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1. Lelaki dari Benua Biru 
 

Pagi itu setiap orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Beberapa orang hilir 

mudik di hadapanku. Aku dibuat pening karenanya, terutama ibu dan kak Yasmin. Meski 

tampak lelah, kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Kak Wafa, mas Deniez dan mas 

Fadli hanya terdengar suaranya. Memberi intruksi ini dan itu pada orang-orang yang sejak 

minggu kemarin telah meramaikan rumahku. Mereka yang dengan sukarela membantu 

mempersiapkan keperluan untuk acara hari ini. Namun aku tak melihat ayah sejak pagi tadi. 

Dimana beliau? Pasti beliau sedang mempersiapkan hal lainnya, yang entahlah aku tak 

mengerti atau mungkin beliau sibuk menyambut kedatangan para tamu.  

Aku sendiri hanya diam mematung. Aku layaknya permaisuri dengan kebaya putih 

yang lengkap dengan hiasan melati membalut kerudungku, duduk di atas ranjang yang telah 

mereka sulap bak kamar raja dan ratu di sebuah istana. Sprei putih bersih dengan berbagai 

bunga diatasnya. Mawar, anggrek, tulip, semua menghiasi tempat tidurku yang sederhana 

kini terlihat begitu elegan. Ya...hari ini aku akan jadi ratu seharian. Aku tak percaya hari ini 

adalah hari pernikahanku. Aku melirik kalender kecil yang diletakkan kak Wafa di atas meja 

riasku. Bulan Juni, itu berarti aku mambutuhkan waktu tiga bulan untuk menggenapkan 

usiaku menjadi dua puluh tahun. Hah! Usia yang begitu muda bagiku untuk menikah. Aku 

menahan nafas saat mengingat fakta itu. 

Aku jadi teringat dua bulan yang lalu saat Kak Wafa menyampaikan berita ini padaku 

dengan kekonyolannya. 

“Kau tahu? Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya agar kau bisa segera mengikuti 

jejakku.” 

Ah... rangkaian kata yang sulit aku pahami.  

“Maksudmu?” aku menyipitkan mataku, dengan maksud aku tak paham dengan kata-

katanya. 

“Kau akan segera menikah, adikku sayang.” 

“Ya...ya... aku akan menikah dengan seorang pangeran.” gurauku. 

“Itu benar sayang.” ucapnya lagi dengan senyum lebar menghiasi bibirnya yang tipis. 

“Tentu setelah aku wisuda. Aku tak ingin menikah sambil kuliah seperti kakak.” 

ujarku dengan ledekan khasku, senyum kuda. 
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“Why not? Nggak   ada   kok   rukun   menikah   harus   lulus   kuliah   dulu.”   Kak   Wafa  

sepertinya belum puas menggodaku. 

“Namanya Faiyaz Basel Aidan, dialah pangeranmu.” ujar Kak Yasmin yang baru 

datang dengan secangkir teh di tangannya diikuti ibu yang berjalan di belakangnya. Kak 

Yasmin duduk di sofa di hadapanku. Ia menyeruput tehnya. 

“Yang minggu depan akan datang bersama keluarganya untuk mengkihtbahmu. Ayah 

telah menerima lamaran pamannya untuk pemuda itu.” tambah ibu. Aku sangat terkejut, 

serasa ada bola basket menyasar dan menghantam kepalaku. Serta merta aku menjatuhkan 

roti yang baru aku gigit sekali. 

“Bu...” aku menatap wajah ibuku dengan wajah memelas, layaknya seorang pengemis 

yang meminta sepotong roti untuk mengganjal perutnya yang tidak diisi selama dua hari. 

Kukatakan dalam raut wajahku, aku tak percaya dengan semua ini. 

“Tapi...” aku menggelengkan kepala, tak mengerti dengan semua ini. “Bu, bisakah 

kita hentikan lulucon ini, aku mengaku kalah. Aku tak bisa membalas kalian, jika kalian 

kompak seperti ini.” aku mencoba menyangkalnya. 

“Saila... ku katakan sekali lagi, kami tidak sedang menggodamu.” ujar Kak Yasmin. 

 “Setidaknya   ayah   dan   ibu  meminta   pendapatku   terlebih   dahulu   sebelum   menerima 

lamaran itu. Bagaimana jika aku tidak sreg dengan  lelaki  itu?”  aku  mendelik. 

“Maafkan ibu, Saila. Ibu yakin   dia   adalah   pria   terbaik   untukmu.” Ibuku menatap, 

membalas tatapanku dengan sejuta kelembutan. “Meski  ibu  belum  pernah  bertemu  langsung  

dengannya. Meski saat itu hanya paman dan bibinya yang datang dan hanya tahu dia dari 

cerita keduanya dan Fadli, ibu merasa yakin bahwa dia adalah jawaban dari doa-doaku 

untukmu.”   Ucap   ibu   mantap.   Pandangannya   mengawang   menatap   langit-langit rumah. Di 

sanalah aku menemukan keyakinan dan ketulusan hingga akhirnya aku menyetujuinya. 

“Istikharahnya   jangan   lupa  ya  dek.  Semoga  Allah  memantapkan  hatimu.”  Pesan  kak  

Yasmin. 

Namun entah mengapa hari ini keraguan dan bisikkan memenuhi kepalaku. Ingin ku 

hentikan pernikahan ini dan ku katakan pada Ibuku. Aku belum ingin menikah, tidakkah kau 

tahu bu, bahkan usiaku belum genap dua puluh tahun, gumamku dalam hati. 

Ah tentu saja aku tak mampu melakukan itu, aku tak mungkin menghancurkan pesta 

yang telah sejauh ini dipersiapkan khusus untukku. Aku tak sanggup menghancurkan wajah 

kedua  orangtuaku  dengan  perbuatan  konyolku  hanya  karena  ‘aku  belum  ingin  menikah’. 
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Astagfirullah... aku mencoba beristighfar dan berpikir positif serta menerimanya 

sebagai kehendak Allah, sebagai episode yang harus aku lewati. Aku mencoba mengalihkan 

pikiranku pada sosok di depanku. 

Kak Yasmin terlihat sangat cantik dengan abaya dan kerudung cokelatnya, meskipun 

kini ia tak selangsing saat menikah dulu. Tubuhnya terlihat lebih melebar, kini beliau tengah 

mengandung anaknya yang kedua. Tapi hal itu tak menyurutkan kecantikan dan 

keanggunannya. Ia menghampiriku beserta dengan pangeran kecilnya, Nawfal. Dia 

memelukku, tak sulit lagi baginya untuk bisa merasakan apa yang aku rasakan, setiap 

bimbang yang meremas-remas hatiku, setiap gelisah yang mengalir di pembuluh darahku. 

Jantungku berdetak cepat seolah akan meledak dan mengeluarkan seluruh darahku, 

tubuhku pun turut bergetar. Saat kudengar di luar sana, suara ayahku menyerahkan putri 

kecilnya pada lelaki itu dalam ijab qabul, dan aku mendengar lelaki itu menjawab kata-kata 

ayahku dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih untuk seorang pria impor sepertinya. 

“Saya  terima  nikahnya  Saila  Najla’  Ashalina  binti  Rahman dengan maskawin tersebut 

dibayar tunai.” 

Tidak! Hentikan itu...hentikan! tapi semuanya telah terlanjur dan orang-orang 

mengucapkan, “Sah...” 

Ibu, kak Yasmin, kak Wafa dan beberapa orang wanita yang sedari duduk 

menemaniku di kamar datang menghampiriku dan mengucapkan selamat silih berganti. Aku 

hanya pasrah menerima ucapan itu dengan tubuh lemas. 

Ibu dan kak Yasmin membawaku keluar kamar untuk dipertemukan dengan lelaki itu. 

Pria tadi yang kini telah menjadi suamiku. Suamiku? Kini aku telah menjadi seorang istri? 

Ya Allah betapa waktu berlalu begitu cepatnya, bahkan masih hangat dalam ingatanku ketika 

ibu mengantarkanku hingga depan gerbang di hari pertama masuk sekolah dasar. Kini 

seorang pria berkulit putih, dengan bola mata cokelat di balik kacamata minus serta rambut 

cokelat kehitamannya, mengenakan kemeja putih bersih lengkap dengan jas putih dan dasi 

silver tersenyum padaku, mengulurkan tangannya menyentuh bahuku. Ya Allah inilah 

pertama kalinya disentuh oleh lelaki lain selain ayah dan kakak lelakiku, mas Deniez. Aku 

meraih tangan kanannya dan mencium punggung tangannya. Lalu dia balas mencium 

keningku khusyuk. 

Tak ada pesta walimah yang mewah dan besar-besaran. Bahkan aku tak mengundang 

teman-temanku di kampus. Aku hanya mengundang kerabatku dan sebagian teman dekatku 

saja. 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 5 
 

Aku belum mempercayai sepenuhnya pernikahan ini. Hingga malam ini, pria asing 

yang baru ku kenal dua bulan yang lalu, kini berada di kamarku. Kami hanya berdua di kamar 

yang telah didekorasi dengan indah itu. 

“Bisakah kau keluar kamar sebentar, aku ingin ganti baju.” pintaku padanya dengan 

lembut. Mestinya aku tak memintanya itu untuk keluar kamar. Dia telah menjadi suamiku 

dan tak masalah jika aku ganti baju di hadapannya. Tapi... 

Dia memandangku heran, mengernyitkan dahinya. 

“Baiklah...” ucapnya pelan, ku pikir dia telah memahamiku. Alhamdulillah. Dia 

mengambil piyamamya yang telah ibu siapkan khusus untuknya di lemariku, lalu pergi. Aku 

segera mengganti bajuku dengan piyamaku.  

“Apa yang kau butuhkan, nak? Sehingga kau harus keluar kamar? Semestinya kau 

meminta istrimu untuk mengambilkan sesuatu. Kalau begitu, marilah biar ibu yang 

ambilkan.” aku mendengar suara ibuku tak jauh dari pintu kamarku. 

“Terimakasih banyak bu.. tapi aku tidak butuh sesuatu. Aku hanya ingin pergi ke 

kamar mandi.” jawab lelaki itu. Ah... Saila! Lelaki itu suamimu! Dan lelaki itu mempunyai 

nama. Faiyaz Basel Aidan, itu namanya dan kau bisa memanggilnya dengan Aidan saja 

bukan dengan sebutan ‘lelaki itu’. 

Tak berapa lama Aidan kembali ke kamarku dengan piyama cokelat yang tadi 

diambilnya. Dia menatapku heran dengan piyama doraemonku, piyama yang menjadi 

favoritku dan kerudung putih bergo yang masih menempel di kepalaku. Ku rasa, dia tengah 

berpikir aku akan mengenakan lingerie , menyambutnya dengan rayuan dan menggodanya 

layaknya gadis-gadis Eropa pada umumnya. Ah... sama sekali itu tak ada dalam agendaku. 

Jangankan untuk melakukan itu, terbesit dalam benakku pun tidak. Bahkan saat kak wafa 

berniat membelikan sepotong lingerie hitam untukku di sebuah pertokoan, aku malah 

terpingkal-pingkal, membuat kak wafa senewen  dan akhirnya melemparkan bedcover yang 

baru saja ia beli ke arahku. “Pegang  sendiri   tuh.”  Ketusnya  sambil  berlalu meninggalkanku 

yang keheranan.  Mana mungkinlah seorang Saila mengenakan pakaian seperti itu untuk 

orang asing sepertinya. Ups... dia suamiku sekarang. Ya meski untuk suamiku sekalipun. 

Dia tersenyum padaku, lalu meletakkan segelas susu hangat di meja riasku dan duduk 

di tempat tidur yang indah itu. Sedang aku duduk di sudut lain tempat tidurku. 

“Saila...ku harap kau bahagia menikah denganku...” katanya membuka percakapan 

kami. ya...ku harap begitu, ucapku dalam hati. Hanya potong kalimat klise yang biasa 

‘nongkrong’  di  novel-novel picisan yang biasa di baca Inge sepupuku. 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 6 
 

“Aku tak tahu apa alasanmu hingga kau  mau  menikahiku.”  ucapku  kaku. 

“Kau cantik Saila. Kau memiliki mata indah seperti sinar rembulan, namun teduh 

menandakan kau seorang penyayang.” 

Oh... rayuannya mulai keluar, gombal!!! Tahu apa kau tentang diriku? omong 

kosong!  

“Tapi aku menikahimu bukan karena hal itu.” lanjutnya 

“Tapi aku tak memiliki kekayaan. Mungkin keluargaku menikahkanku denganmu 

karena kau kaya.” ujarku. 

“Tidak! Aku tak peduli dengan kekayaan.” sergahnya. 

“Lantas...?”  aku  heran  “Aku bukan muslimah yang taat, keluargaku juga tidak begitu 

religius.”  Ucapku  datar. 

“Aku tahu semua tentangmu. Aku tahu kau pernah berpacaran saat duduk di bangku 

SMA. Padahal Islam melarangmu untuk berbuat demikian. Tapi aku juga tahu bahwa kau tak 

pernah berbuat aneh-aneh saat pacaran.” ujarnya, aku tersentak kaget. Itu benar-benar aibku. 

Aku benci itu, dan lebih benci jika dia yang tahu tentang itu. 

“Setidaknya kau tidak sepertiku. Dulu aku sering berpergian dengan wanita yang 

bukan mahramku. Astagfirullah...” Aidan tertegun sebentar sebelum dia melanjutkan kata-

katanya.  

Ya aku tahu! Kau seorang selebritis, kau sering menjadi pusat sorotan media, aku 

sering mendapatkan berita kau pergi dengan fans wanitamu. Dan aku tak percaya diantara 

berjuta fans wanitamu, akulah yang kau pilih. Tapi kau datang di saat yang tak tepat. Kau 

datang di saat aku tak mengharapkanmu lagi dan di saat hatiku padamu justru terbalik.  

Bukan aku tak terkejut ketika aku tahu siapa yang akan menikahiku. Aliran darahku 

membeku, nyaris aku mati berdiri dibuatnya. 

“Siapa  lelaki  itu?  Siapa  Faiyaz  Basel  Aidan?”  tanyaku pada ibu. Akhirnya aku pasrah 

dengan perjodohan ini. 

“Dia   itu   seorang  muallaf dari Spanyol. Dia seorang atlet. Namanya Rafaël Alvarez. 

Kau  pernah  dengar  nama  itu?” lagi-lagi penjelasan kak Yasmin seperti bola basket menyasar 

yang menghantam kepalaku, membuatku limbung. 

“Tentu  saja  dia  tahu  nama   itu  kak.  Rafaël  kan   idolanya  sewaktu  SMA.”  Kini  giliran  

kak Fadli yang baru bergabung malah ikut menggodaku seperti istrinya. 

“Oh  ya?  Kabar  baik   itu.  Berarti  kamu  pasti  setuju  menikah  dengannya.”  Ibu  tampak  

sumringah. 
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“Bukan  setuju   lagi  bu...  aku  berani  bertaruh  saat  dia  kembali  ke  kamarnya  dia  bakal  

loncat-loncat di kasurnya. Insomnia semalam suntuk hanya untuk memikirkan calon 

suaminya   itu.   Sekarang   aja   dia   jaim.”   kak  Wafa meledekku habis-habisan. Aku melempar 

bantal padanya sebal. 

Perkara aku mengidolakan lelaki itu semasa SMA benar adanya, tapi tidak sama 

sekali bahwa aku akan jungkir balik saking senangnya karena dipinang oleh lelaki itu, sama 

sekali tidak. Sungguh tidak benar. Dadaku justru terasa sesak. 

“Janganlah kau mencintai sesuatu berlebihan bisa jadi esok kau membencinya, dan 

jangan  pula  kau  membenci  sesuatu  berlebihan  bisa  jadi  kau  mencintainya.” 

Sepertinya itulah yang terjadi padaku saat ini. Betapa aku dulu sangat tergila-gila 

pada lelaki itu sampai nyaris hilang akalku, namun semuanya terbalik begitu saja saat hatiku 

terpatahkan olehnya, saat aku merasa illfeel hanya sekedar mendengar namanya saja disebut 

oleh pembawa berita atau teman-temanku. Hatiku sudah terbalik. 

“Tapi semua itu masa lalu, dan aku tak peduli dengan masa lalu, yang ku inginkan 

sekarang adalah menatap masa depanku dan masa depanku adalah bersamamu.” Lelaki itu 

berorasi lagi menyadarkanku dari lamunan. 

Ya ampun Aidan, omong kosong apalagi ini? ah... seandainya kata-katamu itu dapat 

ku percaya. Sayang sekali...hal ini sulit ku lakukan. 

“Aku berharap kita dapat membangun keluarga yang Islami, dan melahirkan 

pengikut-pengikut Rasulullah, pembela Agama Allah.” Katanya lagi, ia menatapku penuh 

ketulusan. Ada semangat dan optimisme yang ia salurkan ke hatiku dari iris cokelatnya itu. 

Menghipnotisku. 

Aku tertegun dengan kata-katanya. Kini aku tak tahu apa aku bisa mempercayai kata-

kata terakhirnya itu? Ataukah ini hanyalah sebuah omong kosong lagi? Entahlah aku 

bingung. Ya Allah, benarkah dia Aidan maksudku dia, yang dunia mengenalnya sebagai 

Rafaël berkata seperti barusan? Benarkah keluargaku tak salah? Jangan-jangan dia hanya 

orang yang mirip dengan Rafaël, gumamku. 

“Kau yakin aku bisa seperti yang kau harapkan.” Tanyaku, aku merasa ciut. Ku balas 

ia dengan pesimisme. Aku merasa akulah yang tak akan mampu memenuhi harapannya. 

“Insya Allah...” ucapnya disertai senyum yang tidak menampakkan giginya. 

Pembicaraan kami terus berlanjut. Suasana mulai mencair. Dia mulai menceritakan 

kehidupan keluarganya yang tentu sangat di rahasiakan dari media. 
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Seperti yang telah aku ketahui,  Aidan adalah seorang non muslim namanya, Rafaël 

Alvarez. Dia tinggal di London sejak usia tujuh belas tahun tanpa keluarganya yang tinggal di 

Barcelona. Dia hanya  akan pulang di saat liburan musim panas.  Dan itu aku telah tahu. 

Yang aku tidak tahu ternyata kedua orang tuanya bercerai. Akibat dari perceraian itu, ibunya 

sering sakit-sakitan, dan adiknya menjadi remaja pemurung. Meski demikian gadis itu dapat 

merawat ibunya dengan baik meski usianya kini baru menginjak tiga belas tahun. Aidan 

sendiri merasa frustasi dengan keadaan itu. Maka saat musim panas, Aidan memutuskan 

untuk tidak pergi ke Spanyol, melainkan pergi ke tempat Paman dan Bibinya di Indonesia. D 

isana dia menemukan figur keluarga idamannya, yang rukun, damai, dan saling menyayangi, 

yaitu keluarga Islami. Akhirnya dari sana Hidayah Allah datang. Aidan melafalkan syahadat 

di Masjid sebuah pesantren milik salah satu dai terkenal di negeri itu. Kesungguhannya 

memeluk Islam, dia buktikan dengan belajar privat agama di pesantren itu. Dia pun 

mengubah semua namanya menjadi Faiyaz Basel Aidan, yang berarti artistik, pemberani dan 

cerdas. Seingatku nama “Basel” itu adalah nama kota kelahirannya. Dia memang terlahir di 

kota Basel, Swiss. Pada saat dia lahir, Ayahnya tengah bertugas di kota itu. Kemudian disaat 

usianya dua tahun, keluarganya kembali ke Barcelona. Disana dia bertemu dengan kakeknya 

yang mengajarkan dia bermain sepakbola. Hingga bakat yang dimilikinya itu diketahui oleh 

sebuah klub besar di Inggris. Maka dalam usia yang relatif muda dia harus pergi ke Inggris 

untuk bermain di klub itu serta melanjutkan pendidikan formalnya di Negeri Ratu Elizabeth 

itu. 

“Saila, bukankah aku telah menjadi suamimu?” tanyanya yang sebenarnya tak perlu di 

jawab karena semua orang tahu akan hal itu. Aku mengangguk. 

