan ke diriku sejak usia lima tahun. Tiba-tiba sadar
bahwa segala hal yang kamu pikir benar ternyata bohong
adalah pengalaman yang amat sangat traumatis. Aku merasa
seperti Jim Carrey di film The Truman Show. Gempuran rasa
galau – marah karena ditipu, sedih bertahun-tahun yang siasia, takut kalau-kalau aku salah, malu karena merasa sebodoh
itu – datang begitu gencarnya. Tapi di sepanjang prosesnya,
ada kalanya aku memutuskan untuk tidak berpikir terlalu
berat dan cukup merangkul kebebasan ini saja.
Untungnya ada Tosha, sohib cakep yang menjadi pemandu
jalanku di dunia kebebasan yang baru kutemukan ini. Dia ini
ahlinya menata rambut dan merias wajah, dan aku muridnya
yang tekun. Sepekan penuh kami mati-matian belajar di kelas,
lalu pada akhir pekan dia membantuku memilih baju dan kami
main ke klub malam dan rasanya merdeka! Akhirnya kujebol
dan kutanggalkan sisa-sisa terakhir penjara beton yang
mengurungku dan kualami hidup dengan cara yang tak
pernah bisa kubayangkan sebelumnya.
Tosha tidak hanya menjadi mentor tata rambut dan rias
wajahku, dia juga membantuku tumbuh dewasa. Orang
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tuanya dalam proses perceraian, dan dia baru saja menemukan
pencerahan yang diceritakannya kepadaku, yang kuceritakan
pula kepada banyak orang lainnya sejak saat itu.
“Ibumu itu ya wanita biasa,” katanya. “Wanita biasa
sepertimu, sepertiku, dan semua wanita lainnya. Kita sering
memandang sosok ibu seperti dewi yang disembah saja. Kita
melihatnya berbeda dari manusia lainnya. Padahal sebetulnya
nggak. Cuma wanita biasa.”
Waktu itu kami sedang di mobil, dan kata-katanya
menusukku seperti pahat yang meretakkan keping semen
terbesar terakhir yang meliputiku. Aku cuma bengong
menatap kaca depan, mencoba mencerna kata-katanya. Saat
kami tiba di tujuan, aku langsung turun dari mobil tanpa
berkata-kata – tapi setelah itu aku telah memberitahunya
betapa aku sangat berterima kasih kepadanya. Pernyataan
fakta tersebut telah banyak mengubah pandanganku. Ibuku –
dan rasa takutku kepadanya – adalah keping terakhir yang
perlu

kutanggalkan.

Dan

Tosha

membantuku

menanggalkannya.
Islam menyematkan status bak dewi kepada sosok ibu.
Ibulah yang menentukan kamu akan dibakar di neraka
selamanya atau tidak. Itu bukan kekuatan yang main-main.
Tapi menyadari bahwa, tidak, dia tidak memiliki kekuatan
gaib apa pun – bahwa dia hanya manusia rendah dan banyak
dosa layaknya kami semua – adalah wawasan yang lumayan
bikin tercengang.
Aku tak lagi tinggal bersama ibuku, tapi aku masih takut
setengah mati kalau dia melihatku sesekali melepas hijab. Aku
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seperti menjalani dua kehidupan. Di malam hari, hijab kulepas,
tapi di sekolah tetap kupakai karena aku tak mau ditanyatanyai. Waktu itu peristiwa 9/11 sudah terjadi, dan semua
orang sangat waspada dengan orang-orang berhijab.
Bisa ditebak, ibuku hanya meratapi kematian orang-orang
Muslim yang tewas di menara kembar.
“Tapi di situ juga ada tempat penitipan anak, lo,” kataku.
“Dalam perang, kadang korban jatuh tanpa disengaja.”
“Itu bukan perang namanya. Tapi serangan ke penduduk
sipil tak bersalah.”
“Ngawur. Orang Muslim selalu berperang dengan orang
kafir. Kamu ini ya, nggak pernah bisa ngerti. Lihat saja nanti,
mungkin kamu bakal mati sama mereka. Kalau kamu hidup
di tengah-tengah mereka, kamu nanti dikira sama, dan karena
itu darahmu halal.”
“Lo, bukannya Ibu juga?”
“Tapi nggak kayak kamu! Ibu nggak punya teman kafir!
Ibu benci sama mereka dan sama negara mereka, dan bakal
balik pulang begitu bisa! Tapi kamu? Kamu suka di sini! Suka
sama mereka! Merasa segolongan dengan mereka! Tapi nanti,
kalau kami sudah berhasil menaklukkan mereka, kamu tak
punya pilihan selain ikut Khalifah, atau binasa bersama
mereka.”
Cara pikir ibuku tak ubahnya cara pikir para pembajak
pesawat 9/11, tak ubahnya cara pikir NIIS. Mereka semua
percaya, sudah jadi kewajiban seorang Muslim untuk berjuang
sampai semua manusia memeluk Islam dan seisi planet ini
diperintah di bawah Syariat Islam. Itu kenapa, waktu Khalifah
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bangkit di Irak dan Suriah (NIIS), umat Muslim dari seluruh
penjuru dunia terbang ke sana untuk ikut bergabung dalam
pertempuran. Sulit dipahami kalau pemuda-pemudi dari
negara-negara Barat memilih untuk berangkat ke zona perang.
Tak masuk di akal orang. Tapi ya wajar saja. Seperti aku,
mereka itu diajarkan, sedari kanak-kanak, bahwa sudah
menjadi kewajiban mereka untuk mendukung negara Islam.
Begitu NIIS menghimpun kekuatan, para rekrutan ini
kepalanya sudah diindoktrinasi dan siap bergabung. Mereka
tidak menganggap diri teroris, mereka menganggap diri
memenuhi sebuah rencana ilahi.
Setelah 9/11, pongah dan girang adalah ciri sikap yang
kurasakan dari sisi Muslim kehidupanku. Sementara itu, di sisi
kafirnya, yang terjadi berbeda 180 derajat.
Dekan fakultasku menelepon dan memintaku datang ke
kantornya untuk bertanya apakah aku pernah mengalami
tindakan balasan. Orang Muslim baru saja menewaskan ribuan
orang

Amerika,

dan

reaksi

pertamanya

justru

ingin

memastikan tak ada orang yang membuatku merasa tak
nyaman. Kanada, Kanada... Kalau saja kau tahu kau
berhadapan dengan siapa dan betapa ganjil perhatianmu itu
terasa padaku. Tidak, tak ada yang membuatku merasa tak
nyaman. Malah, mereka mati-matian berusaha memastikan
kalau aku selalu merasa nyaman. Pengin rasanya kubilang
kepada Pak Dekan, “Jangan bercanda dong, Pak! Kami ini
menyerukan kematian kalian. Kalian kok malah risau kalaukalau kami sakit hati?”
Jujur saja, rasanya memualkan dan menghina. Aku ini
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bukan anak cemen dan cengeng yang perlu perhatian ekstra
karena orang-orang yang agamanya sama denganku jadi
pembunuh. Konyol semua. Harusnya perhatian kita tertuju
pada trauma karena sekarang hidup tak lagi sama dan kita tak
bisa kembali seperti sedia kala. Kita tak lagi merasa aman.
Ketenangan dunia telah diserang. Semua orang susah-payah
memahaminya. Semua orang terguncang.
Lagi pula, jengkel rasanya dikait-kaitkan dengan para
bedebah itu. Jengkel rasanya kain tolol di kepalaku ini
membuatku seperti terlibat dalam perbuatan jahanam itu. Aku
sama takutnya pada teroris seperti semua orang lainnya.
Hidupku sama terguncangnya seperti hidup semua orang
lainnya. Hatiku hancur melihat nasib para korban, sama
seperti hati semua orang lainnya. Sama persis.
Ingin sekali rasanya merenggut lepas kain itu dan
menyingkirkan kaitan apa pun di antara mereka dan aku. Tapi
melepas hijab, di saat aku sudah jadi pusat perhatian, mustahil
dilakukan. Sebelum 9/11, orang mungkin tak bakal peduli,
tapi kita tak bisa kembali ke dunia sebelum peristiwa itu
terjadi. Kubayangkan kalau di satu hari aku keluar tanpa hijab,
perhatian yang tertuju padaku pasti jadi besar sekali, dan itu
membuatku risi – sekarang pun sudah risi. Kubayangkan
orang akan bertanya apa aku masih Muslim. Terus mau
kujawab apa? Aku sendiri masih bergulat dengan pertanyaan
itu.
Mungkin mereka bahkan menganggap, karena aku sudah
tak berhijab, mereka tak lagi perlu sungkan bicara soal para
“kadrun” di dekatku, karena jelas aku telah meninggalkan
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agama itu maka itu berarti aku pasti membenci semua orang
Muslim. Dan tentu, aku tak mau mereka salah menafsirkan
perjalanan pribadiku keluar dari keyakinan itu sebagai ajakan
untuk membenci mereka yang masih memeluknya. Aku tak
mau terjerat dalam situasi canggung di mana aku harus
membela posisi dan penalaranku karena aku masih belum
menentukan posisi dan nalarku sendiri. Jadi, karena kekusutan
yang ada di sekeliling diriku yang masih gamang ini, aku
berhijab di siang hari dan bebas lepas di malam hari.
Di mata dunia, aku tampak seperti wanita Muslim. Tapi
dalam hati, aku hanya wanita saja. Perlahan-lahan, aku
menanggalkan identitasku sebagai seorang Muslim, tapi
belum lagi menemukan ganti dari identitas tersebut. Setiap
hari, aku berkelat-kelit dari taring tuntutan hidup dan
mencoba wira-wiri di antara dua jati diri.
Saat itulah aku menerima telepon dari Ibu, yang
memintaku untuk menonton berita. Seorang koresponden BBC
sedang berdiri di tengah reruntuhan pos persembunyian Al
Qaeda di Kabul, dan kertas beterbangan di sekelilingnya.
Reporter menunduk dan mengambil sembarang kertas dan
membacakannya untuk pemirsa.
“Tertulis di sini 4U Enterprises. Richmond, BC, Kanada.
Kami tidak tahu perusahaan apa ini atau ada kaitannya atau
tidak, tetapi...”
Dari semua kertas yang berserakan, kertas itu pula yang
diambilnya? Bisa-bisanya?!
Tak tunggu lama sampai mereka menemukanku. Mesin
penjawab teleponku penuh sesak.
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“Halo, saya dari National Post. Saya ingin bicara dengan
Anda

tentang

perusahaan

mantan

suami

Anda,

4U

Enterprises. Tolong hubungi saya kembali.”
Para penelepon ini pantang mundur. Lama-kelamaan,
mereka mulai berkemah di depan gedung apartemenku,
menunggu-nunggu

sampai

aku

keluar.

Aku

merasa

dilecehkan dan takut. Kenapa dunia itu merangsek masuk ke
dunia baruku? Tak ada urusannya denganku. Salah seorang
reporter berhasil masuk sampai ke depan pintu apartemenku.
“Ada waktu untuk bicara sebentar tentang mantan suami
Anda?”
“Nggak! Pergi sana! Saya tak mau bicara dengan siapa pun!
Saya tak tahu apa-apa tentangnya! Tolong pergi!”
“Kami tidak akan angkat kaki sampai Anda bicara dengan
kami. Bicara dengan salah satu saja dari kami, dan sisanya akan
pergi. Kami cuma butuh pernyataan.”
“Saya tak ada pernyataan.”
“Begini saja, ini kartu nama saya. Telepon saya kalau Anda
sudah siap bicara. Telepon Anda akan terus berdering, dan
kami takkan menjauh dari gedung apartemen ini sampai Anda
mau bicara.”
Ancamannya menyudutkanku. Walau jengkel, aku harus
turuti. Aku cuma ingin mereka pergi. Rasanya ganjil kalau
mereka melibatkanku dalam peristiwa-peristiwa yang tak ada
kaitannya denganku. Tak ada urusannya denganku. Setelah
percakapan kami di telepon, beritaku dipajang di halaman
depan surat kabar nasional kami. Dan, seperti janjinya, setelah
itu mereka pergi.
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Saat aku berjalan ke sekolah keesokan harinya, dosenku
menarikku ke tepi dan bicara seolah aku ini artis.
“Ini kamu, ya?” katanya. “Saya tak menyangka, kamu salah
satu mahasiswa saya! Di sini ditulis kamu seorang mahasiswa
di UBC, jadi saya pikir, 'Ah, masa, sih?' Tapi ternyata benar
kamu!”
“Iya, Pak, tapi saya tak ingin membicarakannya.” Aku
berjalan menjauh darinya.
“Ini luar biasa banget, lo!”
Langkah tak kuhentikan.
Artikel itu memuat banyak informasi yang baru buatku.
Dikatakan bahwa seorang mata-mata Al Qaeda, yang pernah
ditangkap atas tuduhan kejahatan terkait terorisme, adalah
orang yang menjamin Essam agar dilepaskan dari tahanan
setelah ditangkap karena masuk ke Kanada dengan paspor
Saudi palsu. Dengan detail yang panjang lebar, diceritakan
seperti apa mata-mata ini diperintahkan untuk menarik uang
dari sebuah rekening di California dan meneruskan uang itu
ke mata-mata Al Qaeda lainnya di BC.
Kedua pria ini, yang mengaku sebagai jihadi, berkata
bahwa misi jihad untuk membebaskan Essam ini dijalankan
atas langsung dari Osama bin Laden. Artikel itu menyebutkan
bahwa Essam telah ikut bin Laden sejak perang Soviet di
Afghanistan. Diyakini, dialah orang yang melatih para
pengebom yang bertanggung jawab atas aksi pengeboman
1998 di kedutaan-kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania,
yang menewaskan lebih dari dua ratus orang.
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Waktu aku bilang bahwa aku akan menceraikannya dan dia
meninggalkan Kanada, dia pergi untuk perang melawan orang
Serbia di Kosovo. Tapi sekitar setahun kemudian, dia
ditangkap di Azerbaijan dan dikirim ke penjara di Mesir. Itulah
foto yang ditunjukkan CSIS kepadaku bertahun-tahun yang
lalu.
Aku berharap itulah akhir dari bab kehidupanku yang itu.
Aku sedang melanjutkan hidup, dan sungguh tak ingin hal ini
menghantuiku seumur hidupku.
Aku agak gugup ketika Morsi, yang menjadi presiden
Mesir untuk periode singkat setelah Mubarak, membebaskan
sekelompok

awak

Ikhwanul

Muslimin

dari

penjara.

