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“
BEGINILAH Andy…” Sesungguh-
nya isteri ditugaskan untuk menceria-
kan dan melegakan problem yang me-
landa seorang suami. Ya, Tia sedar

akan itu.
“Mari kita fikirkan dari segi yang positif.

Anda harus sedar tentang betapa mulianya
niat pengantin pada mulanya. Sekurang-
kurangnya pengantin mahu mengimarahkan
atau menghidupkan masjid dengan majlis
pernikahan. Lihatlah tadi, betapa ramai san-
ak saudara yang hadir. Setidak-tidaknya
mereka datang juga ke masjid walaupun
tidak menumpang solat.”

Andy tergelak kecil mendengar pendapat
isterinya. Dia tahu bahawa Tia sekadar ma-
hu menghiburkan hatinya walaupun disedari
Tia juga sebal dengan kenyataan yang berla-
ku. Namun siapalah mereka, sekadar pasa-
ngan yang paling pendiam dalam famili.

“Apa gunanya menghidupkan masjid de-
ngan majlis akad nikah sahaja? Oh, mungkin
satu hari nanti mereka dapat katakan kepa-
da anak-anak mereka, ‘Lihatlah. Ini adalah
masjid di mana ibu dan ayah bernikah dahu-
lu.’ Itu sahajakah yang mereka banggakan?
Hanya itu nilai masjid di mata mereka? Tem-
pat untuk bernikah? Ada pelbagai lagi cara
untuk menghidupkan masjid, wahai Tiaku.
Niat mereka itu tiada ertinya jika mereka
sendiri tidak bersembahyang di masjid terse-
but!”

Aduh! Parah jadinya jika Tia menjawab
kata-kata suaminya. Amarah yang diben-
dung terlepas juga sedikit demi sedikit. Perla-
han-lahan Tia mengutip idea untuk memu-
juk kewalangan suaminya.

“Maafkan kelancangan saya ini, tetapi…
menurut fikiran anda, sepupu anda yang di
sekolah menengah itu pernah bersolat Ju-
maat atau tidak?” Andy senyap. Tia agak ke-
liru sama ada itu petanda setuju atau tidak
kuasa. Namun diberanikan diri untuk me-
neruskan hujahnya.

“Pada pendapat saya, setidak-tidaknya
dia pernah datang ke masjid sewaktu akad ni-
kah tadi. Mana tahu, jika Tuhan mahu mem-
buka pintu hidayah buatnya, maka dia ter-
tarik untuk mendekati masjid di kemudian
hari. Nah… inilah yang dikehendaki oleh ke-
luarga mempelai, menurut fikiran saya.”

Andy yang sememangnya sudah meluat
dengan topik yang sedang dibicarakan, ke-
kal membisu. Maka inilah kesempatan buat
Tia untuk menyejukkan keadaan.

“Jika kita fokuskan pada golongan muda,
saya rasa idea mempelai untuk mendekat-
kan mereka dengan masjid ada bagusnya.
Inilah peluang bagi masjid diimarahkan oleh
generasi muda. Beritahu saya, berapa ramai-
kah orang muda yang mengikuti aktiviti-ak-
tiviti yang dijalankan di dalam masjid? Mu-
ngkin dengan cara inilah kita dapat menarik
golongan muda untuk mendekati masjid.”

“Dekatkah mereka dengan masjid? Anda
lihat sendiri gaya mereka. Jika benar mereka
mahu mendekati masjid, perkara yang pa-

ling asas tentang masjid harus dilaksanakan.
Ini tidak, solat pun boleh dielak-elak! Sudah-
lah begitu... Anda nampak tidak bagaimana
cara Din datang ke majlis akad tadi? Dia
membonceng kekasihnya dengan motor. Pe-
rempuan itu pula tidak mengenakan tudung.
Aduh! Mana letaknya hormat mereka pada
masjid sebagai rumah Allah?”