“Bukankah seorang wanita halal menampakkan auratnya di depan suamimya?” aku 

kembali mengangguk. 

“Maukah kau membuka kerudungmu untukku? Suamimu?”. pintanya 

Aku terkejut mendengar permintaannya, tapi memang tidak ada yang salah dengan 

apa yang dimintanya. Sejenak aku tertegun, dengan hati berdebar dan sejuta keraguan yang 

menyeruak di dadaku, aku membuka kerudungku perlahan. Terurailah rambutku yang 

sebahu. Aku merapihkannya dengan jari-jariku. Entah apa yang terjadi padaku, aku 

mendadak lunak dan lumer setelah ia mengungkapkan visinya menikahiku. 

Aidan meraih kotak disampingnya. Kotak berisi mahar yang dia berikan untukku. Dia 

membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah kalung mas putih dengan liontin dari black 

Saphire yang terpasang dalam bingkai yang berbentuk hati. Batu safir yang besarnya tak 
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lebih dari ibu jari kakiku itu terlihat sangat anggun tatkala lampu kamarku memantulkan 

cahayanya dan membuat benda itu semakin berkilauan. 

“Bolehkah  aku  memasangkannya  untukmu?”  bisik  Aidan  lembut. 

“Ini   terlalu  mewah  bagiku,  aku  tak  pantas  menerimanya.  Kenapa  kau  berikan  benda  

semahal  itu  untukku?  Aku  tak  ingin  memberatkanmu.”  

“Bukankah  lelaki  yang  paling  baik  itu  adalah  yang  paling  baik maharnya? Bukankah 

Rasulullah SAW memberikan mahar untuk Khadijah ra. dengan seratus ekor unta lebih?” 

bisiknya. Aku mengangguk. Aidan memasangkan kalung itu di leherku dan aku tak bisa 

menolaknya. “... dan aku ingin menjadi salah satu lelaki baik yang memberikan sesuatu yang 

terbaik yang aku mampu. Kau sama   sekali   kau   tidak   memberatkanku.” Aku tersipu malu 

dengan kata-katanya. Dia membuatku merasa menjadi wanita yang teristimewa. 

Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya memegang rambutku yang lembut. Lalu 

menyentuh pipiku yang mungkin kemerah-merahan menahan sejuta malu. Matanya yang 

bening dan cokelat menyelami kedua mataku, mencoba mencari celah untuk menanamkan 

cinta di dasar hati, melalui jendela hatiku, mataku yang dikatakannya indah bagai sinar 

rembulan.  

Tiba-tiba handphonenya berdering membuyarkan semua kehangatan malam itu dan 

menghempaskan kami dari puncak kemesraan.  

“Kupikir kau harus menjawab teleponnya.” kataku. 

Dia beranjak dari tempat duduknya dan meraih handphonenya. Lalu bercakap-cakap 

dengan seseorang di sebrang sana dalam bahasa Spanyol yang tentunya tak dapat aku pahami. 

“Dia adikku, Carlota.” katanya setelah menutup teleponnya. 

“Apa yang dia katakan?” tanyaku penuh rasa ingin tahu. 

“Ibuku kembali jatuh sakit, adikku  memintaku segera kembali pulang ke Barcelona. 

Maukah kau ikut denganku ke Spanyol minggu ini?” 

“Hmm...hmm...” aku ragu untuk mengatakan kalau aku tak bisa ikut bersamanya. 

“Maafkan aku, aku menyesal tak dapat menemanimu kesana. Aku harus ujian besok lusa 

nanti.” Kataku “Lagi pula aku belum mempunyai dokumen perjalanan. Butuh waktu untuk 

membuat passport dan lain-lainnya  bukan?”  aku  mencari-cari alasan. 

Aidan terdiam sejenak, wajahnya melukiskan sedikit kekecewaan. Lalu dia segera 

menutup kekecewaanya dengan senyum manisnya. 

“Astagfirullah aku lupa. Kamu benar,” ucapnya. 

“Maafkan aku membuatmu kecewa. Ku pikir...” kata-kataku terputus. 
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“Ya...ku   pikir   aku   harus   meminta   bantuan   paman   Ali.”   Sebelum tidur dia 

menghubungi paman Ali membicarakan perihal tiket. Rupanya paman Ali memang telah 

membeli tiket ke Barcelona untuk dirinya yang harus mengurus bisnis, mendengar kabar 

buruk itu paman Ali mengurungkan niatnya pergi ke Spanyol besok pagi dan merelakan 

tiketnya untuk keponakan yang amat ia cintai itu. 

“Besok   aku   akan   kembali.   Maafkan aku harus meninggalkanmu di saat kita 

semestinya menghabiskan masa-masa   indah.”   Ujarnya   penuh   sesal   sebelum   ia   pejamkan  

matanya. Hatiku merasa lega mendengar itu, saat ia harus berulang kali mengucap kata sesal 

dari bibirnya, hatiku justru jungkir balik kesenangan karena aku bisa menghirup udara 

dengan lega dan kembali menikmati hidupku seperti sebelum menikah. Tak ada yang 

berubah.  

Dia tertidur di sampingku, aku menutup tubuhnya yang kelelahan dengan selimut. 

Sebelum adzan subuh aku telah terbangun, betapa terkejutnya aku. Tangan seorang pria 

tengah melingkar di perutku. Hampir saja ku berteriak, sebelum akhirnya aku sadar dia 

Aidan, suamiku.Ya!  aku lupa aku telah bersuami. 

Aku membangunkannya, kugoyangkan lengannya dengan pelan. Perlahan dia 

membuka matanya. 

“Jam berapa sekarang?” tanyanya. 

“Setengah empat.”  jawabku. 

“Oh... aku tertidur terlalu nyenyak, sepertinya aku terlalu kelelahan kemarin.” 

Perlahan dia bangun dan mengucek kedua matanya. Kami pun Qiyamul lail bersama-

sama. Lalu di lanjutkan dengan   membaca   qur’an   bersama.   Hingga adzan subuh ia keluar 

bersama ayah, mas Deniez dan mas Fadli menuju Masjid di samping rumahku, sedangkan 

aku shalat shalat shubuh bersama Ibu, kak Yasmin dan kak Wafa berjamaah di ruang 

keluarga. Setelah sholat subuh Aidan menjelaskan kepada keluargaku tentang keharusannya 

kembali ke Spanyol hari ini. Terbesit perasaan khawatir dia takkan kembali. Tapi apa 

peduliku? Toh aku tidak lagi mengharapkan kedatangannya lagi di hidupku. Astagfirullah... 

aku segera meralat pikiran-pikiran nakal di benakku. 

Aidan tengah bersiap-siap. Aku membantunya membereskan barang-barangnya. 

“Katakan padaku, kapan kau akan selasai ujian?”tanyanya 

“Sekitar dua minggu lagi Insya Allah.” jawabku. 

“Baiklah dua minggu lagi aku akan datang menjemputmu.” 

Aku terperangah, kuhentikan tanganku yang sibuk merapihkan barang-barangnya. 
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“Kau yakin?” tanyaku. 

“Aku ingin kau bertemu dengan ibu dan adikku.” 

“Baiklah, Insya Allah.” 

Aku dan keluargaku serta Paman dan Bibinya melepaskan Aidan di Bandara. 

“Insya Allah, aku akan kembali dua minggu lagi.” bisiknya di telingaku. Lalu dia 

mengecup keningku dalam-dalam. Aku diam menunduk. Aku merasa malu pada keluargaku 

dan paman bibinya.  

Dia suamiku, harus sering ku ingatkan diriku sendiri kalau dia adalah suamiku. Dia 

terus berjalan menjauhiku, ku tatap punggungnya yang berbalut kemeja putihnya yang bersih 

dan rapih. 

Ada sedikit perasaan lega dihatiku dengan kepergiannya, setidaknya teman-temanku 

di kampus tak ada yang tahu aku telah menikah. 

Aku melanjutkan kehidupanku sehari-hari seperti biasanya. Tak ada yang berubah 

denganku, kecuali dengan cincin kawin yang melingkar di jari manis kananku yang membuat 

temanku menduga-duga tentangku. Bahkan seorang temanku berani menanyakan perihal 

cincin itu padaku. 

“Ah...kau sudah menikah? Teganya kau mendahului teman-temanmu.” tanya Putra, 

ketua kelasku. Entah serius atau bercanda, kami biasa bercanda bersama di kelas,  yang jelas 

aku tak bisa berbohong pada mereka. Sekali kau berbohong kau akan terbiasa berbohong 

untuk menutupi kebohonganmu yang pertama. 

“Ya kau benar.” jawabku  

“Benar?!” serunya dengan reaksi yang luar biasa. “Avec qui? (dengan siapa?)” 

serunya dalam bahasa Perancis. 

“Il est espagnol (orang Spanyol).” jawabku singkat dengan gaya bercandaku seperti 

saat-saat kami biasa bercanda. 

Dia terdiam sejenak. Wajahnya terlihat konyol kebingungan. Aku yakin dia tak 

percaya kata-kataku. Ya itulah caraku menghindar dari kebohongan. Namun tetap mampu 

menyembunyikan rahasia. 

“Serius? Kau pasti bohong.” ujarnya. Aku mengangkat bahuku dan tersenyum 

semanis-manisnya. 

“Kau tak usah percaya padanya, kau tahu dia ratu khayal di kelas kita. Bahkan dia tak 

bisa membedakan mana kehidupan aslinya mana khayalannya.” tiba-tiba Rahma datang 

menggodaku. Rahma adalah teman baikku di kelas. 
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“Ya...orang sukses berawal dari mimpi.” Ucapku pada mereka setengah meledek. 

 Perubahan lainnya yaitu Aidan sering meneleponku hampir setiap hari, hanya sekedar 

menanyakan keadaanku dan bagaimana aku melewati ujianku. Suatu hari aku memarahinya 

karena teleponnya telah menganggu belajarku. 

“Bagaimana mungkin aku bisa belajar jika kau terus-terusan meneleponku?” ucapku 

sambil menahan emosi. 

“Maafkan aku, aku menyesal telah menganggumu. Aku sungguh merindukanmu. 

Andai kau tahu itu. Apa kau tidak merindukanku?”. 

Aku diam tak mampu menjawab, haruskah aku berdusta dan mengatakan, ya, Kak aku 

pun merindukkanmu seperti kau merindukkanku. Atau haruskah aku mengatakan yang 

sebenarnya maaf sejujurnya aku tak pernah merindukkanmu, aku tak mencintaimu.  

Ah...Rasanya kata-kata itu akan sangat menyakitkan. 

“Baiklah, selamat belajar. Aku harap kau mendapatkan nilai yang  

terbaik....Assalamualaikum” 

“Waalaikumussalam...” tak lama setelah itu Aidan menutup teleponnya. Ah... 

sungguh aku sangat menyesal. Maafkan aku. Harusnya aku tak berkata itu padamu. 

Hari ini mentari bersinar terang, cahayanya memancar kuat membasuh kota ini. 

Subhanallah...aku masih terengah-engah setelah menuruni tangga dari lantai empat. Otakku 

masih panas seperti matahari itu, aku baru saja menyesaikan ujian terakhirku, Grammaire. 

Salah satu mata kuliah yang paling menyita pikiran dan tenagaku. Aku duduk di teras depan 

gedung fakultas bahasa. Hatiku masih berdebar-debar menanti telepon dari Aidan. Mungkin 

hanya untuk mengatakan, “Saila...aku telah berada di Indonesia untuk menjemputmu. 

Bersiap-siaplah kita akan ke Spanyol untuk bertemu dengan keluargaku.” 

Tapi sungguh di sayangkan, Aidan tak kunjung meneleponku. Hari ini hari kelima dia 

tak meneleponku sejak pertengakaran kecil itu. Apa mungkin kau marah padaku? Apa 

mungkin kau tersinggung dengan kata-kataku? Aidan maafkanlah aku. Kini aku merasakan 

sepi tanpa teleponmu. 

Handphoneku berdering mengusik dan menyadarkan aku dari lamunanku. Aku tak 

menunggu lama untuk segera mengangkat telepon tanpa melihat layar handphoneku. 

“Assalamualaikum. Ya Kak, seperti yang telah kukatakan padamu. Hari ini hari 

terakhir ujianku. Sekarang kau bisa menjemputku.” 

“Halo nak! Ada apa denganmu? Ini Ibu.” ujar seseorang di sebrang sana. 

“Ah Ibu.” gumamku. Aku merasa malu sendiri. 
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“Dimana kau sekarang? Ayo pulang. Paman Ali telah menunggumu sedari tadi.” 

“Baiklah, aku segera pulang.” Ibu menutup teleponnya. Aku segera beranjak pulang. 

Sesampainya di rumah aku mendapatkan Paman Ali dan Bibi Sarah tengah bercakap-

cakap dengan Ayah dan Ibuku di ruang tamu. 

“Assalamualaikum...” ucapku, salamku menghentikan obrolan mereka, semua mata 

mengarah kepadaku dan keempatnya menjawab salamku dengan kompak. 

“Saila, kemarilah...” seru Ayah. Aku duduk di sampingnya. 

“Hari ini kau telah selesai ujian?” Tanya Bibi Sarah kepadaku. 

Aku mengangguk. 

“Semalam Aidan menelepon kami, dia mengatakan dia tak dapat datang ke Indonesia 

karena satu hal dan lain halnya. Jadi dia tak dapat menjemputmu. Dia meminta kami untuk 

mengantarkanmu kesana.” jelas Paman Ali. 

“Kenapa dia tak mengatakannya padaku? Apa dia marah padaku. Karena aku menolak 

teleponnya?” tanyaku penuh kekhawatiran. 

“Tentu tidak Saila... dia tak mudah marah, aku mengenalnya dengan baik. Hanya saja 

dia tak ingin mengganggu belajarmu, dia tak tahu waktu yang tepat untuk meneleponmu.” 

jelas Bibi Sarah. Aku menghembuskan nafas lega. Meski aku tak mencintainya, aku sungguh 

ketakutan jika Aidan marah padaku. Bukankah Allah tidak akan pernah ridha pada istri yang 

suaminya marah padanya? Bukankah para malaikat pun ikut melaknatnya hingga suaminya 

memaafkannya. 

 “Ah... Aidan sungguh aku menyesal. Maafkan aku...” desisku pelan. 

 

 

*** 
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2. Negeri Sejarah Islam 
 

Esok paginya aku telah siap di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum pergi Aidan 

meminta bibi Sarah membantuku mengurus-ngurus dokumen perjalanan. Sejak Aidan pergi, 

bibi Sarah langsung menjalankan amanahnya. Hari ini semuanya telah siap termasuk diriku 

yang telah siap terbang menyusul ke negerinya. Keluargaku melepasku dengan peluk, cium 

dan   do’a.   Aku   melihat   ketidakikhlasan dan kekhawatiran pada wajah mas Deniz atas 

kepergianku. Maklumlah selama ini aku tak pernah jauh darinya, aku lebih merasa dia 

sebagai ayah kandungku dibandingkan dengan ayahku sendiri. Bahkan kini aku tinggal di 

rumahnya semenjak aku kuliah di Bandung. Tapi aku yakin sebagai istri yang baik, kak 

Yasmin akan meyakinkan bahwa aku akan baik-baik saja di sana bersama suamiku. Toh, aku 

tidak akan selamanya tinggal disana. Meski suatu hari nanti aku akan menetap di benua biru 

itu untuk selamanya. Lagi-lagi dadaku terasa sesak, hatiku begitu berat meninggalkan 

mereka. Bagaimana tidak, selama hampir dua puluh tahun ini aku tak pernah jauh dari 

mereka, dari kehangatan keluargaku kini aku harus pergi ke suatu tempat yang sekalipun tak 

pernah aku ketahui. Tempat yang hanya aku tahu namanya di buku geografi saat duduk di 

bangku SMP, juga dari sebuah peta. Aku menghela nafas dalam-dalam, mengisi paru-paruku 

dengan udara sebanyak mungkin. Ku yakinkan dalam diriku saat ini aku hanya menetap tidak 

akan lebih satu bulan disana. 

Setelah berjam-jam lamanya di pesawat, bahkan saking lamanya membuatku tak ingin 

tahu seberapa lama waktu yang kuhabiskan di dalam burung besi itu. Akhirnya kami 

menginjakkan kaki di bandara El Prat, Barcelona. Aku dapat menghirup udara musim panas 

di negeri matador itu. 

Spanyol, negara yang mengingatkanku akan sejarah umat muslim di negeri itu tentang 

Cordova, kota cahaya sebelum Paris yang akhirnya menyandang gelar itu sekarang. 

Dikatakan kota itu secara fisik bermandikan cahaya, selain itu Cordova merupakan kota 

kelahiran peradaban sains di Eropa, membawanya dari zaman kegelapan menuju zaman 

pencerahan. Bahkan Cordova-lah yang meramalkan Paris menjadi kota cahaya selanjutnya. 

Ibnu Rusd yang mencetuskan bahwa iman dan ilmu itu harus seimbang dan saling 

mendukung. Maka saat itu sains berkembang pesat di Eropa yang dipelopori cendekiawan-

cendekiawan muslim. Hatiku meringis saat ku lihat hari ini tak ada sekali sisa-sisa peradaban 

Islam yang tertinggal di sini. Seolah Islam tak pernah menjejak di negeri matador ini. 
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Dari kejauhan aku melihat seseorang bertubuh tinggi dengan celana hitam dan kemeja 

merah hati berjalan ke arah kami. Dia adalah Aidan. 

“Assalamualaikum...” sapanya. 

“Waalaikumsalam...” jawab kami serentak. 

“Bagaimana keadaan Ibumu?” Tanya Paman Ali. 

“Belum begitu membaik sejak aku datang.” jawab Aidan lesu. 

“Apa kita bisa pergi menjenguknya sekarang?” pintaku tak sabar. Aku ingin sekali 

bertemu wanita itu, mertuaku. 

“Tidak sayang, kita harus pulang sekarang. Lihatlah dirimu! Kau tampak kelelahan.” 

ucap Bibi Sarah. 

“Apa yang dikatakan Bibi benar.” tambah Aidan. “Sebaiknya   kita   pulang   dan  

beristirahat.” 

Aidan membawa kami ke apartemen keluarganya. Sesampainya disana dia 

membawaku ke kamarnya dan meletakkan barang-barangku disana. Sedangkan Paman Ali 

dan Bibi Sarah pergi ke kamar tamu yang cukup jauh dari kamar Aidan. 

“Inilah apartemen keluargaku dan inilah kamarku. Seperti yang kau tahu, aku tidak 

tinggal disini lagi sejak lima tahun yang lalu, kecuali saat libur musim panas seperti sekarang 

ini.” jelasnya. 

Aku duduk di atas tempat tidur. Kamarnya tidak seperti kamar tidur pemuda pada 

umumnya yang berantakan, jorok, kotor, bau dan banyak poster-poster yang tidak karuan. 

Kamarnya justru terlihat rapi, bersih, harum, dan sangat menyenangkan. Tentunya tak ada 

poster-poster aneh, kecuali sebuah foto logo tempat klubnya bermain sekarang, dia letakkan 

dalam frame yang cukup besar dan foto-fotonya tengah memegang penghargaan yang pernah 

dia raih. 

“Istirahatlah, besok kita akan pergi ke rumah sakit untuk bertemu ibuku.” ujarnya. 

“Aku ingin pergi pagi-pagi sekali.” pintaku. Dia mengangguk. 

“Baiklah.” 

Aku baru saja merebahkan tubuhku ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar. 

Suara seorang gadis kecil berbicara dalam bahasa Spanyol. Aidan membalas perkataan gadis 

itu. Aku melirik Aidan yang duduk di sampingku. 

“Siapa dia?” tanyaku. 

“Dia adikku, Carlota.” 

“Apa yang dia katakan?” tanyaku lagi. 
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“Dia tahu kau datang. Dia ingin bertemu denganmu. Tapi kukatakan kau harus 

istirahat, dia dapat menemuimu besok.” 