Sebetulnya Essam membenci gerakan Al-Ikhwan ini; dia
merasa mereka ini cuma jamaah pengecut. Dia malah berpihak
ke sebuah kelompok militan di Mesir yang disebut Al Jihad,
sayap Al Qaeda di Mesir. Kaum Islamis dan jihad memiliki
tujuan yang sama – menyebarkan agama Islam – tetapi mereka
berbeda cara. Kaum Islamis ingin mencapai tujuan itu melalui
cara-cara pasif, seperti politik, imigrasi, dan persalinan. Akan
tetapi, kaum jihad lebih memilih jalan yang digunakan oleh
umat Muslim pertama: jalan pedang. Ada sebuah hadis yang
memuat kata-kata Muhammad: bahwa Muslim terbaik adalah
Muslim generasinya, dan selepas itu, umat Muslim makin lama
makin lemah. Jadi tentu saja, generasi Muslim terkini adalah
generasi terlemah. Umat Muslim tak sepatutnya membiarkan
Islam menjadi kian progresif; mereka sepantasnya selalu
berupaya meniru perbuatan Muhammad dan para sahabatnya
1.400 tahun yang lalu. Itu alasan kaum jihad menganggap
kaum Islamis kurang religius, kurang murni, boneka Amrik
240

yang mencukur janggutnya dan mengenakan jas. Muslim sejati
berpakaian seperti nabi dan berbuat sepertinya pula. Karena
Morsi tergolong Islamis, dia lebih suka kalau orang-orang jihad
seperti Essam tetap dikurung di balik jeruji. Tujuan mereka
boleh jadi sama, tapi mereka bukan sekutu.
Semoga saja Essam sudah mati sekarang. Dan semua teman
atau sekutunya, yang mau mencelakai kami untuknya –
semoga mereka semua juga sudah mati. Sekarang, usia Essam
mestinya sekitar 60 tahun. Vonis kurungannya 15 tahun kerja
paksa, jadi bisa saja sekarang dia sudah bebas, tetapi agaknya
tak mungkin tubuhnya tetap kuat setelah selama itu di penjara
Mesir. Setidaknya aku bisa tenang karena dia takkan jadi
ancaman fisik bagi kami. Mustahil pemerintah Kanada akan
mengizinkannya kembali masuk ke negara ini. Kubaca dari
sebuah artikel daring New York Times bahwa dia merupakan
titik hubung untuk sel teroris bin Laden di Kanada, jadi
kemungkinan besar akan sulit baginya untuk bisa kembali ke
sini. Aku sering memeriksa apakah laman Wikipedia-nya
sudah diperbarui; suatu hari nanti, aku akan mendapatkan
kepastian bahwa dia sudah benar-benar mati.
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Membangun Ulang

W

alau keuanganku sulit, di tahun-tahun itu aku
menikmati proses membongkar ke-Muslim-anku,
dan membangun kembali diriku sebata demi

sebata. Kuajak kawan-kawan masa kecil main ke rumah dan
kami saling menata rambut dan merias wajah dan bermain
musik dan menari – pokoknya, semua hal yang dilarang di
rumah keluarga kami – dan jadi gadis usia 20an yang bebas
lepas. Tempat tinggalku menjadi tempat main kami.
Mereka-mereka ini masih terjebak di rumah (salah seorang
di

antaranya

terjerat

pernikahan

tanpa

cinta

karena

perjodohan), dan tempatku adalah ruang kebebasan mereka.
Teman yang membantuku mendapatkan kamar kos rubanah
itu punya saudara laki-laki yang punya teman baik bernama
Wayne. Suatu kali, waktu aku dan teman-teman sedang
nongkrong di rumah, Wayne datang tanpa bilang-bilang
dahulu. Waktu itu, aku masih memakai hijab, jadi baru kali itu
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dia melihat rambutku. Tampaknya dia tak menduga
penampilanku yang jauh berbeda; soalnya, kulihat dia
tercengang. Aku terkekeh dan lari menjauh, risi dengan
perhatiannya. Kemudian, teman-temanku langsung heboh.
“Kamu nggak lihat cara dia ngelihat kamu?!”
“Lihat sih, mungkin tadinya dia pikir aku nggak punya
rambut kali, ya.”
“Tapi kami semua juga nggak sedang pakai hijab, lo! Kami
dilirik pun tidak. Kayak kami nggak ada di sana aja! Yang dia
lihat cuma kamu!”
Yang mereka bilang ada benarnya, dan rasanya bikin
tersanjung. Tapi, namanya juga teman sendiri, biasanya
mereka suka melebih-lebihkan. Jadi aku kaget sekali waktu
Wayne kembali malam itu dan tampak jelas bahwa dia ingin
jadi lebih dari sekadar teman. Kepala ini pusing rasanya.
Memang hatiku bergetar, tapi aku juga ngeri.
Aku sudah berani pindah dan hidup sendiri, tapi punya
pacar itu lain lagi ceritanya. Berhubungan dengan lawan jenis
– apalagi yang bukan Muslim – dilarang keras. Tidak hanya
jelas-jelas masuk neraka waktu kamu mati nanti, di dunia
sendiri pun hal itu berbahaya. Rasa malu dan bersalah yang
kualami bukan main melumpuhkan.
Saat kami pertama kali mulai tidur seranjang, aku takut
setengah mati sampai hampir kena serangan panik lagi. Untuk
menenangkan diri, kubayangkan kami sudah menikah.
Kubayangkan dia suami yang bengis, kasar, dan mengerikan –
dan aku justru jadi tenang karena bayangan itu! Begitu
takutnya aku bersetubuh dengan pria yang bukan suamiku
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sampai-sampai aku membayangkan aku sedang bersama pria
yang tidak kuinginkan agar bisa melaluinya. Cuci otak yang
kualami benar-benar kuat mencengkeramku: Wayne itu haram;
Essam itu halal. Sekalipun aku ingin bersama Wayne dan benci
pada Essam, jiwaku bisa cukup tenang untuk berhubungan
seks dengan Wayne hanya dengan cara berfantasi tentang
Essam – kalaupun bisa dibilang begitu. Kacau sekali jadinya.
Bukan main sulitnya menghadapi pikiran punya pacar
non-Muslim dalam hidupku. Pria boleh punya pasangan nonMuslim tapi wanita hanya boleh punya pasangan Muslim.
Banyak sekali aturan pokok yang kulanggar!
Tapi luar biasa rasanya punya bahu tempat bersandar,
tangan untuk digenggam, dan tubuh untuk dipeluk hangat di
penghujung hari yang berat. Wayne sama sekali tak berbahaya,
dan dia mencintaiku. Dan ada rasa nyaman saat tahu bahwa
dia mencintaiku lebih dari aku mencintainya. Dengan begitu,
kendalinya ada di tanganku. Aku tak pernah takut kalau dia
akan melukaiku.
“Aku rela berbuat apa saja hanya demi melihat senyum di
wajah cantikmu.”
Kok ada orang yang mengucapkan kata-kata itu kepadaku?
Rasanya seperti mimpi. Kata-katanya ibarat obat mujarab bagi
orang yang sakit keras, orang yang bahkan tak tahu rasanya
sehat.
Aku berupaya melawan rasa bersalah dan takut dan
kubiarkan hubungan kami berjalan apa adanya. Kami tak
pernah bilang bahwa kami ini pasangan, tapi dia selalu ada di
sampingku.
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Tahun berganti tahun, kami beranjak dari hubungan
sebagai teman, ke teman tapi mesra, hingga akhirnya menikah.
Tak ada pesta, hanya upacara pernikahan sipil di pengadilan.
Rasanya, alasanku menikah adalah untuk meringankan rasa
bersalah yang kualami karena tidur dengannya. Kalau kami
menikah, dosa-dosaku itu akan terhapuskan.
Dia bertemu ibuku sekali, tapi hanya setelah dia
mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi Muslim.
“Nanti kalau ditanya-tanya, gimana?”
“Nggak bakal. Ulangi saja kalimatnya setelah diucapkan
Imam.”
Dia cuma perlu 10 detik untuk jadi Muslim. Wayne mau
terjun langsung, belajar seluk-beluknya, dan melakukan apa
pun yang kuminta.
“Aku siap nggak makan babi!”
“Nggak apa-apa kok, Sayang, makan saja,” kataku. “Kamu
mau melakukan ini saja sudah kuhargai. Aku nggak akan
minta kamu lebih dari ini.”
Yang kuminta hanyalah dia mengucapkan kata-kata
“Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan
Allah” di hadapan seorang Imam supaya ibuku tak
memandang kami dengan rasa benci.
Tak kukatakan padanya bahwa hukuman murtad adalah
mati. Banyak yang tak kukatakan. Dia tidak perlu tahu karena
aku sendiri juga tinggal beberapa langkah lagi keluar dari
imanku. Aku tahu ini hanya sandiwara saja.
Namun, saat itu aku masih mengajar di sekolah Islam. Jadi,
aku harus mengenakan hijab di siang hari, walau cuma untuk
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penampilan saja. Aku masih menjalani kehidupan ganda.
Bedanya cuma, kalau dulu aku berhijab di kampus, sekarang
aku berhijab di tempat kerja.
Setidaknya di rumah aku bisa menjadi diriku sendiri.
Sering juga aku melepas hijab di mobil saat di jalan menuju
rumah. Putriku, di kursi belakang, juga melakukan hal serupa.
Sejak

dia

taman

kanak-kanak,

dia

diwajibkan

untuk

mengenakan hijab juga.
Aku mengenal banyak eks-Muslim yang menjalani
kehidupan ganda ini dan masih tinggal bersama orang tuanya!
Tak bisa kubayangkan seperti apa rasanya. Aku tahu rasanya
menahan beban ini saat otakmu masih dicuci, tapi dipaksa
untuk hidup seperti itu setelah pikiranmu bebas? Sulit
dibayangkan. Pasti rasanya sangat tersiksa.
Tapi setiap orang punya derajat deritanya sendiri. Tak satu
pun dari kami bisa beralih dengan mudahnya. Semua eksMuslim mengalami perjalanan berat yang sama. Diam-diam
murtad, seperti itulah keadaan sulit yang kami lalui.
Begitu aku meninggalkan pekerjaan di sekolah Islam dan
mulai mengajar di kampus, tak ada alasan lagi untuk
bersandiwara. Semua orang tahu kalau aku tak lagi berhijab –
kecuali ibuku. Memberitahunya soal ini, aku tak berpikir
sejauh itu. Lagi pula, hubungan kami sudah di ujung tanduk,
dan sepertinya ini akan jadi senggolan terakhir yang
membuatnya jatuh dan pecah berantakan. Sejujurnya, aku
justru lega kalau memang begitu. Aku hanya ingin menjalani
hidup dengan bebas. Aku tak mau berpura-pura lagi, demi
siapa pun. Aku capek menjalani kehidupan ganda. Dan kalau
itu berarti dia akan memutus hubungan denganku, biarlah.
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Memang dari dulu juga aku tak pernah merasa punya ibu.
Aku sudah jarang bertemu dengannya, karena kami hidup
sendiri-sendiri dipisah beberapa kota. Tapi suatu hari Ibu
meneleponku, meminta diantar bertemu dokter. Dengan bekal
keberanian dan rasa percaya diri, yang kudapat dari kelas
Sejarah Agama, wawasan dari Tosha yang membuatku
tercengang, dan kesadaran bahwa ibuku tak punya kekang
kendali atas diriku – dan bahwa aku akan baik-baik saja
tanpanya – kuputuskan aku akan keluar rumah seperti biasa.
“Kamu yakin...?” tanya Wayne, senang sekaligus khawatir.
“Aku perlu ikut?”
“Tidak, nanti justru tambah runyam. Lama-kelamaan ini
bakal terjadi juga. Mau hari ini atau besok, sama saja.”
Kubawa hijab dan kutaruh di kursi belakang, jaga-jaga
kalau di detik-detik terakhir nyaliku ciut. Hampir saja. Tapi
kukuatkan hati untuk terus mengemudi tanpa berhenti, tanpa
kesempatan untuk mengenakannya. Waktu aku menepi untuk
menjemputnya, Ibu membuka pintu mobil, melihatku sekali,
dan mulai memekik.
“Ngapain kamu, telanjang begitu? Aku nggak mau semobil
sama perek bugil! Nggak malu kau, ya, telanjang dilihat orang
banyak? Nauzubillah! Astaghfirullah! Jijik aku melihatmu,
telanjang kayak binatang! Berani kau ini, ya?”
Kutanggapi dengan nada tenang dan rendah. “Ibu mau
kuantar ke dokter atau tidak?”
“Nggak mau aku semobil denganmu, dasar lonte najis!”
“Baik, kalau begitu tolong tutup pintunya supaya aku bisa
pulang.” Eh, ternyata dia masuk ke mobil. Tapi hina-
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hinaannya terus mengalir tanpa henti.
“Terkutuk kau! Terkutuk kau di neraka! Mati kau dibakar!
Tak sudi aku membiarkanmu mengendus bau surga! Pantas
kau menderita selamanya. Patut kau dibunuh! Kalau di Mesir,
sudah kubunuh kau! Kubunuh kau dengan tanganku sendiri!
Sudah jadi kafir kau sekarang, ya? Sudah kau campakkan
agamamu? Sudah jadi kafir najis kau sekarang, hah?”
“Nggak. Aku cuma nggak mau pakai hijab lagi saja.”
“Ya pantas nggak mau! Orang kau ini lonte! Cuma perek
jorok yang jalan-jalan telanjang, pamer badan supaya dilihat
orang! Najis! Pantas kau kubunuh dan kukubur di belakang
rumah! Mau ditaruh di mana mukaku ini?! Awas kalau kau
datang ke pemakamanku! Aku bukan ibumu. Kau bukan
siapa-siapaku lagi. Kau kuanggap sudah mati. Harusnya mati
saja kau dari dulu. Tega kamu, ya?!”
Selesai memekik-mekik, dia bermuram durja. Suaranya
tampak tenang dan tegas.
“Takkan kubiarkan kau hidup dan meninggalkan Islam.
Akan kubunuh kau sebelum itu terjadi. Aku tak sudi kauseret
ke neraka.”
Dia percaya, dia harus membunuhku agar jiwanya selamat.
Menurut agamanya, tak ada jalan lain. Jika dia membesarkan
putri yang menjadi murtad, dia akan dihukum selamanya. Itu
dianggap salahnya. Allah akan menghukumnya karena itu.
Dia harus membunuhku supaya itu tidak terjadi.
Aku tak kaget dengan kesimpulannya. Sudah bisa kuduga.
Tapi persis seperti waktu aku menikah dengan Essam, harapharap cemas bahwa dia ternyata orang baik, aku pun berharap
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ibuku tidak sampai pada kesimpulan yang tak terelakkan ini.
Aku mafhum. Sejak usiaku enam tahun, dipukuli karena tidak
salat, keinginan, kebutuhan, kebahagiaan, atau bahkan
keselamatanku tak pernah mendahului agama. Jadi kenapa
kali ini tiba-tiba berbeda? Perintah-perintah agama selalu
ditinggikan. Tuntutan-tuntutan Allah selalu memuncaki
segala hal lainnya.
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Wayne

S

etelah mengantarnya hari itu, aku tak pernah lagi
bertemu Ibu. Waktu itu tahun 2004. Semenjak saat
itu, aku sempat meneleponnya beberapa kali dari

lokasi yang aman dan tidak diketahui. Tapi tak lama setelah
hari jahanam itu, akhirnya aku harus menerima bahwa tak
ada guna mencoba mempertahankan hubungan kami. Aku
tak lagi tertarik dengan kata setuju darinya; aku sudah lebih
dewasa dari itu. Dan itulah satu-satunya hal yang menjadi
landasan hubungan kami. Sayang yang ditahan sampai aku
menuruti maunya, dan kulakukan segala upaya untuk
menyenangkan hatinya. Siklus itu kini putus sudah, karena
sudah kuinsafi bahwa apa pun yang kuperbuat, itu semua
takkan pernah cukup. Mustahil dia akan memberiku kasih
sayang dan penerimaan yang mati-matian kuusahakan.
Menikah dengan pria pilihannya, hidup seperti arwah
manusia yang tak punya rasa kedirian, itu pun tak bisa
memuaskannya.
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Kuputuskan untuk menjalani hidup demi kebahagiaanku
sendiri,

bukan

kebahagiaannya.