“Perempuan itu kemudiannya memakai
selendang, bukan?” bidas Tia.

“Tia! Selendang dengan kain baju kebaya
dengan kainnya berbelah! Datang dengan
membonceng yang bukan mahram! Aduh
Tia… saya rasakan bahawa pernikahan di
dalam masjid bukan lagi sekadar ‘mengambil
barakah’, tetapi kini sudah menjadi sebuah
trend.”

“Baguslah kalau begitu!” Tia memperli-
hatkan wajah ceria. Akhirnya, si suami da-
pat juga sebuah konklusi yang tidak begitu

buruk. Menjadikan trend berkenaan dengan
agama bukankah elok? Ini bererti lebih ra-
mai yang akan ikut sama dan akhirnya mas-
jid menjadi dekat dengan masyarakat.

“Anda silap Tia. Itu adalah suatu yang
berbahaya. Trend adalah perkembangan ten-
tang sesuatu yang pasti akan menuju kepada
suatu arah. Dan arah yang selalu dituju apa-
bila berkaitan dengan agama adalah kebo-
brokan. Sebagai contoh, lihat sahaja pema-
kaian tudung. Apa yang sedang terjadi? Ber-
mula dengan menyemat pin di bahu, beralih
ke kepala, beralih ke belakang tengkok. Lalu
apa yang terjadi? Pemakaian tudung sudah
berubah dari tujuannya untuk menutup au-
rat kepada fesyen yang menunjuk-nunjuk.
Hal ini salah Tia! Salah!”

“Lalu apa pula yang akan terjadi jika
pernikahan di masjid dijadikan trend?” Tia
sengaja memancing suaminya dengan soalan
walaupun diketahui jawapan itu sendiri.

“Tia…” Jeda Andy bagi mengambil tena-
ga dan mengutip kesabaran. “Pernikahan di
masjid menjadi trend yang akan menghilang-
kan nilai sebenar masjid itu sendiri. Rumah
Allah sudah kehilangan agungnya apabila
yang hadir bukan lagi bertujuan bertemu
yang Maha Esa, sebaliknya untuk berpesta.
Lihat sahaja apa yang berlaku tadi! Mana
tetamu Allah yang sebenar? Semuanya lari
meninggalkan masjid walaupun azan sudah
berkumandang.”

Sunyi menghiasi perut kereta itu. Laluan
yang ditelusuri oleh Andy juga agak dirasa-
kan lengang sedikit setelah sebahagian ama-
rahnya dibebaskan daripada sanubari. Tia
yang membisu juga kehilangan akal untuk
menyambung bahas antara dirinya dan sua-
mi.
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Satu garis di antara dua
Mewujudkan dua di dalam satu
Itulah pemisah
Itulah perpisahan
Itulah sempadan
Atau mungkinkah

Itulah batasan
Yang dihadirkan oleh Tuhan
Ke dalam kehidupan

Sebagai penyelamat semua hamba-Nya
Mencari-cari sebuah pengertian
Hanya dari sebatang garisan
Tanya kepada akal pemikiran,
Apakah pendapatmu?

Satu garisan di antara dua

Pesta
Di Belakang

Mimbar Adakah anda berusia sekitar antara 
13 tahun dengan 30 tahun dan rajin 
meluahkan perasaan anda 
menerusi tulisan kreatif? 
   Jika ya, kami mahukan karya 
kreatif anda.
   Hantarkan cerpen, sajak, puisi, 
syair atau karya-karya lain daripada 
perahan minda anda, kepada: 
normans@sph.com.sg 
dengan subjek: 
SASTERA MUDA
Cerpen anda perlu dihadkan pada 
sekitar 500 patah perkataan sahaja.
   Sertakan nama penuh, nombor 
kad pengenalan, alamat rumah dan 
jawatan atau kursus pengajian 
anda.
Setiap sumbangan dianggap sebagai 
sumbangan sukarela dan penerbit 
memiliki kuasa penerbitan mutlak.
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