“Izinkan aku bertemu dengannya.” Pintaku. 

“Baiklah...” Aidan mengalah. Aku beranjak dari tempatku dan segera membuka pintu 

kamar. 

“Saila...Saila...” ucapnya, tangisnya pecah dalam pelukku. Aku hanya bisa terdiam 

tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tak tahu harus bicara apa, aku tak dapat berbicara 

dalam bahasa Spanyol.  

“Saila...Je suis contente.  Mon  dieu  m’a  donnée  la  sœur,  Et  c’est  toi. Je ne serai plus 

seul. (Saila...aku senang. Tuhan telah memberiku kakak perempuan, dan itu kamu. Aku tidak 

akan sendiri lagi).” Ucapnya dalam bahasa Perancis. Tentu saja kali ini aku mengerti. 

“Tu sais? Je suis seul depuis ma mère est malade. Mes amis me sont laissés. Et 

Rafaël, il préfère habiter à Londres. (kamu tahu? Aku sendiri sejak Ibuku sakit. Teman-

temanku meninggalkanku. Dan Rafaël, dia lebih suka tinggal di London.)” katanya lagi tentu 

orang terakhir yang dia maksud adalah Aidan. 

Aku menoleh pada Aidan yang berdiri disampingku. Dia tampak tersenyum melihat 

gadis itu manja di pelukkanku. 

“J’habite  à  Londres pour  travailler...tu  l’as  su.  ( aku tinggal di london untuk bekerja, 

kau sudah tahu itu).” ucap Aidan lembut. Rupanya Aidan dan Carlota fasih berbahasa 

Perancis. Di Negara-negara Uni Eropa, bahasa Perancis diajarkan sejak sekolah dasar, seperti 

halnya pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Spanyol merupakan salah satu negara 

anggota Uni Eropa sejak tahun 1986, setahun sebelum Aidan lahir. Selain itu, mereka pernah 

tinggal di Perancis selama satu tahun. Mereka ikut bersama ayah mereka yang tengah 

bertugas di Lille dan Marseille. Keduanya termasuk kota-kota besar di Perancis. Saat itu usia 

Aidan masih tiga belas tahun. 

Melihat kemanjaan Carlota padaku, mengingatkan diriku sendiri yang senang 

bermanja pada kak Wafa dan mas Deniez. Malam semakin larut, Aidan meminta gadis itu 

untuk segera pergi tidur. Lantas Carlota pergi dari kamar kami dan aku kembali merebahkah 

tubuhku di tempat tidur. Aidan menutup tubuhku yang begitu terasa lelah dengan selimut, 

sama persis seperti aku yang menutupi tubuhnya dengan selimut di hari pertama pernikahan 

kami. Lalu dia mengecup keningku.  

“Tidurlah...” bisiknya sebelum dia pergi dan  beranjak dari tempat duduknya. 

“Kau tak tidur?” tanyaku. 
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“Aku  akan  tidur  setelah  pekerjaanku  selesai.”  Ujarnya.   

“Kuharap kau tidak tidur terlalu larut.” pesanku. Dia tersenyum lalu menganggukan 

kepalanya. Lantas dia pergi ke meja kerjanya. Aku melihat dia mengambil mushaf dari dalam 

lacinya. Kemudian mulai membacakan ayat demi ayatnya yang mengantarkan aku ke dunia 

mimpiku. 

Aku terjaga dari tidurku, pukul lima lebih. Aku sungguh terkejut aku telah 

melewatkan qiyamul lail. Aku telah lalai dan aku benar-benar menyesal. Ku lihat ke arah 

jendela, masih gelap. Aidan? Aku tak menemukannya tidur di sampingku. Dimana dia? Apa 

dia telah bangun lebih awal dariku? Mengapa dia tak membangunkanku? Pandanganku 

menyapu seisi kamar. Ku dapati dia tertidur di meja kerjanya. Sungguh keadaannya sangat 

mengkhawatirkan. Aku segera menghampirinya. Ku dapati selembar kertas yang berisi 

jadwal sholat. Aku sedikit terkejut nyatanya waktu subuh pukul tujuh kurang waktu Spanyol. 

Semula aku berniat membangunkannya, tapi ku urungkan. Akan kubiarkan dia tertidur 

setidaknya sampai pukul enam. Aku rasa dia kelelahan dan tertidur terlalu larut. Kali ini aku 

qiyamul lail lebih dahulu darinya. Setelah beberapa rakaat aku mendirikan sholat, aku 

mendengar Aidan memanggilku. 

“Saila...” panggilnya. Aku menoleh. Rupanya dia telah terbangun. “Mengapa kau tak 

bangunkan aku?” tanyanya 

“Bukankah aku telah mengatakan padamu, kau tidak usah tidur terlalu malam, tapi 

sepertinya kau tidur terlalu larut, jadi aku tak tega membangunkanmu dan kubiarkan kau tidur 

setidaknya sampai pukul enam nanti.” jelasku. 

Dia beranjak dari tempat duduknya dan segera berwudlu. Kami pun sholat bersama 

kemudian dilanjutkan  membaca  qur’an  bersama  hingga  waktu  shubuh. 

Pagi hadir menyapa kami, sinar mentari musim panas menyeruak menyinari sudut-

sudut kota. Namun aku masih dapat merasakan udara sejuk di kota yang penuh dengan karya 

seninya ini. 

Aidan dan aku berdiri di halte menunggu sebuah tramway yang akan kami tumpangi. 

Hari ini kami akan pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Nyonya Nicole, mertuaku. 

Hatiku semakin berdebar dan aku tak sabar untuk segera bertemu dengan wanita itu. Hatiku 

tersayat jika mengingat tentang kisah beliau dari Aidan. Bagaimanapun perceraian adalah 

kata yang teramat mengerikan bagiku. Meskipun aku tak mencintai Aidan seperti dulu, tapi 

aku tak ingin kata itu tertulis dalam takdirku. Aku berharap Allah membalikkan hatiku agar 

aku dapat mencintai Aidan dan menerima dia dengan ikhlas sepenuh hati. 
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Sebuah tram berhenti di depan kami, aku dan Aidan segera naik kendaraan itu. 

Kendaraan ini memiliki jalur sendiri seperti Busway. Namun memiliki bentuk seperti kereta 

dengan gerbong berwarna-warni, hanya saja Tram memiliki jumlah gerbong yang lebih 

sedikit. 

Sesampainya di rumah sakit, kutemukan seorang wanita paruh baya yang masih lebih 

muda dari ibuku terbujur kaku di tempat tidur salah satu kamarnya. Tubuhnya penuh dengan 

balutan peralatan medis. Seseorang tengah duduk di sampingnya, aku terkejut rupanya 

seorang wanita mengenakan tunik dan jilbab ungu muda. Ternyata dia Bibi Sarah yang 

menjaganya dari semalaman. Melihat kami datang Bibi Sarah beranjak dari tempat duduknya 

menuju sofa yang tak jauh dari tempat tidur. Aku menghampiri Ny. Nicole dan duduk di tepi 

ranjangnya. Ku genggam tangannya yang dingin, sedingin hatinya yang terluka dan kesepian. 

Sedangkan Aidan berdiri di belakangku menatap kami berdua. 

Perlahan wanita itu membuka matanya, menatapku dengan pandangan yang sayu dan 

sangat payah. Lalu berganti memandang Aidan. Bibirnya berdesis, sepertinya beliau ingin 

mengucapkan sesuatu. Aidan segera menghampirinya dan membisikkan sesuatu di 

telinganya, tentu dalam bahasa Spanyol yang tidak ku mengerti. Wanita itu tersenyum padaku 

dan mengenggam tanganku erat dan menatapku lekat. Tatapannya seolah berkata dan 

memohon agar aku dapat membahagiakan dan tak menyakiti putranya itu. Aku meraih 

tangannya, ku kecup dengan penuh cinta dan sehangat mungkin seperti yang biasa aku 

lakukan pada ibuku. Wajahnya terlihat lebih cerah dari sebelumnya. 

Aidan dan aku telah sampai di apartemennya setelah sholat isya, kami mendirikan 

sholat isya di sebuah Masjid yang kami lewati dalam perjalanan pulang tadi. Tentu saja telah 

sangat larut malam apabila di Indonesia. 

Aku melepaskan kerudungku dan ku rebahkan tubuhku di atas kasur. Ku hirup udara 

dalam-dalam lalu ku hembuskan. Aidan mendekatiku, lalu duduk di sampingku. Aku pun 

bangun dan duduk di sampingnya. 

“Aku senang dapat melihat ibuku kembali tersenyum. Terimakasih sayang kau mau 

mengunjungi keluargaku.” ucapnya. 

“Keluargamu keluargaku juga bukan?” ujarku. 

Aidan tersenyum, dia menatap mataku dalam, menyentuh pipiku yang dingin di 

hembus angin malam dari jendela yang lupa ku tutup. Perlahan wajahnya mendekatiku lalu di 

kecupnya bibirku yang tampak kaku. Ya Allah ini adalah hal yang pertama bagiku. Namun 

setelah itu aku segera mengelaknya. 
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“Astagfirullah... aku lupa menutup jendela...” seruku. Aku segera beranjak dari 

tempatku dan menutup jendela kamar kami. 

“Hari ini sungguh melelahkan, bukan?” keluhku. Setelah menutup jendela aku segera 

menghempaskan tubuhku di atas kasur. Aku menangkap kekecewaan dari wajah Aidan. 

“Ah... kau benar! Hari ini kita telah menghabiskan waktu di rumah sakit.” Aidan 

menutup kekecewaanya dengan senyum manis. Lalu berbaring di sampingku, ia menarik 

selimut hingga menutupi tubuh kami. Aku memejamkan mataku dan kurasakan dia 

menggegam tanganku, hangat. 

Kulewati hari-hariku di Spanyol bersama Ny. Nicole di rumah sakit atau bermain 

bersama dengan Carlota, gadis kecil yang telah menemukkan kembali keceriaanya. 

Terkadang Aidan mengajak kami jalan-jalan, hanya untuk sekedar mengenalkan sudut-sudut 

kota Barcelona. Aku sungguh menikmati hari-hariku di Spanyol, aku telah menemukan 

keluarga baru disini. Tak terasa hari ini adalah hari kedua puluh delapan aku berada di negara 

tetangga Perancis dan Portugal ini. Keadaan Ny. Nicole pun semakin membaik seperti halnya 

hubunganku dengan Aidan yang semakin membaik pula. Kini aku lebih bisa menerima 

kehadiran dia di hidupku walau hanya sebagai kakak atau sahabat, bukan sebagai suami! 

Handphoneku berdering. Ku tengok layarnya. Ibu. 

“Assalamualaikum bu..” sapaku. 

“Waalaikumsalam, bagaimana keadaanmu disana?” tanya Ibu 

“Alhamdulillah baik. Ibu sendiri?” aku balik bertanya. 

“Alhamdulillah. Ibu punya kabar baik, nak.” katanya. 

“Kabar baik? Apa itu?” tanyaku semakin penasaran. 

“Kak Yasmin sudah melahirkan, bayinya perempuan. Dan Kak Wafa Alhamdulillah 

ternyata beliau sedang mengandung juga.” jelas Ibu dengan suara penuh kebahagiaan. Aku 

dapat merasakannya, mungkin saat ini wajahnya tengah berbinar-binar. 

“Alhamdulillah...” gumamku dengan senyum lebar. 

“Bagaimana denganmu sendiri? Apa putri ibu yang bungsu ini juga akan segera 

memberikan ibu seorang cucu?” ucap ibu dengan tawanya yang khas.  

Hah! Mana mungkin? Bahkan aku dan Aidan tak berbuat apa-apa. Hamil sekarang? 

Itu hal justru hal yang ku hindari saat ini. Bagaimana mungkin, apa tanggapan teman-

temanku nanti. Sedangkan mereka tak pernah tahu aku telah menikah. Hanya akan 

menimbulkan fitnah nantinya. 
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“Ah... Ibu. Apa yang ibu katakan? Pernikahan kami baru berumur satu bulan. Bahkan 

kami sempat berpisah. Bersabarlah bu...” aku mencoba mengelaknya. 

“Kau benar nak.” ujar ibu. “ Baiklah semoga kau bahagia di sana dan ibu berharap 

kau akan memberiku kabar gembira saat kepulanganmu dari sana. Ibu merindukanmu nak...” 

ucap Ibuku.  Suaranya parau seperti menahan tangis. Aku kira ibu memang benar-benar 

merindukanku, sama halnya denganku.   

“Aku juga merindukanmu bu...” balasku dengan suara tak kalah paraunya. Aku 

sungguh merindukanmu, aku rindu pelukanmu yang hangat dan belaian tanganmu yang 

lembut di kepalaku, ucapku dalam hati. Andai kau tahu itu. 

“Assalamualaikum.” ucap Ibuku 

“Waalaikumsalam.” balasku mengakhiri pembicaraan kami. Tak lama sambungan pun 

terputus. 

Aku membalikkan tubuhku ke arah pintu bermaksud  memberi tahu kabar gembira itu 

pada Aidan yang tengah berada di kamar Carlota. Betapa terkejutnya aku melihat Aidan yang 

ternyata telah berdiri di balik pintu. Hatiku bertanya-tanya apa mungkin dia mendengar 

semua pembicaraan aku dan ibuku tadi, terlebih tentang keadaan pernikahan kami. 

Aidan melemparkan seulas senyum padaku. Aku membalasnya. 

“Bersiaplah malam ini kita akan makan malam di luar.” katanya. Dia mendahuluiku 

bicara sebelum aku menyampaikan kabar yang ibu berikan pada kami. 

“Carlota ikut bersama kita?” tanyaku. Dia tersenyum. Lalu pergi sebelum menjawab 

pertanyaanku. 

Aku segera memilih baju mana yang akan ku kenakan malam ini. Ku temukan sebuah 

gamis berwarna ungu muda yang kurasa sangat cocok denganku. Tapi pilihanku berubah saat 

ku lihat gamis biru muda yang ku gantung di sampingnya. 

“Ah... Aidan sangat suka dengan warna biru, tapi baju ini telah ku kenakan lima hari 

yang lalu. Dan baju ini terlihat lebih sederhana di bandingkan dengan baju ungu itu.” 

gumamku. Akhirnya ku putuskan mengenakan gamis ungu itu. 

“Lagi pula apa peduliku dengan warna kesukaannya”. Tapi hatiku masih terpaut pada 

gamis biru muda itu. Lima hari yang lalu saat aku mengenakannya, Aidan memujiku dan dia 

sangat menyukainya. Ah...apa peduliku... 

Tak berapa lama kemudian Aidan datang. Dia tampak rapi dengan tuxedo hitam 

dilengkapi dengan sepatu hitamnya yang mengkilap. Aroma khas black code dari Giorgio 

Armani-nya menyeruak dari tubuhnya membaur bersama udara. Aku suka aroma parfumnya. 
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“Kau tidak mengenakan baju itu?” tanyanya. “Kupikir kau akan mengenakan gaun 

itu.” tunjuknya pada gamis biru muda yang masih tergeletak di tempat tidur. Aku 

menggelengkan kepalaku. 

“Jika kau tak keberatan, aku ingin kau mengenakan gaun itu.” katanya lagi. “Hari ini 

hari spesial bagi kita. Insya Allah.” 

“Tapi gaun itu lebih sederhana dari pada gaun yang kukenakan sekarang.” 

“Bagiku kau terlihat lebih spesial dengan gaun itu.” 

Akhirnya aku mengalah dan mengganti bajuku dengan baju yang diinginkannya, 

walaupun dia harus menunggu lama lagi. 

Kami pun pergi dari apartemennya dengan Audi A3nya tanpa dia memberitahuku 

terlebih dahulu kemana kami akan pergi. 

“Carlota!” ucapku setengah berteriak. membuatnya sedikit terkejut. 

“Ada apa dengannya?” tanya Aidan sekilas ia melirikku sebelum akhirnya 

pandangannya kembali fokus ke jalanan. 

“Kita telah meninggalkannya, kenapa kita tak mengajaknya juga?” tanyaku. Aidan 

tertawa. 

“Saila. Biarkanlah...malam ini aku hanya ingin berdua denganmu. Biarkanlah malam 

ini kita pergi tanpanya.” jelas Aidan. Aku terdiam. Betapa konyolnya aku dan betapa 

bodohnya aku tak mengerti maksudnya. 

Aidan menghentikan mobilnya di depan sebuah restauran mewah di pinggir pantai. 

Kami berdua pun turun. Aidan menyerahkan kunci mobilnya pada seseorang yang tengah 

berdiri di depan pintu untuk diparkirkan. Aidan memintaku untuk menggandeng tangannya, 

aku pun menggamit lengan kanannya. Dia membawaku ke meja yang terletak tepat di pinggir 

pantai, meja itu telah di pesan olehnya sebelumnya.  

Aidan memesan makanan tak lama setelah seorang pelayan datang menghampiri 

kami. Aku tak tahu apa yang di pesannya. Dia berkata dalam bahasa Spanyol pada lelaki 

muda itu.  

Ah...Aidan meski kau seorang muallaf, tapi kau belum sepenuhnya melupakan 

budayamu, tidakkah kau tahu aku merasa canggung berada disini. 

Tak berapa lama seorang pelayan datang membawakan pesanan kami. Ia membuka 

tudung yang menutupi makanan-makanan sebelum pergi. 
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Aku memandang heran makanan yang baru disajikan itu. Hampir menyerupai nasi 

goreng, namun berwarna kuning kemerahan dicampur cumi-cumi, udang dan potongan 

daging di atasnya bertaburan kacang polong, paprika, dihiasi daun ketumbar dan lemon. 

“Apa ini?” tanyaku. Aku ragu untuk memakannya. 

“Ini Paella. Makanan khas Valencia, tapi bisa ditemukan disini juga.” jawab Aidan. 

“Makanlah...” 

Aku masih ragu dengan daging yang ada di dalamnya. Daging apa itu? Jika itu daging 

sapi bagaimana mereka memotongnya? Apa mereka memotongnya dengan nama Allah? 

Aidan mulai menyantap makanannya dengan elegan sesuai kebiasaan table manner 

yang telah melekat dalam dirinya. Sedangkan aku hanya memandanginya. 

“Kenapa kau tak memakannya?” Aidan menatapku heran 

“Daging apa ini?”tunjukku pada potongan daging berbentuk dadu itu. 

“Itu daging domba.” 

“Halal?” tanyaku. 

“Tenanglah. Ini restauran muslim, pemiliknya seorang muslim. Dan dagingnya di 

kirim langsung dari pemotongan halal di Sevilla.” jelasnya. Sepertinya dia tahu banyak 

tentang restauran ini. 

“Sevilla?” aku balik  bertanya. 

“Salah satu kota di Andalusia.” jawabnya. 

“Bukannya Andalusia itu Spanyol?” 

“Tentu. Andalusia itu bagian dari Spanyol, salah satu provinsinya. Sama halnya 

seperti Cataluna, dimana Barcelona berada.” jelas Aidan. Aku mengangguk-angguk tanda 

mengerti semua yang telah di jelaskannya. “ Makanlah...” katanya lagi. 

Aku mulai menyendok dan menyuapkan makanan ke mulutku. Rasanya tak jauh 

seperti nasi goreng. Bagian atasnya terasa empuk, namun bagian bawahnya yang kering 

terasa renyah. Aku jadi penasaran bagaimana mereka memasaknya hingga jadi nasi ini 

sedemikian rupa. 

“Kau tahu? tadi ibuku memberiku kabar baik.” Aku membuka topik pembicaraan 

yang lain. 

“Benarkah? Apa itu?” matanya penuh tanda tanya. 

“Kak Yasmin telah melahirkan dan Kak Wafa kini tengah hamil.” ceritaku.  

“Itu sungguh berita bagus!” serunya. Lalu Aidan terdiam sejenak. “Aku jadi ingin 

tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah.” ucapnya polos. Aku hanya diam tak 
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merespon apapun, apa yang harus kukatakan? Jika dia telah siap untuk jadi seorang ayah, 

tidak halnya denganku. Aku masih ingin belajar tanpa ada gangguan dari apapun termasuk 

gangguan dari dia sekalipun. Entahlah aku masih punya sejuta alasan lainnya untuk tidak 

menjadi seorang ibu sekarang. 