Sedih

rasanya

kalau

kebahagiaannya adalah nestapa bagiku dan kebahagiaanku
adalah nestapa baginya, tapi mau bagaimana lagi? Nyawaku
cuma satu. Cuma satu kesempatan hidup di planet ini. Takkan
kusia-siakan hidup ini demi kebahagiaan orang lain, bukan
kebahagiaanku sendiri.
Tak ada pengaruhnya ke kehidupan kami sehari-hari,
karena dia memang jarang ada di hidup kami, tapi rasanya
seperti ada yang mati – mungkin, kematian hal yang
semestinya bisa terjadi. Sudah kucoba melakukan ini dengan
caranya, dan aku tak sudi berkubang seumur hidup demi janji
surga. Surga itu menarik pun tidak; justru terdengar konyol.
Surga

diciptakan untuk

memikat

otak laki-laki.

Bagi

perempuan, surga itu membosankan. Di samping itu, aku tak
percaya pada semua iming-iming bualan itu lagi. Hidup ini
cuma sepanjang hayat dikandung badan. Carpe diem!
Butuh beberapa tahun untuk benar-benar menerima
kenyataan bahwa dia takkan pernah meneleponku. Dia takkan
pernah menerimaku apa adanya. Dia takkan pernah menjadi
ibu yang kuinginkan. Tak ada pilihan selain menerima bahwa
aku

benar-benar

dianggap

sudah

mati

baginya,

dan

sebaliknya, dia sudah bagi bagiku.
Tapi hidup terus berlanjut. Aku, putriku, dan Wayne
pindah ke rumah baru kami yang indah. Kami beli semua
perabotnya bersama-sama. Kami punya dua mobil. Dari luar,
tampak kami ini keluarga bahagia.
Wayne pengertian dan serba mendukung. Dia oke-oke saja
dengan semua yang kuinginkan.
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Aku ingat pernah terdiam dan merutuki diri karena merasa
tak bahagia. Memangnya apa lagi sih yang kumau? Semua
yang orang bilang kita butuhkan untuk bahagia sudah
kupunyai. Tapi entah mengapa, rasanya tidak cukup. Begitu
banyak hal yang sudah kulalui, dan aku lelah. Tapi, entah
bagaimana, kalau setengah-setengah rasanya tetap sia-sia.
Saat kami bertemu, kami berdua sedang dalam masa
transisi di hidup kami masing-masing. Aku sedang beralih dari
seorang Muslim di bawah ketiak Ibu menjadi wanita mandiri,
ibu, dan mahasiswa, semuanya serba sendiri.
Wayne baru saja kehilangan ibunya karena sakit kanker,
setahun sebelum kami bertemu. Rasanya kami berdua butuh
kestabilan yang ditawarkan sebuah pernikahan. Kami berdua
mengidam-idamkan suasana keluarga yang hilang dari hidup
kami.
Untuk hal ini, kami saling melengkapi, tapi di luar itu tak
banyak yang bisa diberikan. Di luar itu, kami banyak
ketidakcocokan. Psikologi populer bilang, karena kami samasama anak bungsu, kami berdua tak mau pegang kemudi
bahtera rumah tangga kami. Dan hal itu memang ada
benarnya. Wayne mencari sosok ibu, dan aku mencari
pasangan kuat yang menjaga dan membantuku untuk
menciptakan lingkungan keluarga yang stabil bagi diriku dan
putriku. Aku tak mau justru jadi penjaga orang lain.
Menjelang akhir pernikahan kami yang seumur jagung,
kami bertiga duduk untuk sarapan dan aku sedang mengoles
selai ke roti panggangku.
“Boleh minta setengah?’ tanya putriku.
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“Boleh,” kataku.
“Yang setengahnya lagi boleh untukku?” tanya Wayne.
Aku terdiam sejenak, lalu memberikan setengah sisanya
kepadanya. Ringkasnya, seperti itulah hidupku. Selama aku
tetap bersamanya, bakal begitulah hidupku. Selalu memberi
dan tak pernah menerima.
Aku belajar begitu banyak dari Wayne. Aku belajar bahwa
aku pantas dicintai. Aku belajar rasanya menjalani hubungan
penuh cinta. Aku belajar bahwa aku bisa terus menerobos
batas, membangkang dari Allah, dan itu tidak apa-apa!
Sekalipun aku tak lagi percaya semua pepesan kosong itu, rasa
takut dan ragu bahwa bisa jadi aku salah sesekali masih
merayapiku. Tapi aku sudah ngeseks sebelum menikah, dosa
terbesar bagi seorang wanita, dan aku tetap baik-baik saja tuh!
Aku belajar bahwa aku menikahi Wayne karena dia aman, dan
aku rapuh dan patah. Aku belajar bahwa untuk saat itu dia
cocok denganku, dan aku bersyukur karena kami bisa saling
ada ketika saling membutuhkan. Jujur, aku tak bisa bilang
bahwa aku jatuh cinta padanya, tapi sudah pasti aku
menyayanginya.

Tapi

itu

saja

tak

cukup

untuk

mempertahankan sebuah pernikahan.
Ngeri rasanya menceraikan Wayne. Aku baru saja
kehilangan segalanya, termasuk identitasku. Dia telah mengisi
celah besar dalam diriku, tapi aku tahu aku takkan pernah
mencintainya sebagaimana yang dia mau. Aku menikahi
cowok pertama yang melihat rambutku dan terpikat dengan
parasku. Kemungkinan aku akan bertemu cowok-cowok
lainnya – dan akan kupilih satu yang akan membuatkanku roti
panggang, bukan yang mengambil roti panggangku.
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Doha

T

ahun sebelum usiaku 30, aku menerima posisi
mengajar di sebuah kampus di Timur Tengah. Di
Doha, Qatar – negara yang belum pernah kudengar.

Seumur hidup, setiap kali akan mengambil keputusan, aku
selalu merasa gentar, tapi kali ini keputusannya besar dan
menakutkan.

Inilah

kali

pertama

aku

betul-betul

mengandalkan penilaian dan kemampuanku mengambil
keputusan yang masuk akal. Kalau kacau, berarti kacaulah
hidup putriku juga.
Perang Irak kedua sedang marak-maraknya. Aku takut
sekali mengambil keputusan keliru. Akhirnya kutelepon Ibu
dan memberitahunya tentang keputusanku. Dia malah
mengatakan betapa aku ibu yang tak bertanggung jawab
karena membawa anaknya ke zona perang, tempat kami bisa
dibunuh oleh orang-orang kafir. Aku menyesal telah
meneleponnya. Hanya membuatku tambah resah.
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Aku harus mengambil pekerjaan ini. Gajinya bagus, rumah,
utilitas, perabot, dan berbagai alat keperluan lain semua
dibiayai pemberi kerja. Cuti liburannya cukup panjang,
ditambah lagi tunjangan biaya pulang setahun sekali. Cicilan
pinjaman

mahasiswa

kubayangkan

untuk

bisa

kulunasi,

putriku

bisa

kehidupan

yang

kuwujudkan,

dan

kemungkinan kami bisa bawa pulang cukup uang untuk
membayar uang muka beli rumah sendiri! Mana bisa kutolak?
Kudengarkan lagu Gloria Gaynor “I Will Survive”, lagu
Frank Sinatra “My Way”, dan lagu Eminem “Lose Yourself”
berulang kali untuk memompa semangat. Lagu “Faith” dari
George Michael dan “Get the Party Started” dari Pink juga ada
di CD kumpulan lagu itu.
Aku harus tetap tenang dan fokus – menelan semua
keraguan. Harus kulakukan. Sudah banyak masalah yang
kulalui. Kalau dibandingkan dengan itu semua, ini enteng saja,
kataku membatin.
Satu-satunya hal yang benar-benar kukhawatirkan adalah
bahwa aku akan tinggal di negara Muslim. Aku memakai
nama belakang Wayne, dan wajahku tidak kelihatan betulbetul seperti orang Arab. Satu-satunya yang kukhawatirkan
adalah nama depanku, tapi kurasa nanti bisa kujawab saja
bahwa ibuku orang Mesir – beragama Kristen Koptik. Namaku
Arabiah, tapi tidak Islami. Bahwa aku pernah jadi Muslim akan
kututup rapat-rapat.
Soalnya, meski aku tidak lagi percaya Islam, aku belum lagi
menemukenali hal yang kupercayai. Prosesnya beberapa
tahap. Pertama, aku jadi Muslim tanpa ibadah, lalu tidak
percaya agama terorganisir mana pun, kemudian jadi spiritual
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tapi tidak religius, lalu agnostik, baru akhirnya aku
mengidentifikasi diri sebagai ateis. Lambat laun, aku
menemukan istilah eks-Muslim, tapi hal itu terjadi bertahuntahun sesudahnya. Di sepanjang proses transisi tersebut,
sepenuh hati aku yakin bahwa cuma aku satu-satunya orang
yang pernah melaluinya. Aku tak pernah mendengar, atau
mengenal, Muslim lain yang meninggalkan Islam. Memang tak
bisa. Itu bagian dari identitasmu. Hampir seperti memilih
untuk tidak jadi Kulit Hitam lagi. Ya, tak bisa. Itulah kamu.
Butuh bertahun-tahun bagiku untuk mengetahui dan
memahami bahwa “Muslim” bukanlah identitas. Islam adalah
ideologi yang kamu pilih untuk diikuti atau tidak. Kalau kamu
memilih tidak mengikutinya, tentu ganjarannya hukuman
mati; namun, maksudku di sini adalah bahwa itu bukanlah
bagian

tak

terpisahkan

dari

diriku!