“Aku juga mempunyai satu hal yang harus aku sampaikan padamu.” ujar Aidan 

“Apa itu?” 

“Aku harus kembali ke London dalam empat hari lagi.” 

“Apa liburanmu telah berakhir?” 

“Tidak di kampusku. Tapi aku dan teman-temanku akan mulai berlatih untuk 

mempersiapkan musim baru.” 

“Kita akan pulang ke rumah kita.” ucapnya. Dia menatapku dengan mata berbinar-

binar layaknya bintang-bintang di langit yang memayungi kami. 

“Aku...” desisku. Aku tak mampu melanjutkan kata-kataku, ku alihkan pandanganku 

dari matanya menuju ombak kecil yang berkejaran menghempas kulit kerang yang bertebaran 

di pantai.  

“Studiku...?” tanyaku pelan.  

“Kau bisa melanjutkannya disana, bersamaku. Aku akan mengurus kepindahan 

studimu dan meminta mereka mentransfer nilai-nilaimu ke universitas barumu di London 

nanti. Mudah bukan?” ujarnya. Aku menelan ludah, secepat itukah? 

Aku mengobrak-abrik otakku mencari alasan untuk tidak langsung menetap disana. 

Bagaimana mungkin? Aku belum siap sama sekali untuk tinggal di negeri orang yang baru ku 

kenal sebulan ini. 

“Kak   Aidan...”   lirihku. “Maukah   kau   mengizinkanku   menyelesaikan   studiku   yang  

telah ku mulai hampir dua tahun ini di tempatku sekarang? bagiku semuanya tak semudah 

seperti  yang  kakak  bilang  tadi.”  Rayuku. 

“Kenapa?  Kau  tak  ingin  segera  tinggal  bersamaku?”  Aidan  meletakkan  sendoknya di 

piring. Ia menatapku lekat. Aku menunduk. 

“Maaf.   Jika   boleh   jujur,   semua   ini   terasa   begitu   cepat   bagiku.   Mengenalmu,   lalu  

menikah denganmu. Aku tak bisa lantas tinggal di sini dan meninggalkan orang yang aku 

cintai dalam waktu secepat ini. Keluargaku hanya tahu aku kesini hanya sebulan, bukan 

untuk  langsung  menetap.”  Ku  jelaskan  semuanya  sekarang.  Aku  tak  punya  alasan  yang  harus  

ku karang untuk menolak permintaannya. Aku mulai terisak, teringat ibu yang meneleponku 

sore tadi dengan suara paraunya karena menahan tangis. Bahkan aku tak bisa membayangkan 
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bagaimana jika esok pagi aku meneleponnya dan mengabarkan bahwa aku akan langsung 

menetap di Inggris bersama suamiku. 

 “Baiklah...”   katanya.   Kembali   aku   menangkap   kekecewaan   terlukis   di   wajahnya.  

“Kapan  kau  akan  kembali  ke  Indonesia?” 

“Kau  tak  marah?”  tanyaku  ragu.  Ia  menggeleng.  Seperti  biasa  ia  menutupinya  dengan  

senyum manisnya yang menawan. “Lusa, bersama Bibi Sarah.” 

“Kau tak izinkan aku mengantarmu?” 

“Bukankah kau harus segera ke Inggris?” 

Ia mengangguk. 

Untuk beberapa saat tak ada percakapan di antara kami. Pandangan kami tertuju pada 

seekor kepiting kecil yang berjalan mendekati batu di ujung sana. 

“Maafkan aku. Aku begitu egois. Aku bukan istri yang baik untukmu. Harusnya aku 

tak meninggalkan suamiku. Itu perbuatan yang sangat tidak pantas bagi seorang muslimah.” 

ucapku pelan, terlintas sedikit penyesalan dalam hatiku. Aku menyadari sebagai seorang istri, 

harusnya aku patuh pada suamiku dan mendampinginya dimanapun dia berada. Namun aku 

belum mampu meninggalkan keluarga dan teman-temanku untuk menetap di negeri orang 

lain bersama orang yang baru kukenal sebulan yang lalu. Maafkan aku Aidan, meski kau 

suamiku aku belum mampu sepenuhnya mempercayaimu, Batinku. Ku sentuh tangannya yang 

hangat. 

“Apa yang kau katakan? Akan tiba saatnya bagi kita untuk bersama...” ujarnya. 

Kutatap wajahnya lekat. Kutemukan keikhlasan dalam dirinya.  

Angin malam mempermainkan rambut Aidan yang telah ditata rapi olehnya serta 

menghembus jilbabku perlahan.  

“Aku percaya padamu, dan ku harap kau percaya padaku. Aku akan menunggumu...” 

bisiknya. 

 

*** 

Aku tengah membereskan barang-barangku ke dalam travel bag ketika Aidan masuk 

ke kamar mendekatiku lalu merangkul pinggangku. Ku hentikan sejenak tanganku yang sibuk 

bekerja. 

“Izinkan aku memelukmu untuk beberapa saat...” bisiknya di telingaku. 

“Kau keberatan aku pergi...?” tanyaku. Kusentuh tangannya yang melingkar di 

pinggangku. 
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“Tidak! Aku hanya sadar, aku akan merindukanmu nanti. Biarkan aku meluapkan 

kerinduanku sekarang saat kau masih di sini.” 

Aku membalikkan tubuhku, kini wajahnya begitu dekat padaku. Ku tatap kedua bola 

matanya yang coklat dimana butir-butir cinta telah menghiasinya. Ku simpan kedua tanganku 

di atas bahunya. 

“Saila...” seseorang memanggilku. “Je peux entrer? (apa aku boleh masuk ?)”. itu  

suara Carlota. Aidan melepaskan tangannya dari pinggangku lalu melepaskan tanganku dari 

bahunya. 

“Oui, tu peux entrer, Carlota! (ya, kau boleh masuk Carlota).”  Jawab Aidan 

Carlota datang menghampiriku lalu memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. 

“Ne me laisse pas. ( jangan tinggalkan aku).” Tangisnya pecah di pelukku. 

“Elle doit partir (dia harus pergi)”Aidan mengusap bahu gadis itu, aku mengusap air 

matanya. 

“Ne sois pas triste! ( jangan sedih!).” bisikku  

Aidan mengantar kami ke bandara El Prat. Dia yang telah mempersiapkan segala 

keperluan keberangkatanku dan Bibi Sarah. 

“Paman Ali akan kembali ke Indonesia saat musim gugur nanti.” ucap Aidan. 

Tangannya sibuk mengeluarkan barang-barangku dan bibi Sarah dari dalam bagasi mobilnya 

serta meletakkannya di atas troli. 

“Bukankah lusa nanti kau harus pergi ke Inggris?” tanyaku 

“Ya.” Jawabnya. 

“Kau sudah mempersiapkan semuanya?” tanyaku lagi. Ku dorong troli yang sudah 

penuh dengan barang-barang itu. 

“Kau tak perlu khawatir.” Dia membantuku mendorong troli. 

Kami berhenti di depan pintu menuju ruang tunggu untuk penumpang. Aidan 

memegang kepalaku dengan lembut. 

“Aku akan menunggumu...menunggumu.” bisiknya di telingaku. 

“Baiklah.” Ucapku. “Allah bersamamu, Allah bersamaku.” 

Disana kami berpisah. Ada sedikit perasaan sedih di hatiku. Satu bulan adalah waktu 

yang terlalu singkat untuk mengenal sosok mandiri, tegar dan penuh pengorbanan. Ny. 

Nicole, sungguh beliau beruntung memiliki putra seperti Aidan. 

 

      *** 
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3. Antara Mahasiswi, Istri dan Santri? 

 
Sesampainya di Indonesia, aku tak menunggu lama untuk segera mengurus semua 

registrasi ulang kuliahku. Ku temui teman-temanku, rasa rinduku membuatku harus segera 

menemui mereka. Satu bulan di Spanyol terasa satu tahun lamanya aku telah meninggalkan 

mereka. Ingin rasanya ku ceritakan pada mereka apa yang ku perbuat selama liburan, seperti 

yang biasa ku lakukan. Namun tentu hal itu tak mungkin ku lakukan, lagi pula aku yakin 

mereka tak akan percaya padaku. 

Seorang teman memberiku sebuah brosur tentang sebuah pesantren yang mengadakan 

program pesantren mahasiswa, pesantren dimana Aidan menuntut ilmu tahun lalu, pesantren 

yang berlokasi di belakang kampusku. Program itu di khususkan oleh para mahasiswa. 

Mereka pun mengadakan waktu belajar agamanya di luar jam kuliah. Aku langsung tertarik 

dengan program itu.  

Aku pun merengek pada ibuku untuk di izinkan masuk  pesantren itu. Selama ini aku 

tak pernah mencicipi pendidikan di pesantren dan tinggal di asrama untuk beberapa waktu. 

Namun ibuku hanya menjawab, “Mintalah izin pada suamimu! Karena aku sudah tak berhak 

atas dirimu lagi.” 

Aku terhenyak dengan jawaban Ibuku. Maka ketika Aidan meneleponku malam itu, 

aku langsung mengutarakan keinginanku mengikuti program itu dengan berjuta keraguan 

yang menghinggapi dada. Aku pastikan jawaban Aidan akan berbeda dengan yang ku 

harapkan. 

“Tidak Saila! kau tak perlu mengikuti program itu. Kau bisa belajar secara otodidak.” 

Ah... tapi Aidan tidak akan sekasar itu, walaupun dia harus menolakku kata-katanya 

tidak akan demikian. Dia akan berkata lembut. 

“Maafkan aku Saila, aku menyesal tidak dapat mengabulkan permintaanmu. Tapi 

bukan berati kau tidak dapat belajar ilmu agama. Aku akan membelikanmu buku-buku 

agama.” 

Namun jawaban Aidan sangat berbeda dengan perkiraanku dan aku tak mengira dia 

akan menyetujui rencanaku. 

“Tentu aku sangat setuju.” 

“Benarkah kau setuju?” tanyaku kegirangan. 

“Tentu! Pendidikan agama begitu penting. Jika aku pernah mencicipinya, bagaimana 

mungkin aku melarang istriku sendiri.” 
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“Lalu bagaimana hari pertamamu berlatih dengan teman-temanmu?” aku mengalihkan 

pembicaraan menanyakan kabarnya. 

“Alhamdulillah, luar biasa Saila! Aku tak pernah merasakan semangat seperti ini 

sebelumnya. Insya Allah, aku akan mempersembahkan yang terbaik untuk semua yang 

mendukungku.” Jelasnya penuh semangat. 

“Terimakasih telah mendukungku.” Ucapku 

“Kau juga telah mendukungku.” 

Kudengar Aidan menghembus nafas dalam-dalam. 

“Kita harus saling mendukung untuk setiap kebaikan yang kita rencanakan.” Ujar 

Aidan. 

“Insya Allah...” jawabku. 

Aku senang persahabatan kami semakin hari semakin membaik. Persahabatan? 

Kenapa aku masih menganggapnya sebagai sahabatku. Padahal statusnya lebih dari sekedar 

seorang sahabat. 

 

     *** 

 

Setelah mendapat izin dari Aidan, aku tak menunggu lama untuk segera mendaftarkan 

diriku mengikuti pesantren itu. Pesantren? Ah...lucunya. Aku terlalu tua untuk hal mengikuti 

pesantren. Pada umumnya seseorang mengikuti pesantren saat duduk di bangku SMP. 

Setelah mengikuti serangkaian tes, Alhamdulillah, namaku tercatat sebagai santri baru 

di pesantren itu. Artinya aku di terima masuk dan dapat menuntut ilmu agama disana. Masih 

terasa canggung bagiku menyandang dua status sekaligus. Santri dan mahasiswi serta satu 

lagi sorang istri. Ssstt... untuk yang satu ini jangan sampai seorangpun yang tahu, cukup 

sepupuku Mbak Luna, dan Mbak Inge temanku, tidak yang lainnya. Apa lagi salah satu syarat 

yang diajukan pesantrenku adalah belum menikah atau single, apa jadinya kalau pihak 

pesantren tahu hal ini? Maka mereka akan segera menyoret namaku dari daftar santrinya. 

Aku semakin menjaga rahasia ini rapat-rapat. 

Hari ini hari pertamaku masuk asrama. Ayah, ibu, kak Yasmin, ataupun kak Wafa, tak 

satupun di antara mereka yang mengantarku. Mereka sibuk dengan urusannya masing-

masing. Mereka telah menganggapku cukup dewasa untuk melakukannya sendiri. Tak 

apalah, apa yang mereka pikirkan memang benar aku telah mampu melakukannya sendiri. 

Kesan pertama yang ku dapat, aku sungguh tak nyaman dengan asrama baruku. Bukan karena 
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tempatnya, namun suasananya yang ribut dan terlalu banyak orang, aku tak menyukai 

keramaian. Serta aku harus meninggalkan rumah mas Deniez yang begitu hangat dan 

nyaman, meninggalkan si mungil Ayla, yang baru mengenalku kurang dari dua bulan namun 

telah begitu akrab denganku, dan Nawfal, sang kakak yang menatap kepergiaanku dengan 

mata berkaca-kaca. Meninggalkan nas Deniez dan kak Yasmin yang telah menjadi orang 

tuaku selama aku tinggal di Bandung. Aku merasa keputusanku masuk asrama adalah 

keputusan yang keliru. 

Sebagian orang baik dan ramah padaku, sebagian lagi acuh dan dingin. Mungkin 

karena kami belum saling mengenal. Namun pada dasarnya mereka semua baik padaku. 

Aku merasakan bagaimana kesepiannya ditengah keramaian. Alhamdulillah Aidan 

selalu menelponku hampir setiap malam. Aku tak tahu berapa banyak uang yang dia habiskan 

hanya untuk mendengarkan suaraku, mengetahui keadaanku, dan menghiburku ketika dia 

mendengar tangisanku pecah saat dia menelponku. 

“Tenanglah Saila, kau tak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu. Aku hanya ingin 

memastikan kau baik-baik saja dan tidak merasa kesepian lagi.” Itulah jawabannya ketika ku 

tanya berapa banyak uang yang dia habiskan untuk membayar biaya mengobrol kami yang 

tak penting. Meski aku tahu gajinya per pekan masih lebih untuk menutupi biaya telepon 

selama dua bulan. Tapi sadarkah dia,  apa yang telah di perbuatnya adalah pemborosan. 

Namun aku juga tidak bisa mengingkarinya, aku juga membutuhkan dia sebagai teman 

bicaraku agar kesepian terusir dari hatiku. 

Lupakan tentang Aidan dan biaya telpon itu. kabar buruknya, aku malah menyesali 

keberadaanku di tempat ini. Semakin hari aku semakin merasa tertekan disini. Aku terus-

terusan menyesali diriku yang telah memilih jalan ini. Astagfirullah, bukankah jalan ini yang 

Allah tunjukkan untukku? Tapi kapan aku bisa menikmati jalanku? 

“Saila. Bersabarlah... aku yakin kau bisa! Ini hanyalah sebentar. Kau harus kuat! Kau 

tak sendiri kau punya Allah yang saat ini menjagamu.” Aidan menasehatiku lembut. 

“Membaurlah dengan teman-temanmu, maka kau takkan kesepian ditengah keramaian 

seperti ini.” lanjutnya. 

Bersosialisasi? Hal inilah yang paling sulit bagiku. Sulit untuk aku lakukan. Hal inilah 

yang selalu di khawatir kak Wafa. Sebelum aku masuk asrama beliau mengungkapkan hal itu 

padaku. 

“Kau yakin akan ikut pesantren itu, tinggal di asrama dengan orang-orang yang tak 

kau kenal?” Kak Wafa seolah ragu padaku. 
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“Aku yakin!” kataku. 

“Kau tak pandai bersosialisasi, dek!” kata-katanya sedikit menghancurkan 

kepercayaan diriku. 

“Aku akan belajar...” kataku penuh dengan keyakinan 

Sekarang aku terbukti tak dapat membuktikan kata-kataku pada kak Wafa. 

“Kau bisa...” dukung Aidan. 

“Bagaimana caranya?” tanyaku penuh ragu. 

“Buka hatimu... biarkan mereka mendekatimu. Kau mampu melakukan itu pada 

Carlota, hingga dia merasa percaya padamu.” Katanya. 

Kau benar... Aidan, aku tak sendiri. Aku punya Allah. Aku tak boleh terus-terusan 

terpuruk. Aku mengerti, kenapa kau bisa bertahan sendiri jauh dari keluargamu. Bahkan sejak 

kau berusia tujuh belas tahun. Itulah kunci kemandirianmu. Tapi aku tak mengerti, dahulu 

sebelum masuk Islam siapa yang jadi peganganmu? Sebelum mengenal Allah?  

Allah Maha baik, Ia selalu baik pada umatNya. Akhirnya aku mendapat teman akrab. 

Dia sangat baik, ramah, lembut, dan cantik pula. Dia selalu mengantarku ke tempat yang 

sebelumnya tidak aku ketahui. Namanya Nabila, tapi aku selalu memanggilnya Teh Bila. 

Bahkan  dia  yang  mengajarkan  aku  cara  ‘  bersosialisasi’. 

Ku ceritakan pada Aidan, kini aku mempunyai teman. Kini Aidan bisa bernafas lega 

mendengarnya. 

“Alhamdulillah...” desisnya. 

Alhamdulillah, semakin hari aku semakin terbuka pada setiap orang. Asrama pun 

terasa hangat bagai keluarga. Kami saling melengkapi. Tolong-menolong dan bantu-

membantu. Kini aku mengerti kenapa Aidan dapat bertahan tinggal jauh dari keluarganya 

disana. Ternyata semua itulah kuncinya, dan satu lagi kekompakkan. Mungkin perbedaan 

antara persahabatan kami yaitu di ridhoi Allah, Insya Allah. Sedangkan Aidan, sebagian besar 

temannya non muslim. Tujuan kami pun berbeda, kami mencari kesuksesan akhirat, 

sedangkan mereka mencari kesuksesan dunia.  

Semua hal yang terjadi di asrama semakin baik, tak ada rasa canggung ataupun 

keragu-raguan lagi diantara kami. Namun hal itu tak baik selamanya bagiku. Aku dapat 

merasakan Teh Bila perlahan melepasku dan membiarkanku bersama saudara asrama yang 

lainnya, maksudku perlahan beliau menjauh dariku. Entah ini hanya perasaanku saja ataukah 

benar tapi aku berpikir beliau merasa keberatan didekati olehku. Aku mencoba menepis 

prasangka burukku itu sebelum syetan membisikkan keburukan lain dalam hatiku. 
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Lagipula mungkin beliau merasa tugasnya membantuku untuk bersosialisasi telah 

selesai, aku telah mampu membaur dengan yang lainnya. Ah...atau mungkin Teh Bila 

memang mempunyai lebih banyak agenda di banding aku walaupun kami teman satu jurusan. 

 

     *** 

Hari Idul Fitri telah hampir tiba, jika di tempat Aidan sekarang adalah musim gugur, 

akhir  September. Aku tak sabar menunggu datangnya hari itu. Idul Fitri tahun itu akan 

menjadi Idul Fitri pertama kehadiran Aidan dalam keluargaku. Astagfirullah, penantian itu 

membuatku lalai dalam sisa Ramadhanku yang tinggal beberapa hari lagi. Sejujurnya aku tak 

dapat menutupi rinduku pada Aidan. 

Ya Allah, penuhilah hatiku dengan rindu kepadaMu. Jika rindu ini penuh oleh 

selainMu, maka masihkah Engkau merindukan pertemuan denganku? 

Dua hari menjelang idul fitri, Aidan tak kunjung datang. Belum ada satu telepon pun 

darinya yang mengabari kapan kedatangannya di Indonesia. Padahal semua anggota kami 

telah berkumpul di rumah orang tuaku. Kami benar-benar menunggu kedatangan anggota 

baru itu. 