Aku

bisa

menanggalkannya! Dan sudah kulakukan.
Akan tetapi, sebelum melakukan itu, aku harus melalui
begitu banyak pengalaman belajar. Jalannya gelap, berliku,
dan sepi. Zaman sekarang, para eks-Muslim punya media
sosial yang mendukung dan memandu mereka – jalannya
masih gelap dan berliku, tapi setidaknya tak sepi lagi.
Aneh kalau sekarang kita baca betapa lazim bagi seorang
eks-Muslim untuk berkata, “Kusangka cuma aku sendiri.”
Lagi-lagi, dulu aku juga berpikir begitu, tapi jutaan orang lain,
dulu hingga sekarang, juga berpikir begitu. Mereka pun
merasa mereka satu-satunya.
Seperti itulah Islam mengisolir dirimu. Seperti kawanan
ikan yang bergerak ke satu arah, dan kalau kamu tertinggal
barisan, kamu merasa terkucil dan berbeda. Dengan berbagai
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cara kamu dibilang rusak, jadi sarang setan, perlu disucikan
atau diselamatkan. Memalukan rasanya. Kamu merasa seperti
seorang paria. Kalau sudah begitu, mana mungkin kamu mau
berbagi cerita tentang pikiran-pikiran najis itu?
Itu semua bagian dari metodologi jenius sekaligus jahat
untuk menjaga umat tidak keluar barisan. Bagaimana cara
mengendalikan orang? Ubah mereka jadi makhluk tanpa akal.
Manipulasi akal mereka sedari kecil sehingga mereka sungguh
percaya bahwa hanya ada satu jalan. Itulah yang dikatakan
kepada mereka setiap hari sejak mengerti arti kata-kata.
Aku dikerumuni oleh kawanan ini tak lama setelah
mendarat di Qatar. Malah, kejadiannya waktu sesi orientasi
pertama. Seorang wanita berhijab, dengan girangnya, berlari
mendekatiku saat aku berjalan keluar dari toilet.
“Nama Anda Yasmine! Anda orang Arab?”
“Setengahnya iya, ibu saya orang Mesir.” Harusnya
aku menjawab tidak.
“Oh, ahlan wa sahlan! Saya juga dari Mesir!”
Tiba-tiba, aku dikepung kerumunan wanita yang bilang
“ooh” atau “aah” kepadaku. Aku mencoba menjauh sedikit
untuk cuci tangan.
“Ahlan beeki!” jawabku. Langsung rasanya seperti orang
goblok.
“Oh, Anda bisa bahasa Arab! Pernah tinggal di Mesir?
Tinggalnya di mana? Anda dari Kairo? Senang sekali bisa
bertemu! Setiap Jumat kami latihan tari perut bersama, lo, mau
ikut? Anda suka Amr Diab? Anda tahu dia siapa?”
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Rasanya seperti tercekik saat aku mencoba berjalan pelan
dari tempat tisu ke pintu keluar. Para wanita ini hanya
mencoba beramah-tamah, tapi aku merasa mereka bukan main
agresifnya, dan aku takut.
Aku tak ingin orang tahu bahwa aku pernah jadi Muslim.
Aku tinggal di negara yang diatur Syariat. Mati adalah
hukuman untuk murtad. Titik, tanpa jika, dan, atau tapi. Inilah
bagian paling berbahaya soal Islam dewasa ini: Syariat.
Di dunia ini sudah tidak ada lagi negara teokratis kecuali
negara-negara dengan hukum Islam, termasuk, tentu saja, lima
puluh tujuh negara yang merupakan anggota Organisasi Kerja
Sama Islam. Menakutkan. Selama negara-negara itu mengikuti
hukum Islam, mereka takkan perah maju dari hukum barbar,
misoginis, dan homofobik abad ketujuh. Orang boleh bebas
percaya segala macam tuhan dan cerita dongeng yang ingin
mereka percayai, tapi mereka tak boleh memaksakan
bayangan tentang kawan-kawan semu mereka itu terhadap
orang lain – setidaknya tidak di negara demokrasi modern.
Terlahir di negara demokrasi yang sekuler dan liberal, aku
tak tahu-menahu tentang lingkungan yang kumasuki ini. Dan
ada bagusnya. Andai aku sepenuhnya memahami derajat
bahaya yang kudatangi bersama putriku, mustahil aku
berangkat.
Aku tak akan dilindungi hukum sekuler atau kebebasan
beragama di sini. Menurut Syariat, kalau kamu keluar dari
Islam, kepalamu dipenggal. Habis cerita.
Saat mencoba untuk menenangkan napas yang memburu
dan menyelinap keluar tanpa menjawab pertanyaan mereka,
seorang kolega masuk. Dia bekerja di bagian personalia,
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namanya Jennifer, dan aku baru saja mendengarnya berbicara
di sesi orientasi. Aku tak mengenalnya, tapi melihatnya saja
bisa membuat paru-paruku sedikit lega. Insting membuatku
mengulurkan tangan ke arahnya, seperti kalau kamu sedang
tenggelam dan melihat bayangan orang di atasmu.
“Anda kenapa?” tanyanya saat menyambut tanganku.
“Tak enak badan. Sepertinya saya perlu minum.”
“Ooh.” Kawanan wanita itu bubar dan aku bisa lewat.
Saat berjalan menemaniku ke tempat air minum, kolegaku
mengobrol ringan tentang suhu panas gurun, yang bisa
mencapai 50 derajat Celsius, dan mengingatkanku untuk tetap
menjaga hidrasi tubuh. Aku menyela dan mengatakan yang
sebenarnya, bahwa aku merasa sangat tak nyaman saat
bersama wanita-wanita di toilet tadi.
“Mereka kenapa, kok sampai Anda merasa tak nyaman?”
“Saya juga bingung.”
Apa lagi yang bisa kubilang? Aku tak ingin mereka terlibat
masalah hanya karena mencoba ramah tapi, di saat bersamaan,
rasanya seperti ingin menekan tombol RESET. Aku tak mau
mereka tahu kalau aku setengah Mesir. Aku tak mau mereka
berpikir aku salah satu dari mereka. Aku tak boleh terjerat
situasi kacau itu. Aku terlalu takut kalau latar belakangku yang
sebenarnya tak sengaja terucap. Aku tak boleh dekat-dekat
mereka. Aku komat-kamit, tak jelas mau omong apa, dan
akhirnya kolegaku bilang,
“Oke, saya akan bicara dengan mereka.”
“Mereka cuma mencoba ramah saja,” kataku. “Saya tak
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ingin mereka kena masalah.”
“Tidak apa-apa. Saya paham, kok.”
Kok bisa dia paham? Pasti dia pikir aku gila.
Setelah kejadian itu, kusimpan erat-erat rahasia bahwa aku
mengerti bahasa Arab, aku tak pernah mengucapkan sepatah
kata Arab pun, dan tak pernah bilang bahwa aku setengah
Mesir – kecuali, tentu, kalau ke kolegaku yang orang Kanada.
Dengan mereka pun, aku hati-hati soal kadar informasi yang
kuberikan.
Beruntung, dibandingkan negara-negara Arab, obsesi
dengan identitas bisa dibilang tak ada di Kanada yang
multikultural. Sebagian besar orang Kanada tak begitu ingin
tahu tentang masa lalumu:
“Asalnya dari daerah mana di Kanada?”
“Vancouver.”
“Oh, oke.” Selesai. Lanjut.
Kalau orang Arab, bakal jadi percakapan panjang lebar,
sarat akan pertanyaan untuk mencari tahu latar belakang
kesukuan, agama, dan lokasi geografis sekaligus menentukan
segala macam stereotip dan asumsi yang berkaitan dengan itu
semua. Aku kenal dengan hidup di dalam tempurung ini. Aku
mengingatnya dari waktu yang kujalani di Mesir. Aku
langsung enggan untuk kembali ke kehidupan semacam itu
lagi. Tak seluruh wilayah dunia punya sistem kasta, tapi siapa
tahu di negara ini ada.

Begitu banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Aku dapat
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pekerjaan baru di negara baru dan tinggal di rumah baru.
Putriku mulai bersekolah di sekolah baru. Semuanya karutmarut. Belum lagi, aku sedang dalam proses cerai. Pernah
suatu kali, saat sedang membongkar belanjaan, aku pingsan
setelah melihat stoples selai.
Putriku lebih suka roti apit selai kacang dan buah buatan
Wayne karena takarannya, entah bagaimana, selalu pas.
Setelah menangis di lantai dapur dengan stoples selai
masih ditangan dan pintu kulkas terbuka lebar, aku bangkit,
menyeka debu dari baju, dan lanjut menyimpan barang
belanjaan. Tak ada waktu meratapi masa lalu. Tak ada waktu
menghadapinya. Aku harus terus maju. Seumur hidupku,
itulah cara menghadapi semua tragedi yang terjadi; itulah
pelajaran yang kupetik dari pengalaman selama ini. Dan
seperti itulah caraku menjalani hidup sampai kuputuskan
untuk duduk dan mulai menulis buku ini.
Beberapa bulan kemudian, segalanya tiba-tiba terhenti saat
sebuah bom mobil meledak di sebuah gedung teater setempat.
Gedung teater itu hanya untuk orang-orang ekspat. Isinya
penuh orang Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Aku
sudah dapat tiket untuk melihat pertunjukan malam itu, tapi
urung karena putriku tidak enak badan.
Pengemudinya, seorang Mesir, tewas di tempat setelah
menabrakkan mobilnya ke gedung. Semua orang bisa keluar
gedung setelah mendengar suara hantaman keras. Setelah
semuanya keluar, sutradara pertunjukan kembali masuk
untuk memastikan semua orang sudah dievakuasi, dan saat
itulah bomnya meledak. Si sutradara tewas karenanya.
Hari itu menghantamku sekeras peristiwa 9/11.
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Aku sudah berniat berkemas dan pulang. Tapi pulang ke
mana? Aku dan Wayne, kami sudah tak lagi bersama. Aku tak
bisa kembali tinggal dengan ibuku. Setidaknya di sini aku
punya rumah dan pekerjaan. Hal ini harus kuupayakan.
Kuputuskan untuk mencoba bertahan, sambil berharap takkan
menyesali keputusan itu. Kalau ada kejadian lagi, aku akan
langsung terbang pulang kampung.
Aku mengalami kedut-kedut di mata kanan yang tak mau
hilang selama enam bulan. Selain kejadian di kampus waktu
tanganku membatu tepat sebelum ujian, dan panik yang
sesekali datang menyerang, aku telah berhasil menghindari
manifestasi fisik dari stres yang kualami. Kedut di mata ini
membuatku takut, tapi kuabaikan saja dan kulanjutkan hidup
seperti biasa.
Tak ada serangan teroris lain yang terjadi, dan aku mulai
bisa santai dan menikmati hidupku yang baru. Rasanya seperti
dapat kesempatan baru yang asing untuk memulai lembaran
hidup yang baru. Tak seorang pun di Qatar yang mengenalku
atau tahu tentang diriku. Aku bisa membangun kembali diri
ini seperti yang kumau. Pada saat itu, aku sudah berhasil
membongkar

seluruh

identitas

Muslimku.

Sekaranglah

saatnya membangun kembali dari nol. Ini kesempatan langka,
yang kumanfaatkan sepenuh-penuhnya.
Kini aku bisa jadi seorang feminis sejati, bukan feminis
Muslim yang masih rancu dan apologetis. Aku tak harus
mencari-cari alasan mengapa Allah memberikan seorang gadis
setengah dari harta warisan yang diperoleh saudara lakilakinya atau mengapa di pengadilan Syariah kesaksian
seorang wanita cuma dihargai setengah dari kesaksian seorang
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pria atau mengapa Muhammad berkata perempuan itu
makhluk yang kurang akalnya. Dengan senang hati aku bisa
mencela semua hal misoginis itu tanpa merasa takut akan
dihukum di alam baka. Dengan bangga bisa kukatakan kepada
diri dan putriku, kamu berharga. Kamu tak ada duanya.
Sayangnya, aku berada di negara yang seluk-beluk
masyarakatnya 100 persen bertentangan dengan sikap feminis
tak-apologetisku yang baru. Kulihat lautan hitam – tak satu
perempuan pun bisa dibedakan dari yang lainnya. Semuanya
dikafani, terhapus. Di tanah ini, feminisme belum lagi
mengakar. Tak seorang pun, bahkan para wanitanya sendiri,
mau menimbang gagasan bahwa mereka adalah anggota
masyarakat yang setara karena hal itu bertentangan dengan
agama yang mereka peluk dengan eratnya. Melihat para
wanita ini dan berinteraksi dengan para mahasiswa, aku tahu
ini bisa jadi pemicu yang efektif. Aku tahu wanita-wanita yang
dimatilemaskan

dengan

selubung-selubung

yang

menyesakkan itu haus akan kebebasan, akan kedaulatan –
setidaknya begitu bagi sebagian di antara mereka. Itu
manusiawi.

Pembohongan

diri

mereka

ada

batasnya.

Disonansi kognitif ada batasnya, sampai di titik kenyataan dan
khayalanmu berbenturan. Kalau perempuan adalah Ratu
dalam Islam, kalau Muhammad adalah feminis pertama, terus
kenapa

aku

menganiayaku?

tak

boleh

Agama

menceraikan
ini

suami

mengizinkannya

yang
untuk

memukulku, memperkosaku, tapi tak mengizinkanku untuk
menceraikannya. Perempuan yang terperangkap tahu siapa
yang memerangkap mereka. Aku ingin mereka semua
menemukan kebebasan dan kebahagiaan sepertiku. Aku
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percaya, pada akhirnya, mereka semua akan bangkit. Kuharap
aku hidup cukup lama untuk menyaksikannya.
Walau dahulu aku ingin sekali mengulurkan tangan dan
membantu para wanita ini, aku masih sibuk dengan
pergolakanku sendiri. Hidup di negara teokratis bukanlah
hidup yang mudah. Aku selalu tegang karena tak pernah tahu
apa yang bisa terjadi. Aku sungguh sadar bahwa aku tidak
berada di tanah air sendiri. Aku berada di tanah mereka dan,
sedikit saja salah melangkah, aku bisa langsung ditendang
keluar. Ini membuatku sangat gelisah, terlebih karena aku
punya anak. Baru setelah dua tahun kembali ke tanah
Kanadalah aku bisa melepas semua ketegangan yang tak
kusadari kualami.
Di Qatar, semuanya sudah didiktekan, mulai dari
tempatmu di dalam hierarki rasnya: Orang Arab Qatar di
puncak, diikuti Kulit Putih (orang Amerika, Kanada, Australia,
inggris), orang Arab lainnya (Lebanon, Mesir, Suriah, dll.), lalu
orang dari Filipina, dan terakhir, yang paling bawah, orang
dari Asia Selatan (India, Pakistan, Bengal, dll.). Pakaianmu
sudah didiktekan, khususnya untuk wanita, juga makananmu,
minumanmu, tempat yang kamu tuju, dan lokasi tempat
tinggalmu. Di masyarakat itu, kamu hidup di dalam kotakmu
sendiri. Dan kalau mau hidup di Qatar, kamu harus tahu mana
kotakmu sendiri.
Rasanya seperti benci campur cinta. Aku suka dengan para
sahabat di sana. Aku suka karena cicilan utang biaya kuliahku
berkurang. Aku suka karena bisa bepergian. Aku didorong
untuk mencoba berbagai hal baru. Aku didorong untuk
mengizinkan putriku mencoba berbagai hal baru. Dia punya
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sahabat baik yang ibunya eksentrik dan selalu suka menerobos
batas. Waktu putri-putri kami baru berusia tujuh tahun, dia
bersekutu dengan mereka melawanku, supaya diizinkan naik
roller coaster. Aku bukan hanya takut roller coaster, tapi juga
tambah takut karena roller coaster-nya ada di sebuah negara
berkembang dengan standar keselamatan minimal! Akhirnya
aku mengalah, tapi merasa takut setengah mati. Selama
mereka naik wahana itu, aku tak berhenti menjerit tak karuan
sampai putriku bisa kupeluk lagi. Di musim panas tahun itu,
kedua gadis kecil itu ikut lompat bungee di Thailand! Aku
benar-benar didorong keluar dari zona nyamanku.
Tahun pertama teramat sulit. Tapi senangnya, waktu itu
Tiffany datang berkunjung.
“Tempat ini seperti dibangun oleh Dr. Seuss saja. Serba tak
masuk akal dan serba aneh,” kata Tiffany, kesan pertamanya
atas Doha.
Di satu hari, aku melihatnya menangis saat menonton TV.
“Kamu kenapa?”
“Lihat!” ujarnya kencang. “Ada pohon!” Untuk orang yang
berasal dari pesisir barat Kanada, tinggal di padang gurun
gersang Qatar sepadan dengan tinggal di bulan.
“Itu apa sih?” tanyanya di hari yang lain.
“Apa? Mana?”
“Suara paus, ya?”
Lalu aku pun mendengarnya.
“Aaaaaaaallllllllaaaaahhhhhhhhhhhuuuuu . . .”
Baru aku sadar dia sedang bertanya soal lengkingan
panjang dan sengau suara azan! Karena aku mendengarnya
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lima kali sehari, aku bisa mengabaikannya, tapi bagi Tiffany
suara itu seram dan asing.

Orang bilang, ala bisa karena biasa. Ya, itulah yang
kulakukan. Kubiasakan diri jadi dosen. Kubiasakan diri jadi
cerdas. Kubiasakan diri jadi pede. Kubiasakan diri jadi wanita
kuat. Kubiasakan diri jadi satu-satunya wanita yang cukup
kuat untuk menjanda sebagai ibu di masyarakat misoginis.
Karena biasa, aku bisa. Aku begitu terbiasa memainkan
karakter yang kureka tadi sampai-sampai tak perlu berpurapura lagi. Aku sudah menjadi dirinya. Aku mereka-reka
karakter wanita yang kuinginkan, dan aku menjadi seperti itu.
Aku pertama kali menyadari hal ini saat Dekan fakultasku
berkomentar setelah mengamati kelasku.
“Anda sungguh percaya diri. Dan sudah sepantasnya.
Anda dosen unggulan,”
“Percaya diri?”
Kuabaikan pujian atas kemampuan mengajarku. Ini kali
pertama ada orang yang menyebutku percaya diri! Sudah
tuntaskah aku membiasakan diri? Apa aku benar-benar sudah
bisa?
“Saya tak merasa percaya diri. Tapi terima kasih atas
pujiannya.”
Butuh sekitar setahun untuk meraih rasa percaya diri dan
prosesnya tidak mudah. Namun, proses ini diperlancar oleh
fakta bahwa aku satu dari segelintir wanita lajang di sebuah
negara yang disesaki pria lajang. Rata-rata prianya lelaki cabul
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menjijikkan yang berasal dari negara-negara tempat tindakan
memerli wanita itu dianggap wajar. Tadinya kupikir laki-laki
di Mesir sudah parah tapi laki-laki dari India dan Asia Selatan
jauh lebih parah. Tapi setidaknya mereka jaga jarak. Tak satu
pun berani bicara padaku, jadi aku cukup menghindari kontak
mata dan menjaga jarak.
Namun, lain cerita lelaki Arab. Mereka pikir karena mereka
kaya, semua wanita akan tertarik. Tak habis heran mereka saat
tahu yang sebaliknya. Bahkan ada wanita-wanita ekspat yang
mempertanyakan ini padaku.
“Tapi kamu beruntung, lo! Mereka demen sama kamu!
Kamu itu kayak wanita idaman mereka! Rambutmu, corak
warna kulitmu, parasmu – ah, Syekh mana pun pasti jatuh hati
kalau kamu mau!”
“Sayangnya aku nggak tertarik sama Syekh mana pun.”
“Aduh, sayang sekali! Kalau aku jadi kamu, kesempatan
seperti itu sih sudah pasti kuambil.”
Nona polos ini tak sadar akan jerat yang menantinya.
Matanya hijau karena melihat uang, tapi aku paham betul
harga yang harus dibayarnya.
Sejujurnya, aku tak berminat mencari pasangan. Malah, aku
lagi senang-senangnya melajang. Para pria di komunitas
ekspat Barat sangat membantu dalam memacu egoku. Tak
pernah aku merasa secantik dan seidaman seperti saat itu.
Perhatian seperti itu sangat ampuh mengobati semua hal
negatif yang terjadi di masa lalu. Cowok-cowok cakep
berlomba-lomba mencuri perhatianku! Perubahan ganjil yang
kusambut baik.
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Tahun pertamaku di sana, aku pacaran dengan seorang
rekan kerja. Pada saat tahun itu berakhir, aku sudah berubah
menjadi wanita yang berbeda dari wanita yang membuatnya
terpikat pada awalnya. Aku bukan lagi wanita gugup dan risau
yang pelan-pelan sedang membangun kembali hidupnya. Aku
sudah menjadi wanita seperti yang kuinginkan: wanita yang
bisa jadi teladan bagi putrinya. Awal-awalnya, kucoba
bersabar menghadapi rengekan dan rajukannya, tapi lamalama jengah juga. Sekarang aku tahu aku pantas mendapatkan
yang lebih baik dari itu.
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Cinta

T

ahun keduaku dimulai dalam keadaan yang lain
sekali. Aku sudah sepenuhnya percaya diri dan
merasa mantap dengan jati diriku yang baru. Aku

sudah

sepenuhnya

menjadi

wanita

seperti

yang

kuinginkan. Aku siap menantang dunia. Aku ingin
akhirnya merangkul hidup sebagai wanita lajang. Aku mau
seperti Ally McBeal atau salah satu dari para wanita di Sex
and the City!
Tak lama setelah tahun yang baru dimulai, aku bertemu
cinta matiku.
Aku tak ingin jatuh cinta padanya. Aku tak ingin jatuh cinta
pada siapa pun. Aku menolaknya berkali-kali karena tak
ingin ada pria yang membuyarkan semangat gadis lajangku
ini. Tapi di saat yang sama, aku takut: kalau hubungan ini tak
kuberi kesempatan, seumur hidup aku mungkin akan
menyesal. Kurasa aku takkan pernah bertemu orang seperti
dirinya lagi. Aku tahu, ada yang berbeda pada dirinya. Ada
269

sambung rasa yang tak bisa dijelaskan dan, walau sudah
kucoba, tak bisa kusangkal.
Setiap kali aku menolaknya, dia tak pernah sakit hati dan
bilang dia rela jadi teman saja daripada tak ada aku dalam
hidupnya. Dia selalu tahu harus bilang apa, harus berbuat apa.
Aku tak tahu kenapa dia bisa begitu. Selalu kucari alasan tak
bakal berhasilnya hubungan kami, dan pada saat aku bertemu
dengannya lagi, apa pun alasan itu tadi sudah diberantasnya –
sekalipun aku belum bilang apa-apa! Nalurinya tahu.
Asmara di antara kami begitu gamblang dan nyata, berapa
kali pun aku menjauh, seolah dia tak pernah mau
melepaskanku. Dia abaikan sikapku yang malu-malu kucing
dan terus membuatku terpesona. Dengan lihainya dia
mengelak dari semua halangan, melompati semua rintangan.
Aku

begitu

terbiasa

berpikir

logis

dan

faktual

dan

mengabaikan hati dan perasaanku – tapi memang itulah
caraku satu-satunya untuk bertahan. Tapi dia membuatku mau
mendengarkan kata hatiku lagi. Aku harus menjalani terapi
untuk belajar percaya lagi. Dan, akhirnya, kubiarkan dia
masuk. Kulepaskan semua rasa takut, cemas, enggan percaya,
dan kubiarkan diri ini jatuh cinta.
Seumur hidup, inilah kali pertama aku menjalin hubungan
asmara, kali pertama aku mengenal rasanya benar-benar
mencintai dan benar-benar dicintai. Butuh beberapa saat untuk
mengenali perasaan aneh yang meliputiku ini: rasa bahagia.
Sesak di dadaku melonggar, panas di darahku menyejuk, aku
mabuk kepayang, hidup di nirwana yang jauh lebih magis dari
yang pernah bisa kubayangkan.
Lalu dia melukaiku. Bagi pasangan biasa, mungkin akan
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lebih mudah untuk bersikap 'nanti juga baik sendiri', tapi aku
bukan gadis biasa. Sedari dahulu, yang kutahu hanya sakit hati
dan pedih dan duka dan susah, dan ini kali pertama dalam
hidup aku benar-benar percaya mungkin aku bisa merasakan
hal berbeda. Aku sudah percaya padanya. Aku sudah yakin
padanya. Aku benar-benar merasa diriku pantas menerima
semua cinta dan kasih sayang ini. Tapi iblis-iblis di jurang hati
bangkit menantangku. Lugu banget sih lu! Mau-maunya jadi
lembek gini. Ya iyalah dia ngecewain elu. Bukannya dari dulu yang
lain juga gitu?!
Katanya, orang tertarik pada orang yang berkebalikan
watak darinya, dan di kasus kami itu benar adanya. Hidupnya
hidup enak. Tak kenal susah-payah. Di kepalanya, kata stres
cuma tak lebih dari konsep abstrak. Dia tak tahu seperti apa
rasanya. Sementara aku, tak tahu rasanya tidak stres. Sepuluh
tahun sebelum kami bertemu, dia menghabiskan waktu jalanjalan keliling Eropa, berleha-leha – beda sekali dari caraku
menjalani hidup sepuluh tahun ke belakang.
Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Kalau kami tak
bertemu di Timur Tengah, kemungkinan besar jalan hidup
kami takkan pernah bersinggungan di Kanada. Kami tinggal di
dua ujung negara itu, terpisah jarak ribuan mil. Bukan secara
geografis saja, tapi dalam semua segi yang mungkin ada. Kami
ibarat yin dan yang.
Tapi entah bagaimana, dua kekuatan yang berlawanan
justru

bisa

menciptakan

hubungan

yang

saling

menguntungkan. Dia yang tak pernah stres adalah penawar
bagi hidupku yang stres melulu. Sikapnya yang periang dan
tak banyak berpikir jauh ke depan adalah obat ampuh bagiku
yang khawatir melulu soal masa depan.
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Dia mengajariku makan makanan yang mahal-mahal
(Paling-paling sejam lagi berakhir sia-sia di jamban juga! ). Dia
mengajariku untuk bepergian (Terus nanti kalau ada apa-apa dan
kita jauh dari rumah, gimana?). Aku ibarat Chicken Little, dan
dia berani sumpah-disambar-geledek bahwa langit tidak akan
runtuh. Dan aku ingin mempercayainya.
Karena itu, hubungan kami kuperjuangkan. Kurasa dia
takkan pernah mengerti sekuat apa aku memperjuangkan
hubungan kami. Dia takkan bisa tahu seperti apa rasanya
bagiku atau betapa keras usahaku untuk bisa percaya lagi
padanya.
Dan memang, setelah bertahun-tahun menjalin hubungan,
bahkan setelah kami menikah, punya anak, dan kembali ke
Kanada, aku masih tidak sepenuhnya percaya padanya. Selalu
ada relung di hatiku yang kulindungi dari dirinya, relung yang
tetap menyimpan kekuatan yang kubutuhkan kalau-kalau
harus berpisah. Dengan ketat kuawasi keuangan kami dan
dengan teliti kuhitung berapa yang kubutuhkan untuk
melanjutkan hidup sendiri kalau nanti kami terpaksa bercerai.
Aku tak mau gegabah lagi. Cukup sekali...
Hatiku belum bisa benar-benar menerima hingga aku,
dengan ceroboh dan sangat berbahaya, ganti melukai hatinya.
Untunglah dia mau berjuang mempertahankan hubungan
kami saat itu. Kini berganti kisah, dan dia membuktikan
padaku bahwa dia sepenuh hati berkomitmen padaku, pada
pernikahan kami, dan pada keluarga kami. Itulah ujian
terakhirnya, dan dia lulus dengan sempurna!
Waktu hari jadi pernikahan kami yang ke-10, kami kembali
ke Vegas, tempat kami menikah dahulu, untuk memperbarui
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janji perkawinan kami, tapi kali ini penghulunya adalah Elvis.
Akhirnya, dengan yakin bisa kukatakan, kubuka relung
terakhir di hatiku yang tadinya kusiapkan untuk jaga-jaga ini.
Aku tak lagi terus-terusan menghitung keuangan kami untuk
memastikan aku bisa membawa kabur putri-putriku walau tak
banyak waktu untuk bersiap. Akhirnya, satu kakiku tak lagi di
luar pintu. Akhirnya, aku merasa cukup aman untuk masuk ke
rumah, dan menutup pintunya. Tak pernah kusangka aku
akan sampai di titik ini. Aku bahkan menganggapnya bukan
tujuan yang realistis, karena kupikir takkan pernah kucapai,
dan kurasa amat sangat tidak bijak.
Kalau dilihat lagi, kurasa aku hanya mabuk kebahagiaan
dan cinta, sampai lupa kalau hidup ini bukan dongeng. Aku
beranjak dari titik ekstrem yang satu ke titik ekstrem yang lain.
Hidupku bukan lagi cerita horor, tapi bukan pula dongeng
syahdu. Aku belajar bahwa hidup adalah tempat berlindung
yang aman dan nyaman tepat di tengah-tengahnya.
Aku memang mencintainya, dan kurasa aku takkan pernah
merasakan cinta yang seperti ini lagi terhadap manusia yang
tidak kulahirkan. Dia baik dan murah hati, dan dialah yang
persisnya kubutuhkan, walau dia sendiri tak paham alasannya.
Dialah hadiahku karena telah bertahan menjalani perjuangan
dan menghadapi semua trauma masa lalu. Dialah cahaya di
ujung terowonganku.
Aku merasa, yang menguatkanku melalui naik turun
hubungan

kami

adalah

suara

dari

Tiffany.

Tiffany

menyukainya. Dan aku lebih percaya pada penilaiannya dari
penilaianku sendiri. Sekitar satu tahun setelah pernikahan
kami, Tiffany masuk rumah sakit untuk tes rutin, tapi dia tak
pernah keluar lagi. Dia punya kelainan jantung bawaan karena
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ibunya

mengonsumsi

turunan

thalidomide

ketika

mengandung. Jantung Tiffany ibarat selimut yang penuh kain
tambalan, dan hanya dokter spesialis jantungnya yang paham
seperti apa. Dokternya sedang tidak di tempat ketika Tiffany
masuk dan menjalani skrining. Dia disuntik zat pewarna
kontras supaya dokter bisa melihat seperti apa jalannya zat itu
di pembuluh-pembuluh nadinya. Ada komplikasi selama CT
scan yang sudah puluhan kali dialaminya, tapi kali ini
dokternya tidak ada.
Terpukul hancur saja tak cukup untuk melukiskan
perasaanku saat itu. Rasanya seperti tak lagi terhubung dengan
planet ini. Tiffany adalah satu-satunya orang yang tetap
bersamaku dari masa laluku ke masa transisiku hingga ke
diriku yang sekarang. Kami putus kontak selama beberapa
tahun waktu aku menikah dengan Essam, tapi aku mencarinya
segera setelah meloloskan diri dari pernikahan itu. Dialah satusatunya saksi hidupku. Tanpanya, apa aku masih ada? Tiffany
meninggal di bulan lahirnya – November. Sekarang, tiap tahun
dari Halloween sampai Natal, aku jatuh ke jurang kelam
depresi. Malangnya, kedua putriku berulang tahun di kurun
waktu itu. Aku harus memaksa diri untuk mempersiapkan
pesta, membuat kostum, membeli hadiah, dan memasang
hiasan rumah, padahal satu-satunya pikiran yang membuatku
nyaman adalah pikiran untuk mengakhiri hidupku sendiri.
Cuma itu yang rasanya pas, yang rasanya masuk akal.
Kuingatkan diri bahwa aku harus berjuang melawan desakan
itu hingga musim semi. Tapi rasanya melelahkan sekali. Dan
aku takut kalau pada suatu musim dingin yang kelam itu aku
tak punya cukup tenaga untuk melawan lagi.
Tapi seperti biasa, hidup tetap kujalani meski berat kaki
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melangkah.