Ibu, kak Yasmin, kak Wafa tengah menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. 

Sedangkan ayah, mas Deniez dan mas Fadli tengah membuat kulit ketupat dari daun kelapa 

yang di petik langsung di kebun belakang rumah kami. 

“Bagaimana keadaanmu di asrama?” tanya kak Wafa membuka percakapan diantara 

kami.  

“Alhamdulillah, teman-temanku semuanya baik. Kami seperti saudara. Insya Allah.” 

Jawabku. “Awalnya aku sempat frustasi.” kataku dengan tawa kecil. 

“Lantas?” tanya kak Yasmin, tangannya sibuk mengaduk gula ke dalam air hangat 

untuk es buah. 

“Aidan sering menelepon dan memberiku semangat.” Tambahku. 

“Sekarang kau mengerti. Apa fungsinya seorang pendamping.” Goda kak Wafa. 

“Ya aku tahu. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya.” Jawabku dengan tingkah 

berlagak dewasa. 

“Seandainya waktu itu kau tak jadi menikah dengannya, apa yang akan terjadi 

sekarang? Mungkin kau akan menyesalinya.” Kak Wafa belum puas menggodaku. 

“Yang terjadi masa lalu, sekarang, ataupun masa depan itu telah di tentukan oleh 

Allah dan tak perlu disesali.” Aku mengutip kata-kata kyai di pesantrenku saat pengajian. 
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“Kau benar nak!” dukung ibu. “ Rupanya anakku telah dewasa sekarang.” 

“Itukan kata-kata yang di ucapkan kyaiku.” Responku datar. 

“Ah... Aidan. Kemana dia? Kenapa dia belum mengabari kita, kapan dia akan 

datang.” Kak Yasmin mengingatku. Aku terhenyak mendengar kata-kata kak Yasmin. Aku 

khawatir dia tak kan datang. Mulai timbul prasangka-prasangka buruk dalam benakku. Entah 

itu dia dengan wanita lain disana, sampai kecelakaan pesawat yang menewaskannya. Wanita 

lain? Apa jika itu memang benar, apa aku akan cemburu? Bukankah aku tak mencintainya? 

Tapi mengapa aku tak tenang setiap aku membayangkan dia dengan wanita lain. Apa ini 

dinamakan cemburu? ah... entahlah.  

“Kau baik-baik saja?” Tanya kak Yasmin. “Wajahmu terlihat pucat.” 

“Aku baik.” Kataku singkat. 

“Kau sudah menghubungi suamimu nak?” tanya ibu. 

“Sudah. Aku sudah mengirim email, juga sms, tapi dia belum menjawabnya.” 

“Kau sudah mencoba meneleponnya?” tanya ibu lagi. Aku menggelengkan kepalaku. 

Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Aku melirik layarnya. My Prince memanggil... aku 

tersenyum, tak kubiarkan dia menunggu lama. Aku segera menekan tombol untuk 

menerimanya. 

“Halo, Assalamualaikum...” sapaku. 

“Waalaikumsalam...” jawabnya. Aku beranjak dari tempat dudukku meninggalkan ibu 

dan kedua kakakku yang masih sibuk menyiapkan makanan. 

“Kau sedang di bandara sekarang? Baiklah aku akan meminta mas Fadli untuk 

menjemputmu...” kataku. Ku hempaskan tubuhku di atas sofa. 

“Tidak! Kau tak perlu susah payah meminta Fadli menjemputku.” Cegahnya. “Aku 

meneleponmu hanya ingin meminta maaf padamu dan keluargamu” 

“Untuk apa?” aku heran. Senyumku mulai surut dari bibirku. 

“Maafkan aku tak bisa merayakan Idul Fitri bersama keluargamu disana. Seperti yang 

kau tahu, jadwalku padat. Aku sudah berusaha meminta dispensasi pada manajerku, tapi 

beliau tak mengizinkanku. Aku menyesal.” Katanya. 

Aku terdiam membisu. Anganku merayakan hari kemenangan dengannya kandas oleh 

kesibukannya. 

“Maafkan aku, aku menyesal tak dapat merayakannya denganmu.” Katanya lagi 

suaranya terdengar sangat sendu. 

Aku berusaha untuk tersenyum dan ku usahakan agar suaraku terdengar tidak sedih. 
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“Baiklah...tak mengapa, mungkin lain waktu kita dapat berkumpul.” Aku mencoba 

menghiburnya. Walaupun sebenarnya aku lebih menghibur diriku sendiri. 

“Kau tak sedih?” tanyanya. 

“Insya Allah tidak.” Kataku. 

Idul Fitri pun akhirnya tiba. Kami merayakannya tanpa Aidan. Aku tak pernah 

merasakan Idul Fitri ini terasa hampa. Ah... bukankah biasanya aku merayakannya tanpa 

dia? Lalu kenapa aku harus sedih? 

Ya Allah apa benar aku telah mencintainya? Aidan apa yang dilakukanya hari ini 

disana? Merayakan Idul Fitri dalam kesedihannya? Aku pasti tak dapat melakukan seperti 

yang dia lakukan. 

*** 

 

Pagi itu aku telah kembali lagi ke asrama setelah melewati libur panjang Idul Fitri. 

Pagi itu aku dan saudara-saudara di asrama berkumpul bersama untuk sarapan juga bersama 

dengan Teh Husna mudabirrah kami, muddabirah adalah sebutan untuk seorang wanita yang 

mendampingi santriwati selama di asrama. Aku mengaduk-aduk ketoprak yang menjadi 

menu sarapanku hari ini. 

“Teh, apa kita boleh menikah di saat kita sedang nyantri seperti sekarang ini?” tanya 

seorang Saudara asramaku. Hah pernikahan? mengapa sepagi ini mengambil tema itu, 

bisikku dalam hati. 

“Boleh saja, tapi itu berarti dia harus meninggalkan program ini.” Jawab Teh Husna. 

Beliau mnyuapkan satu sendok nasi lengko ke mulutnya. 

“Kalau diantara kita ternyata sudah ada yang menikah, Teh?” kataku. Oops apa yang 

aku katakan? Apa aku ingin mereka mengetahui semuanya tentang diriku sendiri? Dan kau 

akan di keluarkan dari sini? 

“Sudah ada yang menikah?” Teh Husna memandangku heran serta diikuti oleh 

pandangan saudara-saudara yang lainnya. 

“Jangan-jangan kamu yang sudah menikah!” celetuk Astri. 

Astagfirullah... ketahuanlah aku. Aku harus mempersiapkan diriku menerima surat 

pernyataan drop out,  batinku. Aku menggigit bibirku, keringat dingin menyelimutiku. 

“Ya nggak mungkinlah dia sudah menikah. Lihat saja dia masih childish.” Ucap kak 

Salwa.  
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Aku menghembuskan nafas lega. Beruntungnya, aku masih selamat. Ku lanjutkan 

mengunyah makanan yang sempat terhenti. 

“Oh ya jadi bagaimana dengan pertanyaan dari Saila barusan Teh?” Tanya Kak Erin 

yang sepertinya juga penasaran. 

“Hm... entahlah. Kemungkinan dikeluarkan.”  Jawab teh Husna. 

“Kenapa?”  kini  kak  Salwa  yang  tampak  penasaran. 

“Dia   berkewajiban   mendampingi   suaminya.   Tidak   baik   istri   meninggalkan   suami.”  

Kata-kata teh Husna menamparku. 

“Kalau suaminya Ridho untuk di tinggal karena beliau ingin istrinya menuntut ilmu 

lagi?” tanyaku. 

“Ya untuk alasan itu, sepertinya kami bisa mempertimbangkannya lagi, tapi 

entahlah...” ujar Teh Husna. “Tunggu... teteh malah jadi yakin kalau Saila sudah menikah.”. 

Hhhekk... uhuk...uhuk...aku tersedak. Teh Husna segera menepuk bahuku. “Maafin 

teteh, teteh cuma bercanda...” wajahnya sekarang malah terlihat panik. 

 

     *** 

 

Malam ini jadwal Aidan meneleponku. Sehabis materi aqidah yang dilaksanakan 

selepas Isya tadi, aku bersegera ke aula. Agar pembicaraanku dengan Aidan tidak di dengar 

dan mengganggu orang lain. 

“Kau tahu? Dulu ada seorang pesepak bola yang telah menikah tapi meninggalkan 

istrinya di negara asalnya, Brasil.”ujar Aidan. 

“Benarkah? Kenapa? Apa dia tak mampu membiayai istrinya untuk tinggal bersama 

disana?” tanyaku. 

Terdengar suara Aidan tertawa di sebrang sana. 

“Tentu bukan karena hal itu Saila, Bagaimana mungkin seorang pesepakbola terkenal 

dengan penghasilan tak sedikit tidak dapat membiayai istrinya. Tentu dia masih mampu, 

bahkan jika dia mau seluruh keluarganya pun dapat dia bawa ke Italia.” 

“Dia itu bermain di Italia? Lantas apa yang menyebabkan dia meninggalkan istrinya.” 

“Sama halnya denganmu. Istrinya harus menyelesaikan kuliahnya. Tapi sekarang 

telah wisuda dan mereka telah bersama di Italia. Kabar terakhir ku dengar, istrinya tengah 

hamil sekarang.” Aidan menghela nafas sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya. “Kita 

juga akan seperti mereka, hidup bersama disini.” 
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“Insya Allah...” kataku.  

Ku dengar kembali suara Aidan tertawa di sebrang sana. 

“Hei... apa yang membuatmu tertawa?” tanyaku. 

“Aku teringat kata-katamu yang tadi.” Jawab Aidan. 

“Yang mana?” 

“Tadi saat kau mengatakan bahwa pesepak bola itu tak mampu membiayai istrinya, 

kau terdengar polos.” 

“Hah apa? Maksudmu aku terdengar bodoh, bukan?” 

“Itu kau yang mengatakannya ya...bukan aku...” 

“Ah...maksudmu...” aku merasa gemas padanya. 

Dia terus menertawakanku, meski ku dengar tertawanya tidak terbahak-bahak. 

Akhirnya aku pun ikut tertawa. Kami berdua tertawa bersama dan tak sadar malam telah larut 

dan sebagian besar penghuni asrama telah terlelap dalam dunia mimpinya masing-masing. 

“Saila...!” tiba-tibaTeh Husna telah berada di hadapanku, kedua matanya yang kecil 

menatapku lembut. Aku terkejut, seakan ada sesuatu yang mengocok-kocok perutku dan  

jantungku ikut meloncat. 

“Nelepon siapa neng?” tanyanya, senyum keramahan terhias di bibirnya yang kecil. 

Aku diam tak menjawabnya. Aku memandangnya dengan tatapan tegang dan gelisah. 

“Neleponnya di lanjut besok saja ya! Sudah larut malam.” Katanya lagi telunjuknya 

yang lentik menunjuk pada jam dinding yang menunjukkan pukul sebelas malam. Sebagian 

orang berpikir jam sebelas masih terlalu sore. Namun peraturan di asrama ini hanya 

mengizinkan santrinya menelepon sampai jam sepuluh malam. 

“Tidur ya...” Teh Husna mengingatkanku sebelum beliau meninggalkanku dan pergi 

ke kamarnya. 

“Halo...halo... Saila kau masih disana?” Aidan memanggilku. 

“Ya aku masih disini.” Kataku. 

“Siapa dia?” 

“Mu-Mudabirahku.” ku jawab dengan gugup. Hari ini pertama kalinya Teh Husna 

memergokiku. “Dia memintaku menutup telepon dan segera pergi tidur.” 

“Baiklah. Segeralah pergi tidur... Assalamualaikum” 

“Waalaikumsalam...” jawabku. Aidan memutuskan teleponnya. 
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4. Pangeran Impianku 
 

Sepulang kuliah aku langsung pergi ke gudang belakang dimana aku dan teman-

teman di asrama senang menyendiri. 

Gudang ini tak seperti gudang pada umumnya yang kotor, bau  dan dipenuhi oleh 

tikus dan kecoa. Gudang ini cukup bersih dan nyaman untuk belajar maupun untuk tidur. 

Hanya ada beberapa lemari milik para santri dan beberapa barang yang tidak terpakai. 

Ku lemparkan ranselku dan ku rebahkan tubuhku di atas kasur tipis yang telah 

tergelar. Aku rasa seseorang baru saja memakainya dan lupa untuk melipatnya kembali. 

Ku lirik ranselku, ku teringat pada tabloid olahraga yang baru saja aku beli di kios 

depan. Kuraih ranselku dan ku keluarkan tabloid itu. Sudah dua tahun lamanya aku tak 

membeli tabloid itu. Seingatku sejak aku duduk di bangku kuliah. Padahal selama di SMA, 

aku tak pernah melewatkan satu pekan pun untuk tidak membelinya.  

“Pak Sukir, tolong belikan tabloid olahraga. Istirahat nanti aku ambil.” Pintaku pada 

pak Sukir, satpam sekolahku. 

“Ok!” 

Biasanya pengecer koran itu akan datang pada saat pelajaran di mulai oleh karenanya 

aku menitipkan pada pak Sukir yang berjaga di dalam posnya. 

Sejujurnya aku bukanlah termasuk orang yang tergila-gila pada olahraga. Membeli 

tabloid pun bagiku, merupakan pengorbanan besar. Uang jajan yang di berikan Ibuku setiap 

harinya hanya cukup untuk makan siang di kantin, aku lebih beruntung karena ayah 

memberiku izin membawa sepeda motornya, sehingga aku tak perlu mengeluarkan uang 

jajanku untuk ongkos. Jika kubelikan tabloid tentu aku tidak bisa makan siang. Tapi itu tidak 

masalah, toh tabloid itu terbitnya hari sabtu. Pada hari jumat dan sabtu, kami pulang lebih 

cepat.  

Tapi aku membeli tabloid sekedar ingin tahu, apakah pekan ini aku akan mendapatkan 

kabar tentang Rafaël Alvarez. Walaupun banyaknya aku akan kecewa, karena hanya secuil 

berita yang aku dapatkan atau mungkin tak kudapatkan sama sekali. 

Temanku menyarankanku untuk pergi ke internet, agar aku bisa mendapat info yang 

banyak tentangnnya. Ah...tapi aku tinggal di desa, aku harus pergi ke kota yang jaraknya 30 

km dari tempat tinggalku untuk menemukan warnet.  
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Aku mungkin memang sudah gila menghabiskan uang jajanku hanya untuk membeli 

tabloid setiap hari sabtu. Ya seperti aku sudah gila! Karena aku tergila-gila padanya, Rafaël 

Alvarez, bintang sepakbola yang masih muda tapi telah kaya prestasi. 

Astagfirullah...tapi aku mempunyai alasan kenapa aku mencintainya. Cinta? Benarkah 

ini cinta? Ini lebih cocok di sebut nafsu. 

“Kau sudah gila! Kau mencintainya dan kau mengharapkan dia menjadi seorang 

muslim?” Inge duduk di atas meja di kelas. Matanya menatap kedua bola mataku dengan 

tajam. “Itu hal yang tak mungkin. Kamu berkhayal dek...” 

“Dan satu lagi, jangan kau lupakan mbak, aku juga ingin jadi istrinya.” Kataku seraya 

ku lemparkan senyum keledai. 

“Aku tak mengerti jalan pikiranmu. Sadarlah kita ini siapa? Dan siapa dia?” Inge 

menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku hanya tersenyum padanya. 

“Kau tahu bagaimana wanita yang mereka impikan? Mereka menginginkan wanita 

yang cantik glamour dan juga seksi. Mereka akan bangga mempunyai istri seperti itu.” 

“Aku tahu...” jawabku tenang. 

“Dan kau tahu berapa juta penggemar wanitanya yang cantik, glamour dan seksi di 

Dunia! Bukan hanya di Inggris atau di Indonesia.” 

“Aku tahu...” aku masih menjawabnya dengan tenang. 

“Nah sekarang kau tahu. Sekarang coba kita lihat diri kita! Tak cantik, sederhana, dan 

berkerudung.” Inge turun dari meja, ia memegang kedua lenganku dari belakang dan 

mendorong   tubuhku   menuju   cermin   kelas.   “Coba   berkaca!”   ucapnya   lagi   gemas.  Matanya  

setengah melotot menatapku dari kaca. 

“Aku tahu dan kau tak perlu mengingatkanku akan hal itu.” Jawabku lembut. Aku 

membalikan tubuhku dan menatapnya sekilas. Lalu berjalan santai ke arah tempat dudukku 

sambil tersenyum-senyum. 

“Lalu apa yang kau punya? Apa yang bisa kau banggakan hingga kau keras kepala 

memimpikan itu?” Inge menatapku heran. Kedua tangannya merentang memegang ujung 

meja, tubuhnya sedikit membungkuk seperti seorang jaksa penuntut yang sedang 

menghakimi terdakwa. Di bola matanya melukiskan seribu tanda tanya dalam benaknya. 

“Aku memiliki keyakinan bahwa Allah maha berkehendak dan tak ada satupun 

makhlukNya yang dapat menghalangi kehendakNya.” Jelasku dengan lembut. Aku beranjak 

dari tempat dudukku. Kudekati dia dan kusentuh bahunya. 
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“Aku mempunyai Allah yang Maha Hebat. Ku harap kau juga tak melupakan hal itu. 

Ku harap yang kau ingat bukan hanya kekurangan kita yang sebenarnya bisa menjadi 

kelebihan.” Bisikku. Inge tampak terkejut, dia memutar bola matanya. “Dan   aku   bangga  

dengan  ini!” tambahku seraya menunjuk jilbab yang aku kenakan. Inge tampak berpikir, Aku 

tak tahu apa yang kini ada di benaknya. 

“Ya kau benar la...” ujarnya pelan. “Tak ada yang tak mungkin dengan 

kehendakNya.” 

Kata-kata itu telah membekas di benaknya, “Tak ada yang tak mungkin dengan 

kehendakNya.” Kata itu yang menjadi prinsip bagi kami. Dan kalimat itu yang memberikan 

kepercayaan padanya hingga dia berani bermimpi dan semangat dalam mengejar mimpi-

mimpinya. Lupakan soal Inge yang terinfeksi virus bermimpi dariku. Karena mimpinya yang 

juga tak kalah gila denganku. Aku memimpikan Rafaël menjadi muallaf dan menikah 

denganku. 

Ya Allah, mengapa harus ku labuhkan hatiku pada lelaki itu? Meluangkan waktu 

untuk memperhatikannya padahal jauh disana dia tak pedulikanku bahkan tak mengenalku... 

Jika ku teringat hal itu sungguh perbuatan yang memalukan. Seorang muslimah 

tergila-gila pada lelaki nonmuslim. 

Ya Allah... dia lelaki tampan, kaya dan bertabur popularitas. Tapi sayang, dia adalah 

lelaki buta malang yang berada dalam kegelapan. Beberapa pijar kecil bersinar di 

sekitarnya, tapi dia tak dapat melihatnya...hingga dia harus meraba jalan yang di laluinya. 

Berulang kali dia jatuh ke lubang kemaksiatan dan kegelapan itu semakin pekat hingga 

membuatnya semakin tersesat... 

Ya Allah rapatkan dia dan orang-orang yang masih tersesat dari jalanMu menuju 

hidayahMu. Bukakanlah mata hati yang buta dan terangilah dengan cahayaMu. 

Sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya penolong, Aamiin. 

“Pijar? Apa yang di maksud denagn pijar-pijar di sekitarnya?” Inge menutup buku 

harianku yang baru saja dibaca dengan seksama. 

“Kau tak tahu? Ada tiga atau empat pemain muslim di tempatnya bekerja sekarang.” 

Jelasku. “Dan merekalah pijar yang kumaksud, jika Allah membuka mata hatinya. Maka 

mereka bisa menjadi jalan hidayahNya.” 

“Benarkah?” Inge terkejut. Kedua bola matanya seakan ingin melompat. “Tapi aku 

meragukan mereka.” Inge mengernyitkan dahinya. 

“Apa yang kau ragukan?” ku silangkan kedua tanganku di depan dada.  
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“Apa mereka tidak sama seperti lelaki Eropa pada umumnya? Apa mereka berprilaku 

seperti seorang muslim yang seharusnya?” Inge memegang dagunya berlagak bingung. 

Jika saja dia menyadarinya, kata-katanya tadi telah menamparku dan menyadarkanku 

dari keangkuhanku. Mudah saja, lemparkan saja pertanyaan itu padaku. Apa aku sudah 

benar-benar menjadi seorang muslimah, beraninya aku ingin mengajarkan Islam pada 

Rafaël dan mengharap dia mendapat hidayahNya. Sedangkan aku sendiri, apa aku sudah 

mendapatkan hidayahNya?apa aku telah berbuat sebagaimana mestinya seorang muslim 

yang taat? 

“Kau beli tabloid olahraga hari ini?” Inge membuka tasku 

“Ya.” Jawabku. 

“Sudah kau baca?” Inge mengeluarkan tabloid itu dari dalam tasku. 

“Aku tak sempat membacanya, kau tahu istirahat tadi aku sibuk mengerjakan PR.” 

Aku melirik tabloid itu. 

“Ah... kau selalu begitu. Kapan kau akan mengakhiri kebiasaanmu mengerjakan PR di 

kelas?” Inge menggeleng pelan. Lagi-lagi aku hanya membalasnya dengan senyum keledai. 

Nyengir. 

“Hah tak ada lagi...” keluhnya. “Hei tunggu...! ini dia berita tentangnya.” Inge 

menjerit kegirangan setelah dia membuka halaman baru. Wajahnya tampak gembira. Seperti 

baru saja memenangkan doorprize. 

“Mana aku ingin melihatnya...” aku mencoba meraih tabloid itu dari tangannya. 

“Sebaiknya kau tak membacanya.” Inge segera menutup tabloidnya. 

“Mbak... tolong kemarikan! Aku ingin membacanya.” Aku mencoba meraihnya. 

“Kuharap kau takkan menyesal setelah membacanya.” Inge menyerahkan tabloid itu 

padaku. Aku segera mambacanya. 

Hm... hanya tentang kehebatannya, bakatnya, dan sederetan puji-pujian yang di 

lontarkan media tersebut. Lalu apa yang harus aku sesali. Tapi tunggu di akhir paragraf ada 

hal yang hampir terlewatkan. Dia kekasih Sandrine, atlet tenis dari Perancis. 

Kalimat itu menusuk jantungku. Aku terdiam kaku. Pandanganku kabur di halangi 

butiran-butiran bening yang siap pecah menjadi sungai-sungai kecil baru yang mengalir di 

pipiku. Aku menggigit Bibirku mencoba menahan perih yang menyayat di hatiku. Inge 

mendekatiku, wajahnya benar-benar melukiskan betapa ia mengkhwatirkanku. 

“Kau baik-baik saja?” tanyanya dengan nada cemas meliputi suaranya. 
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“Aku baik-baik saja?” ucapku lesu. Segera ku hapus butiran bening itu, sebelum 

meluncur dari ujung mataku. “Aku sudah menduganya dari awal. Tapi aku tidak mengira 

kalau kekasihnya itu petenis yang baru saja memenangkan turnamen Wimbledon bulan 

kemarin itu.” lanjutku. 

“Benarkah? Setahuku turnamen itu di gelar di kota London, bukan?” 

“Kau benar.” 

“Aku yakin. Saat itu  Rafaël pasti telah memberinya semangat, hingga gadis itu 

berhasil menyingkirkan petenis unggulan lainnya.” Kata-kata Inge malah membuatku 

semakin panas dan perih. 

Dadaku semakin sakit dan sesak oleh hal-hal yang tak penting, tapi semua itu tak 

menyurutkan keyakinanku bahwa dia akan mendapatkan hidayahNya suatu hari nanti. 

Sejak saat itu perasaanku padanya mulai surut. Aku tak memikirkannya lagi, namun 

aku tak pernah berhenti berharap dia menjadi seorang muslim, aku selalu berharap dan yakin. 

Karena kini aku merasa dia sebagai sahabatku. 

Sejak saat itu aku tak pernah membeli tabloid olahraga lagi. Aku tak ingin tahu 

banyak lagi tentangnya. Aku ingin lepas darinya. Yang kuinginkan sekarang, aku  menjadi 

muslimah yang cerdas dan mengukir banyak prestasi dalam perjalanan hidupku. Aku percaya 

seorang muslim mampu sukses dan menorehkan banyak prestasi. Karena Allah mengajarkan 

dalam  Al  Qur’an  supaya  kita  tidak  pernah  putus  asa  dalam  mencari  karuniaNya. 

Hari ini adalah hari pertama kalinya selama dua tahun terakhir aku membeli tabloid 

itu lagi. Aku membuka lembaran demi lembaran. Saat kubuka rubrik gosip bintangku 

temukan foto Rafaël disana yang terlihat tampan dengan baju koko putihnya. 

Rafaël Alvarez telah masuk Islam setahun yang lalu. Di duga saat dia menghabiskan 

libur musim panasnya di Indonesia, di sebuah pesantren terkenal di zambrud khatulistiwa 

itu. Sebagian orang mengatakan dia muslim ketika akan menikah dengan seorang muslimah 

dari negeri itu juga. Jika hal itu benar berarti dia baru beberapa bulan masuk Islam. 

Namanya kini berganti menjadi Faiyaz Basel Aidan. Walaupun seperti yang kita tahu nama 

di belakang punggungnya masih sama seperti dulu. “Benar, aku seorang muslim sekarang 

dan aku menikmati setiap harinya dalam hidupku.” Ujar Aidan, suami dari seorang gadis 

Indonesia yang diketahui bernama Saila itu. 

Aku tersenyum senang. Media telah berganti menulis berita. Jika dua tahun yang lalu 

mereka menuliskan Aidan sebagai kekasih Sandrine, sekarang mereka menyebutkan dia 

sebagai muslim dan suami dari seorang Saila. Ya Allah dunia ini terasa indah. Walaupun 
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disaat awal pernikahan aku sulit menerimanya kembali. Astagfirullah, desisku. Itu ujub, 

Saila! Merasa baik, merasa diri terpuji dan merasa hebat. Bukankah semua karunia itu Allah 

yang mendatangkannya padamu. Itu kehendakNya, jika bukan karenanNya kau sama sekali 

tak mampu melakukan apapun bahkan hanya sekedar bernafas, batinku. 

“Saila...” seseorang memanggilku lembut. Ah... itu kan suara teh Husna. Ada apa 

beliau memanggilku? Aku segera melipat tabloid itu dan ku masukkan kedalam tasku. Aku 

pun segera berlari menghampirinya. 

“Teteh tunggu di kamar ya!” katanya. Aku mengikutinya masuk kedalam kamarnya. 

Lalu duduk berhadap-hadapan dengannya. 

“Semalam, kau menelepon siapa?” tanyanya dengan ramah. 

Aku diam menunduk, haruskah aku mengatakan bahwa itu telepon dari Aidan. 

“Dia...” Jawabku  ragu.  “Masih  kerabat  teh...”  ujarku  lagi. Tenang teh, dia sudah halal 

kok, tambahku dalam hati. 

“Tapi kau harus tahu waktu. Saudara-saudara disini banyak mengeluh padaku. 

Mereka terganggu dengan suaramu ketika menelepon.” Ujar Teh Husna tegas. 

“Ya teh saya mengerti.” 

“Baiklah... kau boleh pergi. Jika ku temui kau melakukan kesalahan yang sama, aku 

mohon maaf jika harus mengadukanmu pada penanggung jawab program ini.” katanya lagi 

tegas. 

“Baiklah aku paham.” Aku beranjak dari tempat dudukku dan pergi 

meninggalkannya. 

Aku langsung menceritakan larangan itu pada Aidan dan dia mengerti. Maka kami 

memilih chatting sebagai alternatif lain komunikasi kami. Dengan harapan aku takkan 

mengganggu saudara-saudara di asrama. Imbas dari hal itu, aku tak pernah ada di asrama dan 

mereka mengira aku tak kerasan tinggal di asrama lagi. Ah...apapun yang mereka katakan, 

mereka tak pernah tahu alasanku yang sebenarnya, dan mereka belum pernah tahu bagaimana 

rasanya menahan rindu jauh dari orang yang spesial dalam hidup ini. Special? 

 

     *** 

 

“Monsieur...Monsieur... attendez!!!(Bapak…bapak…   tunggu!!!)” ku panggil dosen 

native speakerku, dosenku yang datang dari kota Lyon, dosen yang diutus oleh kedutaan 
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Perancis untuk mengajar disini. Beliau tak kunjung menoleh. Padahal aku hanya ingin 

menyerahkan tugas padanya. 

“Monsieur...Monsieur...” panggilku lagi. Kulambaikan map plastik di tanganku. Tapi 

beliau belum juga menoleh. Jalanya begitu cepat, hingga aku tak mampu mengejarnya. 

“Monsieur Dylan...” panggilku. Beliau menoleh. Namun yang terjadi kakiku malah 

tergelincir, aku tak dapat mengatur keseimbanganku. Dunia terasa berputar 

mempermainkanku. Ku rasakan tubuhku terhempas dari anak tangga satu ke anak tangga 

yang lainnya, terus-menerus hingga akhirnya aku tergeletak tak berdaya di samping anak 

tangga terakhir. Tubuhku terasa hancur, terlebih kaki kananku. 

“Astagfirullah...” desisku 

“Oh là...là..! vas-tu bien, Saila? (ya ampun... kamu baik-baik saja, Saila?)” aku 

masih sempat mendengar suara Monsieur Dylan memanggilku. Lalu semuanya menjadi 

gelap. 

“Astagfirullah...” aku menjerit. Rupanya aku bermimpi. Tapi mimpi itu seakan nyata 

bagiku. Kulirik jam dinding.  Waktu menunjukkan pukul satu malam. Aku melirik kearah 

sampingku, kulihat Nurma dan Kak Erin masih terlelap di balik selimutnya. Aku bersyukur 

mereka tidak terganggu dengan jeritanku. Kulirik juga teman-teman sekamarku lainnya yang 

tidur agak jauh dariku. Semuanya masih tenang dalam buaian mimpinya masing-masing. Aku 

pun kembali tidur, hingga jam tiga Teh Husna membangunkan kami semua untuk qiyamul 

lail. 

 

*** 
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5. Di Tanah Ratu Elizabeth 
 

Selesai sholat dhuhur aku segera merapikan mukenaku. Sesaat aku terhenti saat ku 

lihat kalender di hadapanku. Akhir bulan Januari, aku baru saja menyesaikan ujianku di 

kampus juga di pesantren. Segala urusanku telah selesai. Saatnya ku sambut hari liburku, 

hari-hari yang akan indah. Jika di Inggris sana, saat ini tengah musim dingin. Berita yang ku 

baca di internet, Inggris tengah dilanda badai salju. Dari keterangan yang aku baca banyak  

penerbangan yang tertunda karenanya. Sedih sekali, padahal aku ingin pergi kesana, 

menghabiskan liburanku bersama Aidan. Mungkin aku harus melupakan keinginanku itu, 

setidaknya sampai badai salju itu berlalu. Meski aku tak tahu kapan. 

Aku meletakkan mukena di rak dan pergi ke dapur untuk membuat makan siang. 

Namun baru saja aku tiba di dapur seseorang memanggilku. 

“Teh Saila!” Panggil Nurma, saudara termuda di asrama. 

“Ya neng, ada apa?” tanyaku. 

“Handphonenya bunyi!” teriaknya. 

Aku segera berlari dan meraih handphoneku yang kuletakkan diatas lemariku. 

Paman Ali memanggil... 

Paman Ali? Sejenak aku termenung sebelum menerima teleponnya. 

“Assalamualaikum Paman.” Sapaku. 

“Waalaikumsalam. Saila, ku harap kau tak terkejut setelah mendengar kabar dariku 

atau mungkin kau sudah tahu kabar ini?” katanya. 

“Kabar apa paman?” 

“Aidan mengalami kecelakaan saat bertanding, dia berbenturan dengan lawannya, 

sehingga tulang keringnya patah.” Jelas Paman Ali. Aku menelan ludah. Kabar itu 

memcekikku. 

“Lalu bagaimana keadaannya sekarang?” tanyaku panik. 

“Tenanglah Saila, jangan panik. Karena itulah yang diminta Aidan.” 

Ah...sungguh berita yang mengerikan! Aku sungguh terkejut mendengarnya. Ku 

bayangkan dia meringis kesakitan, terkapar dimeja operasi dalam kesendiriannya. Di tengah 

deritanya tak ada seorangpun kerabat yang menemaninya. Betapa malangnya dia. Dapat 

kurasakan betapa perih hatinya yang kesepian di tengah luka yang membalut kakinya. 

Sedangkan aku sebagai istrinya tak mampu berbuat apa-apa disini. Ingin rasanya aku 

merawat dia dan selalu disampingnya. Aku yakin ibunya belum dapat mengunjunginya, 
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mengingat kondisi beliau yang belum juga pulih. Sedangkan Carlota, gadis itu sibuk dengan 

sekolahnya. Belum lagi tanggung jawabnya untuk merawat ibunya. 

Tanpa memikirkan apapun lagi aku segera menelepon Aidan di tempat aku biasa 

menerima teleponya. 

“Assalamualaikum...” ku dengar suaranya masih tenang. 

“Waalaikumsalam... bagaimana keadaanmu?” tanyaku tanpa berbelit-belit lagi. 

“ Aku baik. Alhamdulillah.” Jawabnya 

“Aku sudah mendengarnya dari Paman Ali.” Kataku dengan suara bergetar. 

“Ya... tapi sekarang, aku sudah jauh lebih baik. Allah telah menolongku melalui 

dokter yang telah menanganiku.” Tuturnya yang membuatku semakin terharu serta-merta 

melelehkan air mataku. 

“Kau yakin?” tanyaku. 

“Insya Allah, aku baik-baik saja.” 

Aku tahu semua! Paman Ali telah menceritakannya padaku, kau harus istirahat 

sampai empat bulan, ucapku dalam hati.  

“Baiklah aku akan segera kesana.” Kataku. 

“Tidak perlu, aku baik.” 

“Tidak! Aku akan tetap kesana!” paksaku. 

“Baiklah setidaknya tunggulah sampai badai reda.” Katanya. 

“Aku tak mungkin menunggu selama itu.” 

“Percuma saja! Kau hanya akan tertahan di Italia. Beberapa penerbangan telah di 

tunda.” 

“Aku akan tetap pergi kesana.” kataku masih keras kepala. 

“Ku harap badai segera berhenti.” Ujarnya lesu. 

Bibi Sarah yang sama khawatirnya denganku segera mencari tiket pesawat yang 

sesegera mungkin bisa membawa kami ke Inggris. Hatiku merasa sedih dan dadaku terasa 

sesak. Aku tak dapat berpikir jernih. Pikiran hanya diliputi tentang Aidan, hal itu membuatku 

semakin panik dan pikiranku semakin kalut. Kuhempaskan tubuhku pada dinding. Aku 

menghela nafas panjang dan ku ucapkan beberapa kali kalimat istighfar. Aku segera berlari 

ke gudang belakang sebelum  air  mataku  tumpah.  Kuraih  mushaf  qur’an,  lalu  ku  baca.  Namun 

tangis membuat lidahku kelu. Sehingga aku sulit mengucapkan ayat demi ayatnya. Aku 

biarkan air mataku tumpah dan tangisku pecah, kupeluk mushaf itu erat dalam dadaku. Teh 

Bila datang menghampiriku. 
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Seseorang datang menyapaku. Kak Erin menyentuh bahuku. Dia mencoba 

menghiburku dengan segala kemampuannya. Tapi dia tak mendapatkan tangisku berhenti. 

“Kak, apa aku boleh memelukmu?” tanyaku. Dia mengangguk. Ku tumpahkan 

tangisku di pelukannya 

“Menangislah sepuasmu jika itu dapat mengurangi beban di hatimu.” Bisiknya. 

 

 

*** 

 

Dua hari setelah aku mendapat kabar itu aku telah menyiapkan segala keperluanku. 

Setelah semuanya siap aku pergi di saat keadaan asrama sepi. Ketika yang lainnya sibuk 

dengan tugas-tugasnya di luar asrama. Hanya ada Nurma yang tertidur di kamar satu dan teh 

Maya yang tengah memasak mie instan di dapur. Aku pergi tanpa pamit pada mereka. Aku 

tak ingin seorang pun tahu aku pergi dan kemana tujuan kepergianku. 

Hari itu juga aku dan bibi Sarah berangkat menuju bandara Soekarno Hatta. Paman 

Ali ikut serta mengantar kami hingga Bandara. 

Selama berjam-jam aku dan Bibi Sarah duduk di pesawat. Selama itu pula aku tak 

bisa tenang dan tak bisa berhenti memikirkan Aidan, suamiku! Aku kini mengakuinya, aku 

kembali mencintainya seperti saat aku duduk di bangku SMA. Aidan memang suamiku. Ku 

akui itu, bukan kakak atau sahabat yang selama ini kurasakan. Aku bersyukur mempunyai 

suami sepertinya. Suamiku yang malang yang kini tengah terkapar di tempat tidurnya. 

Allah telah menolongku. Aku beruntung karena badai salju telah reda, sehingga kami 

tidak tertahan di Italia. Setelah transit, pesawat pun dapat langsung menuju ke Inggris. 

Aku menginjakkan kakiku di tanah Ratu Elizabeth itu. Udara musim dingin langsung 

menyambut kedatanganku, meskipun aku telah merasakannya di Italia tadi. Salju-salju 

berserakan di jalan, pohon dan atap rumah. Udara begitu sangat dingin menusuk-nusuk 

tubuhku, aku merasa tubuhku sangat lemah. Darah yang keluar dari hidungku menetes ke 

sarung tangan tebal yang ku gunakan. Ah... aku tak peduli, yang kupikirkan sekarang keadaan 

Aidan. Aku ingin segera sampai di rumahnya. Ya...rumah kami mungkin! 

“Ah Saila...kau baik-baik saja?” Bibi Sarah terlihat panik saat beliau melihat darah tak 

berhenti menetes dari hidungku. Di hapusnya tetesan darah itu dengan sapu tangan miliknya. 

“Aku baik-baik saja.” Jawabku. Aku memegang tangannya erat. 
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Taksi yang kami tumpangi akhirnya tiba di depan sebuah rumah mungil yang indah 

dan rapi. Salju berserakan di atap dan halaman rumahnya. Rumah kecil yang menjadi saksi 

kesendiriannya selama ini. Rumah kecil yang menjadi keluarga dan sahabatnya. Rumah kecil 

yang suatu hari nanti, aku akan tinggal di dalamnya. Rumah kecil yang akan menjadi saksi 

lahirnya mujahid-mujahid kami, menyaksikan mereka tumbuh dan berkembang. Rumah kecil 

yang akan menjadi surga kami di Dunia. 

Seorang lelaki membuka pintu untuk kami. Matanya menatap kami heran. Aku 

melemparkan seulas senyum padanya. Dia membalasnya. 

“Ah.. Mrs. Sarah!” katanya seraya menunjuk Bibi Sarah. 

“And Mrs. Saila!” tunjuknya padaku. “Welcome here!”. Ucap lelaki itu kocak. Aku 

memandangnya heran.  

“Please come in!”dia mempersilahkan kami masuk. Aku tak menunggu waktu lama 

untuk segera masuk kedalam rumah. Lelaki itu rupanya asisten pribadi Aidan, Alan. Dia 

mengantarku ke kamar Aidan. 

“Aku akan menemui Aidan besok pagi.” Ujar Bibi Sarah, beliau pergi ke kamar 

lainnya. 

Alan mengantarku hingga depan pintu kamar Aidan. 

“This is his room... he is waiting for you.” Ucapnya. Lalu Alan mohon diri untuk 

pergi. 

“Thanks...” kataku.  

Aku hendak membuka handle pintu, namun aku urungkan saat ku dengar sesuatu 

yang menyentuh hatiku. 