Saat

keadaan

tak

suram-muram,

semua

cemerlang. Aku sangat mensyukuri setiap hari cerah dan
setiap tarikan napas. Aku sangat mensyukuri suamiku dan
kedua putri kami.
Putri bungsu kami cerdas, perhatian, lucu, cantik –
pokoknya

bikin

takjub.

Seperti

kakaknya,

dia

ikut

menyembuhkanku. Dia berkesempatan untuk dibesarkan di
rumah yang stabil dan penuh kasih sayang. Dia punya kakak
yang sangat menyayanginya. Dia pintar semuanya – main
bola, piano, tari hip-hop, belajar bahasa. Semua kesempatan
yang diinginkan seorang anak ada padanya, dan tidak dia siasiakan. Semua akan kulakukan demi melindungi hidupnya
yang tanpa torehan luka. Bakal seperti dialah kita jadinya kalau
diri tidak dirusak oleh orang dewasa di hidup kita.
Suamiku dan putri bungsu kami takkan pernah bertemu
ibuku. Aku tak pernah lagi bersinggungan dengannya sejak
2004. Awalnya, rasa sakitku begitu mendalam sehingga
mudah disusupi rasa marah, menjadi hampir tak bisa
dibedakan darinya dan, pada akhirnya, melekat kuat padanya.
Tapi tak ada orang yang bisa hidup seperti itu selamanya.
Sekarang, rasanya seperti mati rasa saja. Butuh waktu yang
begitu panjang, tapi akhirnya, sejujur-jujurnya dan sesungguhsungguhnya, aku tak lagi peduli apa yang terjadi padanya.
Sudah lama aku tak lagi menginginkan persetujuannya, tapi
lantas ada sisa rasa gusar ingin menuntut maaf, pengakuan,
dan tanggung jawab darinya atas segala sengsara yang telah
disebabkannya padaku.
Aku sangat bersyukur karena sekarang bisa berkata bahwa
akhirnya aku sudah lepas dari jerat rasa itu. Aku tak lagi ingin
atau butuh apa pun darinya.
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Karena ibuku adalah matriark keluarga, aku juga tak
bersinggungan

dengan

saudara-saudara

kandung

atau

anggota keluargaku yang lain. Pernah sekali aku berjumpa
singkat dengan Abang ketika, sekitar sepuluh tahun setelahku,
dia menyadari bahwa ibuku penuh rasa benci dan sikap
manipulatif. Tapi karena bertahun-tahun dikucilkan, dan
semua trauma dan marah dan kesal, tersambungnya kembali
hubungan kami ini pun tak panjang umur.
Sekarang, aku tak ragu-ragu untuk langsung memutus
ikatan yang beracun. Aku tak mau buang waktu memaafkan
dan mencoba lagi dan lagi, sebagaimana dahulu. Jadi ketika
Kakak menuduhku berbohong soal pelecehan oleh mantan
bapak mertua/mantan ayah tirinya, aku langsung memutus
kontak dengannya. Lagi pula, dia sudah terlalu jauh tenggelam
dalam sumur tak berdasar Islam, dan dunia kami sudah tak
bisa lagi disatukan. Kedua putrinya (yang satu sedikit lebih tua
dari putriku, dan yang satu lagi lebih muda) sudah menikah,
dan putranya sedang berkuliah di salah satu universitas
terbaik Kanada. Siklus serupa terus berputar tak terhalangi.
Aku punya seorang paman yang teratur kuhubungi; dia
membesarkanku waktu aku masih bayi selagi Ibu kembali ke
tempat kerja – dari bayi hingga usiaku sekitar satu atau dua
tahun. Jadi kami punya ikatan istimewa. Dia memanggilku
Jesse. Aku tak tahu alasannya memanggilku begitu, tapi aku
suka. Dan aku menyayanginya. Sejak 2004, dialah satu-satunya
keluarga besarku. Dengan yang lain, aku tak pernah
bersinggungan.
Lalu suatu hari Paman bilang kalau aku punya seorang
sepupu (ayahnya adalah saudara laki-laki tiri ibuku) yang
dikucilkan dari keluarganya karena menikahi seorang lelaki
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Yahudi. Nah! Langsung kukontak dia dan kuceritakan bahwa
aku pun anak terkucilkan dan kuharap kami bisa bertemu. Dia
langsung

menjawab

dan

tak

lama

kemudian

datang

mengunjungiku. Rasanya riang bukan main bisa bertemu
anggota keluarga lain yang eks-Muslim! Tak bisa kujelaskan
betapa aku merasa beruntung karena punya anggota keluarga
dalam

hidupku

yang

menyayangi

dan

sepenuhnya

memahamiku. Aku begitu bersyukur karena kedua putriku
punya seorang bibi.
Aku sedih karena aku tak dilahirkan di keluarga yang tak
mengasihiku, tapi tentu dalam hal ini aku tidak sendiri. Banyak
orang tumbuh besar dengan orang tua busuk, tapi mereka
tetap bisa menjadi manusia yang berhasil. Aku tidak sesedih
para eks-Muslim yang menyayangi orang tuanya dan tumbuh
besar di rumah yang bahagia. Dicampakkan oleh ayahmu
karena meninggalkan agamamu padahal selama ini kamu anak
kesayangan ayah – pasti sakitnya jauh lebih terasa. Ayahku,
dia nyaris tak mengenalku. Dicampakkan oleh ibu yang kamu
kagumi, ibu yang memberikan bahunya sebagai tempatmu
bersandar di kala sedih – pasti rasanya jauh lebih amat sangat
sakit. Walau tak terbayangkan rasa sepi dan ngeri karena
memutus pertalian dengan keluarga, itu pilihan yang tak
terlalu pedih bagiku. Aku bersedia bayar harga untuk
kesempatan menjalani hidup yang lebih baik buat diriku
sendiri, dan terlebih, buat kedua buah hatiku.
Aku sedih karena tak punya foto bayi putri pertamaku.
Ayahnya melarang foto, dan perlu beberapa tahun setelah
melarikan diri hingga aku mampu beli kamera. Tapi wajahnya
terpatri di ingatanku. Buah hatiku sayang. Berjam-jam
kuhabiskan untuk mengingat setiap lekuk wajahnya saat
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kujanjikan bahwa aku akan memberikannya hidup yang baik.
Bahwa dia akan mengenal kebahagiaan. Bahwa dia akan
mengenal kebebasan.
Aku sedih karena kedua putriku takkan pernah mengenal
siapa pun dari keluarga Mesir mereka. Mereka sama sekali tak
mengerti. Bicara soal Mesir barang kali sama seperti bicara soal
Yunani atau Tiongkok; semuanya hanya negeri yang jauh.
Kedua putriku tak bisa berbicara atau memahami bahasa
Arab.
Mereka berdua takkan pernah merasa takut akan dibakar
oleh sesosok pria tak kasatmata nun di atas langit jika tak sujud
menyembahnya lima kali sehari.
Mereka berdua takkan tahu seperti apa rasanya malu
dengan tubuh atau rambut mereka sendiri.
Mereka berdua takkan pernah dipaksa untuk melakukan
apa pun yang tak mereka suka hanya demi memuaskan
khayalan arogan penuh dendam dari isapan jempol seorang
gembala kambing abad ketujuh.
Mereka

berdua

takkan

pernah

harus

menghadapi

kekerasan terhadap anak, baik yang psikis, fisik, atau seksual.
Aku sudah mampu melindungi putri-putriku, dan untuk
itu aku bersyukur. Aku telah berhasil dalam menjalankan misi
hidupku.

Kubongkar

semen

yang

menguburku,

dan

kuhentikan siklusnya. Semua penundukan, penghinaan, dan
indoktrinasi itu berhenti di aku.
Akulah jembatan; akulah generasi pertama – akulah Hodor
dari Game of Thrones, yang menahan pintu agar putri-putriku
bisa hidup bebas. Mereka takkan mengenal hidup yang telah
kujalani. Hidup seperti itu asing bagi mereka, seasing yang
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dirasakan sebagian di antara kamu. Maka aku bahagia.
Kisahku kisah keberhasilan. Aku tegar. Aku menolak takluk.
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Melawan

M

enulis buku ini adalah perjalanan yang sulit tetapi
memuaskan. Sulit, itu sudah jelas: rasanya seumur
hidup tak pernah aku menangis sebanyak saat aku

menulis ini. Aku dipaksa kembali ke ingatan-ingatan kelam
yang sudah terkubur dalam-dalam. Kusingkap tabir dan
kubiarkan semua mara keluar dari sarangnya. Semua
pengalaman yang tak pernah kuceritakan kepada kawan,
suami, dan bahkan tak kuakui sendiri – telah kutulis untuk
dibaca seluruh dunia.
Wajar, melepas semua iblis itu rasanya memuaskan dan
bikin plong. Setelah ditimpa cahaya, mereka tak lagi begitu
menakutkan. Pernah seorang dosen menulisku berkata kepada
kami, kita selalu menelan ludah di mulut kita sendiri, tapi
kalau kita meludah ke atas meja, kita takkan pernah menjilat
dan menelannya lagi. Analogi yang kasar, tapi sangat pas dan
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mengena. Begitu sesuatu itu kamu keluarkan, dia tak lagi
sama. Dan yang paling penting, dia tak lagi ada di dalammu.
Rasanya plong!
Juga memuaskan karena semua orang-orang hebat yang
kujumpai di dunia maya! Andai saja bisa kuhimpun kalian
semua dalam satu pelukan besar. Memposting di blog Tumblr,
laman Facebook, dan di Twitter telah membuatku terhubung
dengan begitu banyak orang yang menakjubkan, ramah, baik,
dan penyayang. Sungguh, aku bisa melalui ini karena
semangat dan dukungan kalian. Setiap kali aku menerima
pesan, baik dari seorang teman lama dari SMA, seorang wanita
eks-Muslim di Saudi yang masih merahasiakan statusnya, atau
anak dari salah seorang kolega kerjaku, rasanya seperti
embusan angin segar yang memberiku tenaga untuk terus
melangkah.
Berkali-kali aku tak sanggup membayangkan harus duduk
dan kembali menulis, yang rasanya kuistilahkan seperti
‘masuk ke alam kelam’. Tapi kali itu juga kulihat surel di salah
satu kotak masukku dengan pesan tulus dari seseorang yang
mengerti atau yang mengungkapkan rasa terima kasih atau
apresiasinya. Karena itulah aku lanjut. Aku mau jadi berani
untuk

kalian.

Aku

mendengar

sorak-sorai

kalian

menyemangatiku dari seluruh dunia! Dari Prancis, Eslandia,
Italia, Polandia, Mesir, Iran, Pakistan, untuk menyebut
beberapa saja di antaranya, dan dari sekitarku sendiri di
Kanada dan Amerika Serikat. Sorak dukungan kalian, saat itu
hingga kini, sungguh besar artinya bagiku. Aku tahu, mustahil
aku berhasil tanpa kalian.
Aku tahu, cerita ini ceritaku, tapi ceritaku ini banyak yang
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mengalami. Sejak tampil di hadapan publik, bertubi-tubi
kuterima pesan dari para wanita dan pria yang mengalami
cerita serupa. Kucoba sebaik mungkin untuk membantu tiaptiap dari mereka. Aku tahu, tak ada orang di hidup mereka
yang bisa mereka percaya, tapi mereka percaya padaku, dan
itu sebuah kehormatan serta tanggung jawab yang tak
kupandang enteng.
Malah, saking seriusnya, sampai-sampai membahayakan
nyawaku sendiri. Sungguh bertubi-tubi. Dan aku bukan
profesional. Aku tak tahu cara mengambil jarak dari ceritacerita yang kusimak. Rasanya seperti tiap-tiap dari mereka
anak-anakku sendiri. Sementara itu, anak-anakku yang
sebenarnya jadi tersingkirkan. Pernah, saat tengah menonton
pertandingan sepakbola putriku, ada panggilan Skype dari
Somalia, dan aku merasa harus menjawabnya. Aku tahu, yang
menghubungi adalah seorang gadis yang takut diadukan
ayahnya sebagai orang yang meninggalkan agama Islam ke
kelompok teroris di sana, Al Shabab. Dia diberi pilihan untuk
bertobat dan kembali memeluk Islam dalam tiga hari atau
dibunuh. Tentu ini lebih penting dari menonton putriku
mencetak gol, 'kan?
Tapi

lama-kelamaan,

semuanya

justru

berbalik

menghantamku. Aku remuk. Pelan-pelan aku diruyaki, lalu
ditubruk, seperti hantaman truk. Aku jadi tak bisa berbuat apaapa tanpa serangan panik yang bandel, bikin ringkih, dan
selalu mengintai untuk menyergapku. Kubilang kepada
suamiku, rasanya seperti jadi sehelai kertas tisu tipis yang
melayang di tengah badai, mencoba menghindar dari tetestetes hujan. Aku tahu ini harus berubah.
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Aku mencoba mencari seorang praktisi profesional yang
bisa menjadi tempatku merujuk orang-orang ini. Seorang
profesional yang memahami kepelikan situasi dari para eksMuslim yang terjebak di negara-negara mayoritas Muslim,
yang memberlakukan hukuman mati untuk warganya yang
keluar dari agama itu. Aku sudah sering bertemu konselor
yang memberi nasihat seperti coba bicara dengan ibu Anda, dan
mungkin masalahnya bisa selesai dengan bicara baik-baik – nasihat
simpel yang sama sekali tak efektif mengingat konteksnya.
Kalau orang-orang ini bicara ke ibu mereka, mereka bisa mati.
Di tengah pencarian, kutemukan Jimmy Bangash, seorang eksMuslim keturunan Pakistan dan tinggal di Inggris, yang
dinafikan oleh keluarganya karena dia gay. Dia seorang life
coach yang sedang menjalani pendidikan untuk meraih gelar
master di bidang psikologi konseling. Dia orang yang pas. Tak
lama, aku mengawali pembentukan Free Hearts Free Minds
(FHFM) dan mulai merujuk klien-klien kepadanya. Solusi
yang sempurna. Sekarang ada bantuan profesional untuk
orang-orang yang menghubungiku. Kami memprioritaskan
para wanita di Arab Saudi dan para anggota komunitas LGBT,
tapi kami berupaya membantu sebanyak mungkin orang,
semampu kami. Buka saja situs web kami, kamu akan
membaca kesaksian-kesaksian dari sebagian orang yang telah
kami bantu. Menjadi bagian dari organisasi ini rasanya
memuaskan hati. Kami beroperasi murni dengan dana hasil
donasi, dan setiap peser uang yang terkumpul disalurkan
untuk membantu orang dan menyelamatkan nyawa. Kunjungi
situs web kami kalau kamu ingin membaca info lengkapnya
dan,

semoga,

ikut

menyumbang

www.FreeHeartsFreeMinds.com
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juga