“Ar-Rahman...  ’Allamal  qur’an...  khalaqal  insan...”  ku dengar suara Aidan nyaring 

membacakan surat itu. Surat Ar-Rahman, surat favoritku, namun aku belum hafal semua 

ayatnya. Perlahan butiran bening menetes dari ujung mataku. Mengalir kecil di pipiku. Aku 

menangis terharu. Tak pernah terpikir olehku dia dapat melantunkan ayat-ayat itu dengan 

indahnya. Masih teringat dalam benakku bayangan dua tahun yang lalu. Saat kulihat fotonya 

tengah memegang gelas berisi Champagne. Aku terpaku di balik pintu, hingga dia 

membacakan ayat-ayat terakhirnya. 

“Fabiayyi alaa irobbikumaa tukadzibaan... tabaarakasmu robbika dzil ja  laaali wal 

ikram...” 

Setelah dia selesai membacakan surat Ar-Rahman, ku buka pintu itu. Aku masuk 

dengan perlahan. Pandanganku menyapu seisi ruangan. Kudapati dia tengah duduk di tempat 
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tidurnya.   Aku   lebih   terkejut   lagi   saat   kutemui   dia   tanpa   mushaf   qur’an   di   sekitarnya.   Dia  

membaca surat itu tanpa mushaf, itu berarti dia telah menghafalnya. Subhanallah... 

“Assalamualaikum...” ucapku. Dia langsung menoleh ke arahku. Senyumnya segera 

mengembang di bibirnya. Matanya berbinar-binar dan tanpa menunggu lama dia menjawab, 

“Waalaikumsalam.” 

Aku segera manghampirinya dan kupeluk dia lekat. Tangisku pecah dalam 

pelukannya. 

“Tak perlu khawatir.” Bisiknya lembut. 

“Bagaimana aku tak khawatir...!” aku melepaskan pelukanku. “Lihatlah kondisimu.” 

Kataku seraya menunjuk kaki kanannya yang digips. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. 

Kuperhatikan dia baik-baik. 

“Ya aku tahu. Tapi aku ingin kau tenang. Panik itu bisikkan syetan.” Ucap dia dengan 

lembut. Ah! Kata-katanya telah menamparku. Ingatlah Saila, dia baru satu setengah  tahun 

menjadi seorang muslim, tapi ilmunya jauh di atasmu. Kemana saja usia 20 tahun yang kau 

jalani sebagai muslim? 

“Hei... kenapa kau?” seru Aidan saat melihat sisa darah yang mengering di hidungku. 

“Kau baik-baik saja?” tanyanya penuh rasa khawatir namun tetap tenang. Dia mengambil 

tissue basah di meja kecil di sampingnya. Dia gunakkan tissue itu untuk menghapus darah 

yang telah mengering itu. 

“Aku baik-baik saja. Aku hanya kedinginan tadi.” 

“Kau kedinginan? Aku akan menambah volume penghangat ruangannya.” Aidan 

meraih remote control penghangat ruangan. 

“Tidak perlu, aku sudah cukup hangat. Aku kedinginan saat di luar tadi.” Kataku. Ku 

lepaskan sarung tangan tebalku yang penuh dengan ceceran darah yang telah mengering. 

“Aku mendengar kau membaca surat Ar-Rahman tadi.” Kataku. Aidan tersipu malu. 

Dia menarik laci di meja kecil tadi yang di atasnya terdapat foto pernikahan kami. Dia 

mengeluarkan sesuatu dari dalam laci tersebut. Sebuah MP4 hitam dan menyerahkannya 

padaku. 

“Untukmu!” katanya. 

“Untukku?!” aku sedikit terkejut. 

“Kau bilang, kau selalu kesepian di asrama, oleh karena itu aku membeli ini 

untukmu.” Ujarnya. “Aku   telah   memasukkan   Qur’an   digital   dan   lagu-lagu Islami dalam 

bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Aku juga telah memasukkan lagu-lagu Perancis dan 
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Spanyol, supaya kau bisa belajar bahasa melalui lagu-lagu itu.” ujarnya lagi. Dia menghela 

nafas panjang, aku memperhatikanya. 

“Aku  menghafal  qur’an  dengan  cara  mendengarkan  dari  alat  ini.” katanya. “Ku harap 

alat ini dapat menghiburmu ketika kau sedih dan merasa kesepian. Tapi kau harus ingat 

bahwa Allah selalu bersama kita.” 

“Jika  MP4  ini  aku  bawa,  bagaimana  kau  menghafal  qur’an  lagi?” tanyaku. 

“Tak perlu khawatir, aku masih memiliki yang lain.” Dia mengeluarkan MP4 lain di 

saku piyamanya. 

“Hm... bagaimana dengan keadaanmu di asrama sekarang? kau baik-baik saja?” 

Aidan mulai menanyakan keadaanku. 

“Bagaimana dengan Nabila? Orang yang sering kau ceritakan yang telah 

membantumu itu. Jika aku bertemu dengannya, aku harus berterimakasih padanya, karena dia 

telah banyak membantu istriku yang manja ini” katanya dengan sedikit gurauan. 

“Ah... kau!” aku berpura-pura cemberut. “Hubungan aku dengannya  kini memburuk. 

Di saat aku telah dekat dengan saudara-saudara asrama lainnya, dia justru malah menjauh.” 

Ucapku sedih. 

“Mungkin dia sedang sibuk atau memiliki kegiatan lain yang mengharuskan dia terasa 

jauh bagimu.” Nasehatnya. 

“Andai kau tahu. Bagaimana responnya sekarang padaku sangat buruk.” Ujarku 

dengan nada sedikit kesal. 

“Tidak sebaiknya kau berkata demikian! Mungkin itu hanya perasanmu saja.” 

“Ya...ya..ya.. ok! Itu hanya perasanku saja, dan semua orang mengatakan itu padaku! 

Selalu aku yang disalahkan. Perasaanku yang salah! Aku yang terlalu egois dan possesif.” 

Aku sungguh kesal pada Aidan! Kenapa dia malah menekan istrinya sendiri. Padahal dia tak 

mengenal Teh Bila dan tak menyaksikan apa yang terjadi. Kupalingkan wajahku dari 

hadapannya.  

Aidan menyentuh bahuku dengan lembut. Lalu menyentuh wajahku dan menolehkan 

wajahku ke hadapannya dengan lembut pula. 

“Maafkan aku, mungkin aku belum pernah bertemu langsung dengannya. Tapi kata-

katamu tentangnya meyakinkan aku bahwa Nabila adalah orang yang sangat perhatian 

padamu. Ya kurasa demikian!” dia merangkul bahuku dengan penuh kelembutan. 
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“Jangan  biarkan  pikiranmu  bersu’udzan!  Jangan  memberikan  ruang  pada  syetan  untuk  

menghasutmu. Jangan sampai keegoisan membuatmu lupa pada kebaikannya. Hal yang 

normal jika seseorang membuat kesalahan.” 

Aku menatap kedalam matanya, menyelaminya. Aku segera memeluknya dan 

tangisku pecah dalam pelukannya. 

“Biarkan aku pergi dari tempat itu.” Ucapku dengan tangis yang tak mampu ku 

bendung. Dia menyentuh kepalaku dan memegangnya. 

“Ada apa denganmu?” suaranya terdengar cemas. “Kau tak kerasan hanya karena satu 

orang?” tanya Aidan. 

“Kau harus ingat tujuanmu semula, kenapa kau ingin masuk program itu? Semua itu 

keinginanmu. Aku pun tak memaksamu. Jadi lakukan semua itu karenaNya.” 

Lagi-lagi Aidan menesehatiku dan kuakui ilmunya telah jauh diatasku. Aku sangat 

malu padanya. 

“Aku takkan pernah izinkan kau keluar dari program itu sebelum program itu selesai.” 

Bisiknya. “Percayalah... Allah selalu mendukungmu, dan Dia yang menghendakimu hadir 

disana. Jangan kau sia-siakan.” Katanya lagi. “Berjanjilah padaku untuk membuang jauh-jauh 

keinginan pergi dari tempat itu. Tempat itu adalah tempat yang terbaik untukmu. Berjanjilah 

apapun yang terjadi kau tak kan meninggalkan tempat itu. Kecuali jika Allah telah 

berkehendak lain.” 

Tangisku mulai mereda. “Insya Allah.” Ucapku pelan. Aidan menghapus air mataku. 

Aidan bergerak kecil mencoba beranjak dari tempat duduknya. Perlahan dia 

menurunkan kakinya satu persatu. 

“Kau akan pergi kemana?” tanyaku. 

“Aku ingin pergi ke kamar mandi.” Katanya. Aku segera beranjak dari tempat 

dudukku dan segera mengambil kruk yang tak jauh darinya. Aku mencoba membantu dengan 

memegangi tangan kanannya. Walau aku sadar sepenuhnya jika dia terjatuh, aku takkan 

mampu menahan tubuhnya yang tinggi dan besar itu. Tubuh yang begitu kontras dengan 

tubuhku yang mungil. Aku malah berpikir. jika aku yang berada pada posisinya, aku tak perlu 

bersusah payah untuk pergi ke kamar mandi dengan kruk. Dia pasti akan menggendongku. 

Aidan pun masuk ke dalam kamar mandi, sedang aku menunggunya di luar. 

Sebenarnya aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Entah itu jatuh ataupun terpeleset. Ah... 

tapi aku tak berani masuk dengannya. 
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Duuk...bruuk...!!! aku mendengar suara aneh itu dari dalam kamar mandi. Tak lama 

setelah mendengar suara itu aku mendengar Aidan mengerang. Aku sungguh khawatir, 

kuketuk pintu kamar mandi. “Kau baik-baik saja?” tanyaku. Aku tak mendengar jawaban, 

yang terdengar hanya suara rintihannya. Aku semakin panik. Hatiku berusaha membisikkan 

kata, Tenang... tenang... Saila. Tapi rasanya tak berguna, aku belum dapat mengusir 

kepanikanku. 

“Tenanglah Saila...” aku mendengar suara Aidan yang tahu benar keadaanku yang 

mengkhawatirkannya. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, jika dia tak berhenti merintih. 

Seseorang mengetuk kamarku. “Mrs.  Saila...  what’s  happens?”aku mendengar suara 

Alan. Aku segera membuka pintu kamar. Aku dapati Alan dan Bibi Sarah telah berdiri di 

hadapanku. 

“Apa yang terjadi?” tanya Bibi Sarah. Kedua wajah mereka melukiskan kekhawatiran. 

Kugelengkan kepalaku. 

“Entahlah...aku rasa Aidan terjatuh di kamar mandi.” Ujarku gugup. Air mataku 

meleleh diantara kedua bola mataku. Alan segera berlari ke arah kamar mandi. Aku dan Bibi 

Sarah segera mengikutinya. Alan segera mendobrak pintunya dan kudapati Aidan tengah 

terduduk di lantai. Wajahnya meringis menahan sakit. Aku melihat rembesan darah di 

gipsnya. Aku tak kuasa melihat pemandangan itu. Kusembunyikan wajahku di pelukan bibi 

Sarah. Bibi Sarah memelukku hangat dan lembut layaknya seorang ibu pada putrinya. 

“Dia akan baik-baik saja Insya Allah. Dia kuat.” Bisiknya.  

Aku menoleh pada Aidan. Alan membantunya berdiri perlahan. Bibi Sarah segera 

mengambil handphone Aidan yang tergeletak di atas meja. Lalu menekan beberapa 

tombolnya. Beliau menghubungi dokter yang terbiasa merawat Aidan. Aku masih berdiri 

terpaku menatap mereka. Aku tampak bodoh! Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku pun 

segera mambantu Alan memegang tangan Aidan dan mambawanya ke tempat tidur. 

Tak berapa lama dokterpun datang, dan memeriksa keadaan Aidan. Ku harap dia 

baik-baik saja, bisikku dalam hati. 

“I’m  dissappointed  to  say  that  your  condition  is  worse.  You’ll  be  better,   if  you dont 

act much and take a rest more.” Ucap dokter itu pada Aidan. Tangannya sibuk menuliskan 

resep di secarik kertas. Lalu menyerahkan kertas itu pada Alan dan pergi setelah berpamitan 

pada kami. Alan dan bibi Sarah pun turut meninggalkan kami. 

Aku menghampiri Aidan. Wajahnya tak melukiskan rasa sakit lagi. Kupikir, rasa 

sakitnya telah mereda, setelah dokter menyuntikan obat penahan sakit. 
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Aidan tersenyum padaku. 

“Apa yang terjadi padamu?” tanyaku dengan penuh kekhawatiran, namun sudah jauh 

lebih tenang dari sebelumnya. 

“Aku tak apa-apa! Hanya saja kruk yang ku pegang tergelincir saat aku hendak 

berdiri.” Jelasnya. 

Hanya tergelincir?! Aku tak mengerti mengapa Aidan meremehkan kejadian itu. Dia 

memandang wajahku lekat. 

“Aku menyesal tak membantumu tadi.” Ucapku penuh rasa bersalah dan sejuta 

kesedihan yang memenuhi dadaku. 

“Astagfirullah...kau tak perlu menyesali apapun. Ini semua kehendakNya.” Lagi-lagi 

kalimat tauhid meluncur  dari mulutnya. Kalimat yang membuat hatiku sejuk, sekaligus 

sebagai obat mujarab pengusir rasa panik dan rasa bersalahku. Sungguh hanya sederetan kata 

yang sederhana, namun pengaruhnya sangat dahsyat. 

Aidan membelai kepalaku yang masih mengenakan jilbab. Lalu memegang tanganku 

yang dingin. Sedingin es di luar sana. 

“Kau tampak kelelahan... tidurlah!” ucapnya seraya memberikan isyarat lewat 

matanya agar aku segera berbaring di sampingnya. Aku mengangguk lalu tidur 

disampingnya. Aku meliriknya ku lihat Aidan memejamkan matanya. Aku menarik selimut 

dan ku pejamkan mataku. 
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6. Sang Putri di Masa Lampau 
 

Hari tentu masih sangat gelap dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. 

Sehingga aku harus menambah volume penghangat ruangan di kamar kami. Namun aku tak 

tahu pasti berapa temperaturnya mungkin tiga derajat celcius, nol derajat atau lebih rendah 

lagi, yang jelas aku yakin suhu menurun drastis dari yang sebelumnya, mungkin! 

Aku masih duduk bersimpuh di atas sajadah, setelah aku mendirikan sholat tahajud. 

Kuangkat kedua tanganku. 

Ya Allah ampunilah hambaMu ini. Ampunilah kekhilafan dan kedurhakaanku 

padaMu. Begitu banyak nikmat yang selalu mengiringi hari-hariku, tapi sedikit sekali aku 

mensyukurinya. Salah satu dari nikmatMu yang tak dapat ku hitung ialah kau 

menganugrahkan dia sebagai suamiku. Dia yang sering menyadarkan aku akan kekuasaan 

dan keesaanMu. 

Kini Kau mengujinya dengan rasa sakit di tubuhnya, jadikan rasa sakitnya sebagai 

penggugur dosa-dosanya. Jadikan ketabahannya membuat dia semakin dekat denganMu dan 

semakin mencintaiMu. Angkatlah rasa sakit itu untuk mempermudahnya mencari karuniaMu. 

Aamiin. 

Air mataku tak terasa meleleh membasahi mukena putihku pemberian Aidan. Malam 

ini   aku   sengaja   berdo’a   khusus   untuknya.   Semoga   dia   memperoleh   kesembuhan   dan  

mendapatkan hikmah dari sakitnya itu. Adzan shubuh berkumandang dari Qur’an  digital  yang  

tergeletak di meja kerjanya. Aidan telah mengatur waktu sholat pada alat itu.Aku segera 

mendirikan sholat  shubuh sendiri tanpa Aidan yang masih terlelap dalam tidurnya. Setelah 

salam  ku  sempatkan  berdo’a  untuk  keluargaku  di   Indonesia, Aidan dan juga Paman Ali dan 

bibi Sarah yang telah banyak membantuku dan Aidan. 

Kuhampiri Aidan yang masih terlelap dalam tidurnya. Mungkin pengaruh obat yang 

diberikan dokter malam itu mengandung obat tidur.Aku mengecup keningnya dalam-dalam. 

Lalu duduk di tepi tempat tidur, di hadapannya. Perlahan dia membuka matanya. Kusambut 

pandangan pertamanya di hari ini dengan senyuman terbaikku. Dia membalas senyumanku. 

“Saatnya sholat shubuh” kataku. Dia mengangguk. Aku membantunya bertayamum. 

Lalu dia mendirikan sholat shubuh di tempat tidurnya. Aku memperhatikanya disetiap 

gerakan isyarat sholatnya, sampai dia menyesaikan sholatnya. Wajahnya terlihat damai 

seakan dia berbicara dan berhadapan langsung dengan Kekasih sejatinya, Tuhan yang 

mempertemukan kami, Allah Swt.  
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Dialah pangeranku... anugrah ilahi yang aku sia-siakan selama ini. 

Hari beranjak siang, aku pergi ke dapur bermaksud membuatkan sesuatu untuk 

sarapan Aidan. Ku putuskan hari ini aku akan memasak sup krim untuknya. Aku cukup tahu 

tentang apa-apa yang disukainya di internet beberapa waktu sebelum aku menikah 

dengannya. Termasuk makanan kesukaannya, sup, ikan dan donat. Bahkan dia menyukai itu 

semua sejak dia masih kanak-kanak. 

Ketika orang tuanya mengajaknya ke restauran cepat saji khas Amerika. Dia akan 

menolaknya dan berkata, “Aku lebih suka makan ikan dan sup.” 

“...Sungguh tidak seperti kebanyakan anak lainnya...” itulah yang dikatakan kedua 

orang tuanya.. 

Aku segera mengambil sayuran yang telah tertata rapi di dalam lemari es. Wortel, 

bayam, kentang, brokoli dan jamur. Deborah, pelayan Aidan datang. Dia tersenyum 

padaku,aku membalasnya. Bibi Sarah pernah bercerita padaku. Dia pelayan Aidan dari 

Spanyol. Dia sangat baik, ramah, namun dia tak mengucapkan apa-apa padaku, dia tak pandai 

berbicara bahasa asing. Dia hanya berbicara bahasa Catalan dan Castellano atau Spanyol. Dia 

membantuku memotong sayuran dan sedikit heran ketika melihat jamur. Setelah memotong 

sayuran dia pergi meninggalkanku untuk mengerjakan tugasnya yang lain. 

“Gracias...(terimakasih) .”ucapku. Hanya itu kata dari bahasa Spanyol yang aku 

ketahui. Dia hanya membalasnya dengan senyuman. 

Aku mulai memasukkan sayuran ke dalam panci yang berisi air mendidih. Lalu aku 

masukan bahan-bahan pelengkap lainnya.  

Aku mulai merasa terganggu dengan acara televisi yang tadi dinyalakan oleh Deborah 

sebelum dia pergi. Acara yang membahas tentang kehidupan selebriti. Ya... semacam 

infotainment di Indonesia. 

Aku dengar acara ini adalah acara unggulan di channel TV termuka di Inggris, dan 

menjadi acara favorit bagi orang-orang London termasuk Deborah. Ah... aku tetap saja 

merasa tak nyaman dengan acara semacam itu. Aku meraih remote untuk mematikan televisi 

itu. Namun kuurungkan niatku semula, saat kudengar seorang menyebut nama Rafaël. Tentu 

yang mereka maksud Aidan. Perhatianku mulai beralih pada acara itu. Dua orang gadis 

tengah duduk di sofa. Seorang gadis mengenakan blazer hitam dan celana berwarna hitam 

pula. Rambutnya lurus sebahu dan kuketahui dia sebagai presenter acara tersebut. Seorang 

gadis lainnya mengenakan pakaian lebih informal. Rambutnya ikal pirang sebahu. Ku ketahui 
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namanya Sandrine, seorang petenis nomor tujuh di dunia yang baru saja memenangkan 

turnamen Swiss terbuka sebulan yang lalu. 