–

Selain kerja yang menggembirakan di FHFM, setiap hari
hatiku senang melihat para wanita yang menggunakan tagar
#FreeFromHijab. Seorang wanita yang berkirim pesan pribadi
denganku (dia tidak masuk kriteria FHFM karena tinggal di
Kanada, bukan negara mayoritas Muslim) tengah berjuang
keras mempertanyakan imannya. Dia memutuskan, pada
#NoHijabDay, dia akan melepas hijabnya di depan kamera
untuk pertama kalinya. Videonya viral. Setelah membuat
pernyataan mengenai emansipasi wanita dalam bahasa Arab,
Inggris, dan Prancis, dia melepas hijabnya. Video tersebut
diakhiri dengan senyumnya yang merekah. Videonya menarik
begitu banyak perhatian sampai-sampai dukungan dari
warganet memberanikannya untuk melangkah lebih jauh dan
meninggalkan suaminya yang kasar! Kebebasannya dimulai
dengan melepas hijab, tapi itu baru langkah pertama. Sekarang
dia – tubuh dan pikirannya – benar-benar bebas! Itulah
kekuatan media sosial. Orang merasa, mengeklik “suka” atau
“ritwit” tak banyak berguna padahal, kenyataannya, hal
tersebut

bisa

mengubah

kehidupan

orang.

Aku

menyaksikannya terjadi setiap hari.
Aku melihat para wanita di Arab Saudi, Mesir, Iran,
Aljazair, Yaman, Sudan, dan negara-negara mayoritas Muslim
lain yang jadi berani karena riuh dukungan dari warganet yang
menuntut otonomi mereka. Aku melihat para wanita yang
menyembunyikan wajahnya, lalu menunjukkan rambut
sembari tetap menutup wajah, dan akhirnya dengan bangga
menunjukkan diri mereka yang utuh dan indah! Aku merasa
sungguh terhormat bisa menjadi bagian dari hal itu. Dulu, saat
jadi guru TK di Mesir, kurasakan kegembiraan karena setiap
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kata dalam bahasa Inggris yang nanti akan dibaca oleh anakanak itu adalah karena peranku. Sekarang, saat bekerja
bersama wanita-wanita ini, kurasakan kegembiraan yang
sama. Terlibat dalam upaya mendorong semangat kaum
perempuan untuk membebaskan diri mereka, untuk hidup
bebas, adalah guna terbaik dari hidupku ini.
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Asa

Akan tiba saatnya, ketika seisi dunia mengakui bahwa perempuan
setara dengan laki-laki. ~ Susan B. Anthony

S

usan B. Anthony mengucapkan kalimat itu 135 tahun
yang lalu. Sayangnya, saat yang diprakirakannya itu
belum lagi tiba.

Di Amerika Serikat 135 tahun yang lalu, perempuan

dianggap properti milik ayah lalu suami mereka. Busana
mereka sudah diatur, begitu juga dengan pekerjaan dan orang
yang akan mereka nikahi. Selama seabad terakhir, perempuan
telah berjuang demi emansipasi melalui feminisme gelombang
pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan kini
gelombang keempat. Walau gelombang-gelombang itu layak
dikagumi, di luar dunia Barat efeknya hanya seperti riak saja.
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Perempuan Barat mungkin sudah diakui setara dengan
laki-laki, tetapi di banyak bagian dunia lainnya, para pejuang
kesetaraan, para kamerad Susan B. Anthony, masih berjuang
keras meraih kesetaraan mereka.
Ada jurang lebar di antara kaum feminis di negara-negara
Barat dan kaum feminis di negara-negara mayoritas Muslim.
Tumbuh besar sebagai orang Kanada generasi pertama di
keluarga Muslim fundamentalis, aku lama terjebak di antara
dua dunia itu.
Di rumah, aku diajarkan bahwa, sejak usia sembilan tahun,
aku harus mengenakan hijab untuk melindungi diri dari lakilaki yang ingin mencabuliku. Dari masyarakatku, aku justru
belajar bahwa ini namanya menyalahkan korban.
Di rumah, aku diajarkan bahwa gadis yang baik, murni,
dan bersih mengenakan hijab, sementara gadis yang kotor, liar,
dan tercela tidak. Dari masyarakatku, aku justru belajar bahwa
ini namanya stigmatisasi.
Dihadapkan pada pilihan di antara kedua dunia itu,
akhirnya aku memilih melepaskan diri. Keputusan itu hampir
membuat nyawaku dan nyawa putriku melayang. Tapi itu
risiko yang mau kuambil, bukan untukku saja, tapi terlebih
demi putriku.
Waktu masih belia, aku membaca tentang para pahlawan
gerakan

perjuangan

hak

pilih

perempuan.

Kelompok

minoritas kecil yang berisi para perempuan pejuang kebebasan
ini menghadapi hukuman penjara, membahayakan nyawa
mereka, dan bahkan bersedia mati demi membuka mata
masyarakat terhadap penderitaan mereka. Mereka adalah
perempuan

yang

dipinggirkan
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masyarakat.

Mereka

menggoyang status quo. Mereka ancaman bagi tatanan. Bukan
hanya laki-laki yang merasa terancam, karena misi mereka
berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat yang
didominasi laki-laki, tapi perempuan pun merasa terancam.
Perempuan-perempuan ini adalah para pahlawanku. Aku
ingin sekali menjadi berani seperti mereka dahulu.
Dan kini, sebagai perempuan dewasa, aku berupaya
bersama para pejuang hak seperti mereka dari seluruh dunia,
setiap hari. Sepertiku, perempuan-perempuan ini telah melihat
kedua dunia itu dan memilih untuk hidup sebagai perempuan
bebas, meski nyawa taruhannya. Mereka adalah para
perempuan di Iran yang dicambuk dan dipenjara karena
menolak mengenakan kain yang diwajibkan Syariat di kepala
mereka. Mereka adalah para perempuan di Arab Saudi yang
disiksa di penjara karena menuntut hak untuk mengemudi
atau bepergian tanpa izin seorang wali laki-laki. Mereka adalah
gadis-gadis belia di Afghanistan yang ditembak kepalanya
karena ingin bersekolah. Mereka adalah gadis-gadis kecil di
Sudan yang mati bakar diri karena tak sudi dikawinkan.
Mereka adalah perempuan-perempuan muda di Mesir yang
berjuang menjaga keutuhan tubuhnya, tanpa sayatan pisau
silet.
Aku tak perlu membuka buku sejarah untuk menemukan
para perempuan yang mempertaruhkan nyawa demi melawan
masyarakat yang memandang perempuan sebagai warga kelas
dua. Aku berinteraksi dengan mereka setiap hari. Tapi
tragisnya, sebagian besar kaum feminis terkemuka Barat tidak
berdiri di sisiku dan sisi para perempuan pemberani pejuang
kebebasan ini.
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Banyak feminis di dunia Barat tidak mendukung saudarisaudari mereka ini karena takut dianggap etnosentris atau
rasis. Yang lebih parah dari pengabaian ini, berkali-kali
korporasi-korporasi Barat justru aktif mendukung hal-hal
yang dilawan oleh para perempuan pemberani ini. Sports
Illustrated edisi 2019 menampilkan baju renang burkini. Dan
yang

paling

mengerikan,

poster

Women’s

March

menampilkan seorang perempuan berhijab.
Kalangan feminis di Amerika takkan bersorak senang
karena Nike menaruh logonya di pakaian dalam Mormon, tapi
mereka bersorak gembira karena Nike menaruhnya di pakaian
sopan sesuai aturan agama yang lain. Bagaimana mungkin kita
melawan patriarki Barat sembari mendukung patriarki Islam?
Semoga buku ini telah mementahkan semua mitos dan
kerancuan yang berujung pada keterputusan yang munafik
dan berbahaya ini. Orang di negara-negara mayoritas Muslim
hanya sedang mencoba memajukan budayanya, seperti yang
telah terjadi di budaya Barat. Kalian telah menghapuskan
perbudakan. Kalian sudah bisa berjuang demi kesetaraan
perempuan. Kami hanya ingin melakukan hal yang sama. Tapi
kenapa saat kami mencoba maju, tiba-tiba hal tersebut
dipandang

buruk?

Kami

disebut

Islamofobis

karena

mengkritik Syariat dan mendesak perubahan. Kenapa kami
mesti membiarkan budaya misoginis, homofobik kami lestari?
Budaya itu tak suci, budaya itu dinamis. Budaya memang
semestinya berubah seiring kemajuan manusia. Itu bukan hal
buruk. Bukan hal buruk bagi kalian, bukan hal buruk bagi
kami.
Apartheid mustahil dihapuskan dari Afrika Selatan kalau
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bukan karena tekanan dari masyarakat internasional, dinding
Berlin takkan runtuh, perbudakan takkan terhapuskan –
pencapaian-pencapaian terhebat manusia bisa terwujud hanya
jika yang kuat berbalik dan mengulurkan tangannya kepada
yang membutuhkan dukungan. Gelap sudah kusintas. Dan
meski penuh perjuangan, terang sudah kuraih. Karena itu, aku
merasa

wajib

mengulurkan

tangan

untuk

membantu

perempuan-perempuan lain meraih kebebasan mereka. Aku
ingin membantu mengubah riak-riak feminisme yang kian
marak menjadi gelombang yang gemuruhnya terdengar ke
seluruh penjuru dunia.
Dunia Muslim sudah terlalu lama ditamengi dari kritik.
Mana mungkin ada progres kalau kritik dianggap intoleran?
Ironisnya,

orang

yang

mencak-mencak

bilang

bahwa

mengkritik Islam itu seronok dan rasis ternyata santai-santai
saja bikin film yang mengejek agama Kristen. Kok itu tidak
seronok dan rasis? Kenapa sikap merendahkan ini ditujukan
semata-mata untuk agama “orang-orang barbar berkulit
cokelat yang hina-dina”? Apa ini fanatisme tebang pilih? Apa
orang Muslim tak berhak melalui masa pencerahan dan
reformasi seperti orang Nasrani? Bukannya masa itu terjadi
karena orang mengkritik Gereja? Bukannya kritik itu akhirnya
berujung pada pemisahan Gereja dari negara? Bagaimana
mungkin hal itu bisa terjadi di dunia Muslim kalau orangorang dengan sikap patriarkis menamengi orang Muslim dari
progres? Tak bisakah mereka melihat bahwa Ben Affleck-lah
yang sebetulnya seronok dan rasis? Tak bisakah mereka
melihat bahwa dialah yang memakai tongkat ukur berbeda
tergantung etnis orangnya?
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Semoga pesanku ini tersampaikan dengan baik. Semoga
orang mulai menilai satu sama lain dan menghadapi satu sama
lain atas dasar idenya bukan identitasnya. Semoga saat orang
berjumpa dengan seorang gadis yang dipukuli keluarganya,
mereka tidak tunduk pada suku bangsa orang tua gadis
tersebut. Semoga mereka sadar bahwa, apa pun suku
bangsanya, semua gadis bisa memar. Semoga mereka mengerti
bahwa membenarkan pemukulan atas dasar suku bangsa
orang tuanya sama dengan membiarkan hidup gadis itu jatuh
dalam siksaan lahir dan batin yang takkan pernah lekang
hingga dia mati, apa pun warna kulitnya. Semoga mereka lebih
memilih untuk melindungi si anak daripada budaya atau
agama tanpa muka, tanpa nama, yang tak layak dilindungi.
Hak beragama tak boleh menggantikan hak asasi manusia.
Semoga mereka mengerti bahwa perbuatan seperti itu tidak
hanya seronok dan rasis, tapi juga tak manusiawi.
Semoga, baik saat mengobrol santai dengan rekan kerja
atau

sedang

membaca

laman

Facebook,

kamu

akan

mengungkapkan pikiran-pikiran jujurmu dan tidak dirundung
diam. Hukum penistaan agama di negara-negara Islam
memaksa orang-orang di sana tetap diam. Kalau kita juga
memilih diam karena hukum penistaan yang kita ciptakan
sendiri, siapa lagi yang akan bicara? Sudah jadi tugas,
tanggung jawab, dan hak istimewa kita untuk menyuarakan
pendapat. Hak kebebasan berpendapat yang kita nikmati
sekarang ini sudah dibayar dengan nyawa orang-orang yang
memperjuangkannya. Betapa kita tidak hormat terhadap
mereka kalau menyia-nyiakan karunia yang telah mereka
berikan ini.
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Semoga kamu memilih bersuara untuk perempuan – semua
perempuan. Sepanjang hidupku, aku telah menyaksikan
perbaikan kondisi bagi perempuan hampir setiap hari. Bukan
perubahan drastis yang lahir lewat aksi bakar beha atau aksi
protes lainnya. Tapi perubahan perlahan-lahan saat kita semua
berdinamika di seputar pengakuan bahwa perempuan adalah
anggota masyarakat yang setara.
Telah kulihat perubahan-perubahan berarti terjadi di media
– saat film, iklan, dan video musik mulai menjauh dari
berbagai stereotip seksis dan membuka ruang bagi perempuan
untuk memainkan peran yang dalam dan beragam. Kulihat
Sheryl Sandberg mengemuka dengan bukunya Lean In. Aku
belajar darinya dan dari Oprah Winfrey dan dari Michelle
Obama dan dari Beyoncé dan dari entah berapa perempuan
lain di budaya pop yang menjadi contoh bagi perempuanperempuan muda yang tumbuh besar di Amerika Utara.
Seperti ditegaskan Geena Davis dalam film dokumenter Miss
Representation, “Kau tak bisa menjadi yang tak bisa kau lihat.”
Tapi aku bisa melihat. Aku bisa melihat banyak perempuan
yang kuanggap pahlawan.
Kurasa banyak perempuan muda, generasi setelahku,
melihat para pahlawan ini juga. Dan seperti diriku, mereka
mau ikut berjuang. Mereka juga ingin menjadi contoh, menjadi
inspirasi, dan terus meretas jalan yang sudah dibentangkan
oleh para perempuan pemberani sebelum kita. Tapi tidak
seperti para perempuan sebelum kita yang harus menebang
pohon-pohon berusia ribuan tahun yang telah mengakar kuat
dan membangun jalan baru sejengkal demi sejengkal, para
perempuan muda ini lahir di dunia yang sudah dibekali
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pasukan buldoser, yang siap mendukung upaya mereka. Hasil
kerjanya sudah nyata, pertempuran sudah dimenangkan. Kita
tak lagi perlu meyakinkan siapa pun bahwa harus ada jalan
menuju kesetaraan – semua orang sudah mengiyakan.
Tapi para perempuan muda ini juga ingin ikut membangun
jalan!

Karena

sebagian

perempuan-perempuan

besar
muda

jalan
ini,

sudah
yang

dibangun,

meluap-luap

energinya, mengerahkan upaya mereka ke arah-arah yang lain.
Mereka mulai membahas apa kita mesti mulai menyebut diri
dengan istilah womxn, apa tata letak AC di tempat kerja seksis,
dan bagaimana melawan fenomena sosial yang dikenal dengan
sebutan manspreading (duduk di angkutan umum dengan kaki
melebar). Tanpa masalah nyata untuk diatasi, mereka
menciptakan

sendiri

masalah

guna

memenuhi

hasrat

memecahkan masalah.
Kalau saja perempuan-perempuan muda itu tahu bahwa
ada jalan untuk kembali ke masa lalu, untuk bergandeng
tangan dengan para perempuan pahlawan yang telah
mengukir sejarah dengan mempertaruhkan nyawa untuk
memperjuangkan kebebasan. Ada jalan untuk menyalurkan
energi mereka ke upaya membantu para perempuan yang
hanya ingin dianggap sebagai manusia yang setara dengan
laki-laki di masyarakatnya. Ada jalan bagi mereka untuk
membantu gadis-gadis yang hanya ingin bersekolah tanpa
takut didor kepalanya. Ada jalan bagi mereka untuk
membantu gadis-gadis yang tak ingin dipaksa menikah
padahal masih kanak-kanak. Semua persoalan ini, dan
berbagai macam persoalan lainnya, ada tepat di muka mereka.
Dan kita tak butuh mobil DeLorean untuk kembali ke berabad-
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abad lalu dan mencari para perempuan ini. Hari ini pun
mereka ada. Perempuan yang ditangkap dan menghilang
karena berani melepas kerudung dari kepala mereka di Iran.
Perempuan

yang

ditangkap

dan

menghilang

karena

mengemudi di Arab Saudi. Perempuan yang ditangkap atau
dibunuh karena menunjukkan wajah dan rambut mereka di
media sosial di Pakistan atau Irak. Para perempuan berani ini
ada di sekitar kita, dan mereka tak butuh lebih dari dukungan
kalangan feminis di Barat.
Bayangkan jika Susan B. Anthony dan semua pejuang hak
perempuan lain hidup hari ini, tapi alih-alih membantu upaya
emansipasi mereka, kamu memilih untuk diam karena takut
dianggap intoleran atau rasis. Atau parahnya lagi, bagaimana
kalau kamu memilih mendukung orang-orang yang ingin
membungkam para perempuan pemberani ini? Apa lacur,
itulah persisnya yang terjadi sekarang. Itulah persisnya hal
yang sedang dilakukan banyak korporasi dan kelompok
feminis Barat. Alih-alih bersorak mendukung para pejuang
kebebasan berani yang hanya menginginkan kebebasan
pribadinya, Barat justru merayakan hal yang dilawan para
perempuan ini.
Barbie, yang dulu merupakan suar feminitas dan
feminisme, kini mengenakan hijab supaya laki-laki tak tergoda
untuk memperkosanya. Marks & Spencer, salah satu swalayan
terbesar Inggris, dan Banana Republic menjual hijab untuk
para gadis. Barat yang bebas, yang dulu menjadi kiblat para
gadis berani ini dalam mencari suar cahaya dan asa, kini
mendukung para penindas mereka dan akhirnya menghalangi
progres mereka. Di Arab Saudi, perempuan membakar nikab
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mereka. Di Iran, perempuan mengikat hijab ke tongkat dan
melambai-lambaikannya di jalanan dalam diam dan sikap
membangkang saat mereka ditangkapi di barisan. Di Barat,
kita malah menaruh logo Nike di hijab.
Kita menerima dan rela mendukung penaklukan saudarisaudari kita di Timur, sekalipun kita takkan mau menerima hal
serupa bagi diri kita dan saudari-saudari kita di Barat. Di sini,
kita menuntut “bebaskan puting susu” tapi kita mendukung
orang-orang di Timur yang menuntut perempuan untuk
“menutup kepala mereka”.
Hancur hatiku menyaksikan betapa jurang ini tak
terjembatani. Di sini perempuan muda mencari-cari hal untuk
diperjuangkan,

di

sana

perempuan

muda

begitu

membutuhkan para pejuang untuk merapat ke barisan.
Bukankah harusnya terjalin tali persaudarian di antara kita?
Kalau kaum perempuan bersedia bergandeng tangan melintasi
batas negara, patriarki takkan berkutik. Patriarki mustahil ada
tanpa partisipasi aktif dari perempuan. Laki-laki ingin istri
yang disunat, tapi para ibulah yang membawa putri-putri
mereka untuk disunat kelentitnya oleh perempuan lain. Kita
bekap badan buah hati kita yang kecil, yang menjerit dan
meronta-ronta, dan kita biarkan seorang perempuan lain
menyilet kelaminnya karena laki-laki lebih suka kalau dia
seperti itu. Kita harus bangkit dan bilang tidak. Para ibu harus
membela putri-putri mereka. Kita harus melawan patriarki
bersama, bukan saling bertengkar sendiri. Seorang saudari
harus membela saudarinya. Dan seorang jiran harus membela
jirannya.
Bagi rata-rata perempuan di negara-negara mayoritas
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Muslim, pilihan mereka hanya lawan, lari, atau diam. Diam
paling sering dipilih. Pilih bukan kata yang tepat di sini.
Perempuan menerima, bukan memilih. Mereka pasrah. Kalau
kamu cuma salmon seekor yang mencoba berenang ke hulu
melawan arus banjir bandang, maklumlah kalau kamu
akhirnya pasrah. Kamu menerima hidup yang telah dipetakan
untukmu. Kamu menikahi laki-laki yang dipilihkan untukmu.
Kamu melahirkan anak-anaknya. Lalu kamu mati dengan
harapan bahwa setelah kematianmu kamu akan keluar dari
neraka dan masuk surga.
Pilihan yang kalah lazim diambil adalah lari. Ada begitu
banyak cerita perempuan yang lari dari keluarga atau suami
mereka dan mencoba bertahan hidup sendiri di negara baru
tanpa keluarga, tanpa komunitas, tanpa sahabat, tanpa dan
sumber daya pendukung. Lari pilihan sulit. Dan yang lebih
memilukan adalah ada di antara mereka, seperti Dina Ali, yang
gagal. Pada 2017, Dina mencoba kabur dari keluarganya di
Arab Saudi, tapi saat singgah di bandara Manila, dia ditolak
masuk untuk lanjut terbang ke Australia. Dia mengadu kepada
para penumpang lainnya, takut karena hidupnya dalam
bahaya, takut kalau ayahnya akan mengambilnya dan
membunuhnya. Dia mengadu di Twitter dan memohon pada
dunia untuk menyelamatkannya, tapi kita diam. Mulut,
tangan, dan kaki Dina dilakban, dan dia dipaksa terbang
kembali ke Arab Saudi. Tak ada yang tahu kabar Dina sejak
saat itu.
Dan terakhir, pilihan paling berbahaya: lawan. Perempuan
yang hidup di masyarakat opresif dan melawan, kalau tidak
dibungkam

oleh

keluarga
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sendiri,

dibungkam

oleh

pemerintah. Salah satu dari banyak kasus besarnya adalah
kasus Loujain al-Hathloul. Loujain kuliah di universitas yang
sama denganku. Setelah lulus, dia menjadi aktivis garang bagi
hak-hak perempuan di Arab Saudi. Dia memenangkan banyak
penghargaan kemanusiaan atas upaya tak kenal lelahnya
dalam memperjuangkan hak perempuan di Arab Saudi untuk
mengemudi, diperlakukan sebagai warga negara yang setara
dengan laki-laki, dan menghapuskan hukum perwalian yang
mengunci posisi perempuan sebagai tanggungan abadi, mirip
seperti penjara ruang terbuka. Menurut hukum apartheid
gender itu, perempuan tak boleh melakukan hal-hal biasa
sekalipun tanpa izin dari wali laki-lakinya. Perempuan harus
mendapatkan izin dari wali laki-laki sebelum membuka
rekening bank, bepergian, dan di beberapa kasus sebelum
menerima perawatan medis! Karena aktivismenya, Loujain
dipenjara oleh negara Arab Saudi bersama belasan aktivis
perempuan lainnya.
Seiring perlawanan perempuan di dunia Muslim, kita
hanya bisa berhasil jika bekerja bersama. Perempuan di Timur
harus bekerja bersama, dan perempuan di Barat – tolong
ulurkan tanganmu dan tarik perempuan di Timur ke jalan
menuju kesetaraan bersamamu. Siapa saja yang percaya pada
kebebasan dan kesetaraan, tolong dukung para pejuang
kebebasan di negara-negara mayoritas Muslim. Mereka butuh
kalian.
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Ucapan terima kasih

P

ertama-tama, terima kasih kepada suami yang telah
mendukungku di sepanjang proses penulisan buku
ini, yang sarat akan rasa nestapa. Saat aku sedang

terguncang, terima kasih telah menemaniku berjalan ke pantai
untuk menatap ombak sampai aku merasa jiwa ini sudah
kembali ke ragaku lagi. Terima kasih telah menceriakan
suasana hatiku lagi dengan menuruti setiap “Mau makan
cupcake? Aku pengin makan ayam goreng dan cupcake.” Aku
bahagia karena menemukanmu. Aku gadis paling beruntung
di dunia.
Terima kasih untuk kedua putriku atas pengertian kalian
saat Ibu tiba-tiba menangis atau tiba-tiba harus menulis di
ponsel karena tiba-tiba teringat akan sesuatu. Terima kasih
karena sudah tahan dengan guyonan “Ah, baru segitu. Dulu
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sekali pun ulang tahun Ibu tak pernah dirayakan”. Terima
kasih

sudah

menjadi

gadis-gadis

hebat,

penyayang,

pengertian, peduli, dan paling luar biasa yang bisa diidamkan
seorang ibu.
Dan terima kasih khususnya untuk Sam Harris, yang telah
mendorongku untuk tetap menerbitkan buku ini setelah pupus
rasa

inginku

untuk

menerbitkannya.

Gencarnya

surat

penolakan dan kebencian yang bertubi-tubi membanjiriku
membuatku merasa ingin melambaikan bendera putih dan
berpaling pergi. Kebaikan hati, kesabaran, dan dukungan
tanpa henti Sam telah membuatku berubah pikiran. Buku ini
takkan kamu baca kalau bukan karena Sam.
Terima kasih kepada Ayaan Hirsi Ali yang telah meretas
jalan bagi kita semua dan atas inspirasi yang kauberikan lewat
keberanian, kekuatan, dan keramahanmu. Tanpa teladan
ketegaranmu, mustahil aku berani meniti jalanku dari titik nol
sepertimu. Terima kasih karena telah menerangi jalan bagiku
dan jutaan orang lain seperti kita. Terima kasih untuk semua
eks-Muslim lain di luar sana, yang sudah berani menunjukkan
wajah dan suara mereka. Terima kasih sudah menjadi inspirasi
bagi yang lain untuk menjalani hidup yang jujur, dan terima
kasih karena telah memikul risiko ini bersama-sama! Makin
banyak kita menunjukkan diri, makin aman kita semua. Kalian
juwitaku.
Terima kasih kepada Christopher Hitchens; kurasa kau
akan bangga padaku. Kuikuti teladanmu dalam menyuarakan
kebenaranku tanpa takut menyinggung perasaan kalangan
mana pun. Terima kasih kepada Richard Dawkins karena
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menjadi salah satu orang berani yang tak menahan-nahan
kritiknya terhadap Islam dan memperlakukan Islam tak
ubahnya agama atau ideologi lain, meski harus menghadapi
reaksi negatif yang menggebu-gebu. Terima kasih kepada
Dave Rubin karena telah mengundangku ke acaramu dan
membuatku lupa kalau aku begitu gugup sampai mau
pingsan! Terima kasih kepada Maajid Nawaz, Tarek Fatah,
Imam Tawhidi, Asra Nomani, Raheel Raza, dan semua orang
Muslim lain yang bersuara mendukung para eks-Muslim dan
kelompok-kelompok minoritas lain yang diasingkan dan
ditindas di bawah Syariat. Aku merasa terhormat karena bisa
mengenal kalian semua.
Terakhir tapi yang terpenting, terima kasih Ben Affleck.
Kalau bukan karena racauannya di acara Bill Maher, mungkin
aku takkan pernah tergerak untuk menjalani aktivisme ini.
Setelah menonton omelan kisruhnya pada Sam Harris, tak
pelak kurasakan hal serupa yang dirasakan Elaine di episode
Seinfeld saat melihat orang-orang makan camilan – termasuk
cokelat batang – dengan pisau dan garpu. Dia berdiri dan
berteriak: “Sudah gila kalian semua?”
Itulah rasa yang mendorongku ke dunia ini. Mana mungkin
aku duduk diam saat dikelilingi orang-orang yang berlaku
konyol? Harus kukatakan bahwa bukan Sam yang seronok dan
rasis, tapi Ben. Justru dialah yang mendiskriminasi perlakuan
terhadap orang dengan memandang kesukuannya – definisi
mutlak dari rasisme.
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