Sandrine? Nama itu terasa tak asing lagi bagiku. Sandrine atlet tenis dari Perancis, 

lalu apa hubungannya dengan Aidan. Ku aduk-aduk sup krim yang berada di dalam panci, 

seperti aku mengaduk-aduk otakku untuk menemukan jawaban siapa Sandrine. Aku 

memperhatikan percakapan dalam bahasa Perancis itu. 

“Selamat kau kembali menjadi juara.” Ujar presenter itu. 

“Terimaksih.” Jawab gadis bernama Sandrine itu. 

“Mana yang lebih kau banggakan saat menjadi juara di Wimbledon ataukah 

sekarang?” 

“Tentunya saat aku menjadi juara di Wimbledon, karena hanya petenis-petenis 

berkelas yang berada di turnamen itu. Dan aku bangga bisa menyingkirkan petenis-petenis 

hebat itu dan keluar sebagai juara. Tapi...” 

“Tapi apa?” 

“Tapi aku juga bangga menjadi juara di Swiss, karena aku bisa membuktikan pada 

Rafaël, aku bisa terus berprestasi tanpanya, tanpa dukungan darinya.” 

“Ya seperti yang kita tahu, dua tahun yang lalu saat kau menjadi juara di Wimbledon. 

Rafaël benar-benar mendukungmu dan dia selalu hadir saat kau bertanding, kecuali jika 

jadwalmu bentrok dengan jadwal pertandingan sepakbolanya...” Presenter itu menghela nafas 

panjang.“... dan kau pun sering datang ke pertandingannya untuk mendukungnya. Bukan?” 

tanya presenter itu. Sandrine mengangguk. 

“Sungguh kalian benar-benar pasangan yang serasi. Banyak orang yang menyesali 

keputusan kalian untuk berpisah.” 

“Itu keputusannya.” Jawabnya masygul. 

Aku sekarang mengerti Sandrine adalah mantan kekasih Aidan yang dulu membuatku 

iri padanya. Jika ku pikir mengapa aku harus iri padanya, bila pada akhirnya Aidan memang 

jodohku. Kadang kita tak pernah mengerti bagaimana takdirNya berjalan dari waktu ke 

waktu. Itu pula yang terjadi, jalan takdirNya yang membawa Aidan padaku. 

“Berbicara tentang Rafaël, sekarang dia telah berpindah agama. Apa itu salah satu 

penyebab berakhirnya hubungan kalian?” 

“Entahlah... mungkin ya.” 

“Namanya pun telah berganti, walaupun di lapangan dia masih mengenakan nama 

yang sama.” 
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“Siapa yang akan mengenalinya di lapangan jika dia mengenakan nama barunya itu.” 

Ujar Sandrine sinis. “..dan dia telah menyembunyikan status barunya itu hampir satu 

setengah tahun lamanya dari media.” 

“Kami dengar dia baru mengungkap dirinya sebagai muslim setelah dia menikah 

dengan seorang muslimah dari Indonesia.” 

“Itu benar.” Jawab Sandrine malas, tapi presenter itu semakin semangat mengorek-

ngorek masalah pribadinya. 

“Apa pendapatmu Sandrine? Kau cemburu padanya?” 

Sandrine tertawa hambar. “Dia adalah masa lalu bagiku. Indah jika ku kenang masa-

masa bahagia bersamanya. Tapi sekali lagi dia masa laluku! Masa lalu tak berarti apa-apa 

bagiku. Aku hanya berharap dia bahagia dengan siapa pun juga.” 

Aku menuangkan sup krim yang telah matang ke dalam mangkuk. 

“Mulia  sekali  kau  Sandrine.”  Puji  presenter  itu  “Kau tahu Rafaël kini tengah di bekap 

cedera. Dokter mengatakan dia harus istirahat selama empat bulan. Jika kau rasa dia tengah 

menyaksikan acara ini apa yang akan kau katakan padanya?” 

“Jika saat ini kau tengah menonton acara ini aku hanya ingin mengucapkan semoga 

kau cepat sembuh dan kembali ke lapangan, penggemarmu di luar sana sangat 

menantikanmu. Ciptakanlah gol-gol cantik dan menangkanlah setiap pertandingan. Bawalah 

clubmu menjadi juara liga musim ini.” Ucap Sandrine. Aku bisa merasakan ketulusan dari 

hatinya sekaligus perhatian yang didasari cinta. Cinta yang mungkin masih bersisa di hatinya. 

Aku meletakkan mangkuk di atas tampan dan segera pergi ke kamar, setelah terlebih 

dulu ku matikan televisi itu.  

Aku mendapatkan Aidan tengah menonton acara yang sama di kamarnya. 

Pandangannya terpaku pada televisi. Bahkan dia tak menyadari kehadiranku di ruangan ini. 

Nafasnya mengalir tak beraturan. 

Aku duduk di sampingnya, dia terperanjat kaget. Seulas senyuman tak lupa dia 

lemparkan untukku. 

“Kedua gadis itu tengah membicarakanmu?” tunjukku pada dua gadis di televisi. 

“Kau tahu wanita itu?” tunjuk Aidan pada gadis berambut ikal itu. 

“Sandrine?!” jawabku, namun nadaku cenderung balik bertanya. 

“Ya Sandrine! Mantan kekasihku.” Ujar Aidan. Kata-katanya membuat hatiku panas 

terasa di bakar bara api. 

“Melihatnya membuatku teringat masa lalu...” katanya lagi. 
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“Dan aku merasa kau tak pantas untukku.” Kata-katanya yang terakhir lebih mengiris 

hatiku. Aku tak tahu apa dia sadar mengucapkan kata-kata itu? 

Hatiku sungguh teriris. Lalu bagaimana kau menganggap aku selama ini? Aku sadar 

sepenuhnya, aku memang tak pantas untukmu di bandingkan dengannya. Dia selebriti 

sepertimu. Dia petenis nomor tujuh di dunia, dia cantik, cerdas dan sedertan keunggulan lain 

yang dapat menyeimbangkan keunggulanmu. Sedang aku? Aku memang tak punya apapun 

seperti yang kau tahu sejak awal pernikahan. 

Hatiku semakin panas. Aku merasa terlempar dari kehidupannya, dari hatinya lebih 

tepatnya. Cemburukah aku? Perih rasanya. Mataku mulai berkaca-kaca. Namun aku berusaha 

untuk tidak menangis di depannya. Aku berusaha mamberikan senyuman untuknya meski 

senyum itu menambah luka di hati semakin membengkak. Aku berusaha untuk tetap tegar, 

meskipun jauh dalam kenyataannya, usaha itu hanya menutupi kerapuhan dan 

ketidakberdayaanku. Tanganku bergetar dan mungkin aku akan menjatuhkan mangkuk berisi 

sup itu. Aku segera meletakkan mangkuk itu di atas meja kecil disampingnya. Aku 

memegang nampan itu erat. Mencoba menahan emosi yang meluap dan menumpahkan 

kekecewaan yang tak mampu kuungkapkan. 

“Kau tak pantas bagiku Saila...” Aidan mempertegas kata-katanya. Sebuah kalimat 

yang mencambuk hatiku sekali lagi. Matanya tertunduk memandangi selimut yang menutupi 

sebagian tubuhnya. 

“Ya...kau benar. Sandrine memang pantas bagimu di banding aku. Dia cantik, cerdas 

dan berprestasi.” Aku menyerah, air mataku tumpah, aku tak mampu membendungnya lagi.  

“Tapi dia tidak sepertimu, kau tak pernah tersentuh oleh lelaki meski kau telah 

berpacaran sebelumnya, kau pantas mendapatkan laki-laki lain yang lebih baik dariku 

sedangkan aku dan dia...” Aidan tak melanjutkan kata-katanya lagi. kata-katanya kini bagai 

air mengalir yang menghapus segala luka-lukaku, jadi sedari tadi aku salah paham. Aidan 

mengangkat kepalanya dan menatap wajahku. 

“Hei kenapa kau menangis?” tanyanya setengah terkejut. 

“Tidak! Aku baik-baik saja.” Ujarku tersenyum. 

“Aku malu, aku terlalu banyak melakukan hal-hal buruk dulu.” 

“Bukankah   itu   masa   lalumu?   Lalu   kenapa   kita   tidak   bersama-sama menatap masa 

depan  saja?”  ujarku. “Kau tahu? Ketika seseorang memutuskan menjadi seorang muslim dan 

mengucapkan syahadat dosa-dosanya di masa lalu akan terhapus dan kembali suci seperti 

bayi yang baru dilahirkan.” Tambahku. Dia tersenyum. 
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“Aku beruntung mendapat petunjuk dariNya dan memilikimu.” Ucapnya setengah 

berbisik. Dia menghapus air mata di pipiku. “Aku tak ingin membuatmu terluka...aku 

mencintaimu.” 

Suasana menjadi hening di antara kami tak ada yang mengucapkan sepatah katapun. 

Suasana semakin terasa beku untuk beberapa saat. Pandangannya kosong menatapku. 

Pikiranku pun melayang kesana kemari. Ku teringat teh Husna, mungkin dia kini 

mengkhawatirkanku. Karena aku pergi tanpa memberitahunya terlebih dahulu. 

“Hei apa yang kau bawa di mangkuk tadi?” tanya Aidan memecah kebisuan sekaligus 

membuyarkan lamunanku. 

“Astagfirullah, aku lupa! Aku membuatkan sup krim untukmu. Aku harap kau 

menyukainya.” 

“Tentu aku akan menyukai apapun yang kau masak untukku.” 

Aku mengambil mangkuk berisi sup krim itu. Ku sodorkan sendok yang berisi sup itu 

ke depan mulutnya. Aidan hampir membuka mulutnya. Namun dia hanya memandanginya. 

“Apa itu?” tanyanya. Telunjuknya mengarah pada sayuran berwarna cokelat di atas 

sendok itu. 

“Jamur.”  Jawabku. Lantas dia diam dan hanya memandangi sendok itu dan aku silih 

berganti. Aku balas memandangnya dengan heran. 

“Aku…” dia tak melanjutkan kata-katanya. 

“Astagfirullah aku lupa lagi. Kau tak suka jamur. Padahal aku sangat menyukainya. 

Baiklah aku akan menyingkirkannya.” 

“Kenapa harus di singkirkan, bukankah kau menyukainya? Bagaimana kalau kita 

makan bersama?” 

“Aku  setuju…” ujarku tersenyum. 

 

*** 

 

 

Aku menghabiskan hari-hariku bersama dengan Aidan, merawatnya, menjaganya, 

membantu dia bersiap untuk sholat, hingga mengantarkan ke rumah sakit untuk check up. 

Aku merasa senang dapat melakukan tugasku sebagai seorang istri. Aku kini paham 

bagaimana para istri mengabdi pada suaminya. Seperti juga yang dilakukan ibu pada ayah, 

kak Yasmin pada mas Deniez, atau kak Wafa pada mas Fadli. Tapi semua itu akan berakhir 
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seiring aku harus kembali ke Indonesia. Aku berharap Aidan akan ikut bersamaku agar aku 

dapat merawatnya hingga sembuh. Aku ingin menyaksikan untuk pertama kalinya dia 

berjalan tanpa kruk lagi. Namun aku merasa itu adalah hal yang tak mungkin. Aidan harus 

tetap disini, manajernya tak akan mengizinkan dia pergi, terlebih di Indonesia tak ada dokter 

yang lebih baik daripada para dokter disini yang terbiasa menangani kasus seperti Aidan. Aku 

pun tak mungkin untuk terus menetap disini. Semester baru pun akan segera di mulai. 

“Apa yang kau pikirkan, Saila?” tanya bibi Sarah yang menghampiriku di ruang 

makan. Beliau seolah telah membaca kecemasanku. 

“Aidan…” ujarku. 

“Aidan? Ada apa dengannya?” 

“Aku masih sangat ingin merawatnya. Tapi seperti yang kau tahu aku harus segera 

kembali ke Indonesia.” 

“Ya, kau harus kembali kuliah.” Ujar bibi Sarah. Dia melemparkan seulas senyuman 

padaku. 

“Kau tak perlu khawatir, Aidan akan ikut bersama kita ke Indonesia.”  Lanjutnya. 

“Aku tak mengerti maksud bibi. Bagaimana mungkin?”’ 

“Mungkin saja. Manajernya memberi waktu dua bulan untuk pergi kemanapun Aidan 

ingin pergi untuk memulihkan kondisinya sekarang.” 

“Tapi tak ada dokter yang lebih bagus dari para dokter disini. Aku tak yakin di 

Indonesia Aidan akan cepat pulih.” 

“Kau lupa Saila yang memberikan kesembuhan itu bukan dokter, tapi Allah. Mereka 

hanya membantu kita berikhtiar.” Tiba-tiba Aidan datang dan bergabung bersama kami. 

“Aku merasa lebih baik saat kau merawatku. Karena kau selalu menghiburku. 

Suasana hatiku yang baik dapat mempercepat penyembuhan juga.” Jelas Aidan lagi. 

“Aku memutuskan untuk ikut ke Indonesia. Aku ingin memulihkan diriku juga 

pikiranku yang selama ini terlalu banyak diisi oleh segala sesuatu tentang sepakbola. Aku 

ingin mengunjungi pesantrenku dulu untuk menyegarkan kembali pikiran dan ruhiyahku.” 

Tambah Aidan. 

“Aku senang mendengarnya.” Ucapku riang. “Kita   akan   pulang   ke   Indonesia...”  

seruku. 

  

*** 
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Sesampainya di Indonesia aku meninggalkan Aidan di rumah Bibi Sarah. Aku sendiri 

kembali ke asrama. Aku tahu meskipun Aidan di Indonesia, aku tak bisa merawatnya 

sebagaimana aku merawatnya di London. Kami harus berpisah. Aku tak mungkin membawa 

Aidan ke asramaku, ataupun selamanya aku tinggal di rumah Bibi Sarah. Tapi aku berjanji, 

Insya Allah aku akan sering menjenguknya di sana. Akan ku gunakan waktu lenggangku 

untuk bersamanya. Bagi kami itu lebih baik daripada kami harus berpisah terlalu jauh. 

Aku telah berdiri di depan pintu asramaku. Keadaannya sangat sepi. Tak ku dengar 

sedikit pun suara gaduh dari dalam. Hari minggu, sebagian orang mempunyai acara masing-

masing di luar asrama. 

“Saila, kau telah kembali sayang!” teriak teh Husna dari jendela kamarnya. 

“Ya teh.” Jawabku lesu. Ada perasaan malu ketika menatap wajahnya. Aku segera 

masuk ke dalam, teh Husna segera menghampiriku dan dia memelukku erat. 

“Kemana saja kau selama ini?” tanyanya penuh kekhawatiran. 

“Maafkan aku. Aku pergi tanpa izin. Kerabatku ada yang sakit sehingga 

mengharuskanku pergi segera.” 

“Tak apa. Asal kau tak ulangi lagi.” Teh Husna menatapku haru. 

“Saila…”Kak Erin memanggilku, lalu menghampiriku dan  memelukku. Teh Nabila 

berjalan ke arahku, lalu memelukku setelah Kak Erin melepaskan pelukannya. 

“Maafkan aku, Saila.” Desisnya. “Kami sangat mengkhawatirkanmu.” 

“Maafkan  aku  juga…  aku  telah  membuat  kalian  khawatir.” Ujarku. 

“Apa kau marah pada kami?” tanya Kak Erin. 

“Bagaimana mungkin aku marah pada kalian. Sedangkan kalian begitu baik padaku. 

Kalian seperti saudaraku.” 

Aku merasa terharu melihat bagaimana mereka menyambut kedatanganku. Padahal 

aku telah membuat mereka khawatir. Rasa lelahku menghentikan kami melepas rindu. Aku 

segera merebahkan tubuhku dan memejamkan mataku. 

“Teh, kau habis darimana? Pulang ke rumah orang tua?” tanya Nurma yang datang 

menghampiriku. 

“London.” Jawabku tenang. 

“London??” Nurma tampak heran. “London yang sebelah utara Bandung itu?” 

godanya. Aku yakin dia tak percaya padaku. Itu memang wajar, siapa yang akan percaya aku 

baru saja dari sana. Hal itu memang sulit di terima logika, aku bukan orang kaya, juga tak 
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punya urusan apapun untuk pergi kesana. Itulah yang mereka pikirkan. Sejak hari itu aku 

semakin dekat dengan mereka. Aku menemukan keluarga baru di sini. 
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7. Rasa yang Terlebur 

 
Aku menepati janjiku pada diriku sendiri untuk merawat Aidan. Meskipun banyak 

waktu yang kukorbankan. Meskipun aku harus melewatkan waktu belajarku di pesantren 

karena Aidan sering memintaku menemaninya sampai larut malam atau dia sengaja 

memintaku menginap di rumah Bibi Sarah. Aku sungguh tak bisa menolak permintaannya. 

“Maukah kau menginap disini? Aku butuh teman untuk mengobrol. Paman dan Bibi 

pergi  ke  Jakarta…” pintanya suatu hari. 

“Aku ingin malam ini tahajud bersamamu.” Katanya di lain hari. 

Jika sudah begitu, aku tak bisa menolaknya. Aku hanya bisa berkata. “Baiklah…” 

Lagipula aku senang berada di sampingnya. Meskipun Aidan tak memintaku aku 

sendiri yang datang menemuinya. Aku memanfaatkan keberadaannya disini. Toh aku tak bisa 

setiap hari bersama dengannya. Aku hanya punya waktu yang terbatas bersamanya, dia akan 

segera kembali ke Inggris jika dia telah sembuh nanti. 

Hari keempat belasnya di Bandung, Aidan telah meninggalkan kruknya. Dia telah 

dapat berjalan dengan baik. Meskipun dia masih berjalan tak selancar biasanya. Dua bulan 

sudah Aidan tinggal di Bandung. Keadaannya sudah jauh lebih pulih dari sebelumnya. Dia 

pun dapat berjalan dengan normal seperti biasanya. 

Siang itu dosenku baru saja meninggalkan kelas. Ketika tiba-tiba handphoneku 

berdering.  

My Prince  memanggil… 

 Aidan? Kenapa dia meneleponku sekarang? Aku segera menjawab panggilannya. 

“Assalamualaikum…” ucapku. 

“Waalaikumsalam.” Jawabnya. 

“Ada apa? Baiklah beberapa saat lagi aku akan ke rumah bibi Sarah.” Ujarku. 

“Tidak  usah…  coba  kau  lihat  ke  halaman  gedung  kampusmu.” 

“Sekarang?” tanyaku  

“Tentu.” Katanya 

Aku segera melangkah menuju jendela. Pandanganku menyapu seluruh halaman 

gedung. Aku melihat Aidan berdiri di sebuah anak tangga menuju gedung fakultasku. Aku 

melambaikan tangan padanya. Dia membalasnya. Aku segera berlari untuk menghampirinya. 

“Saila, kau akan pergi kemana?” teriak Rahma teman sekelasku. 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 61 
 

“Pulang.” Jawabku. Aku terus berlari hingga keluar gedung dan menemuinya dengan 

nafas terengah-engah. 

“Aku tak tahu, kalau kau akan datang menemuiku di sini.” Ucapku pada Aidan. 

“Aku ingin membuat kejutan untukmu. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat.” 

Jelasnya. 

“Suatu tempat? Kau akan membawaku kemana?” tanyaku penuh penasaran. 

“Ke Masjid dimana pertama kalinya aku mengucapkan kalimat syahadat.” Ujarnya. 

“Aku ingin mengenang masa lalu yang indah disana.” Ujarnya lagi penuh semangat. 

“Masjid Daarul Ihsan?” kataku terkejut. Aku tak mungkin ke Masjid itu. Bagaimana 

jika aku bertemu dengan teman-temanku disana? Mereka bisa bersuudzan padaku, pergi 

dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu akan menyebabkan fitnah. 

“Aku tak bisa kesana.” Kataku. 

“Kenapa?” dia menatapku heran.  

Aku membalasnya dengan tatapan ragu dan penuh rasa bersalah. Haruskah aku 

menceritakan semuanya pada Aidan? Apa dia takkan marah padaku? 

Seribu tanya, gelisah dan takut menyerbu diriku. Merontokkan  seluruh tulang, 

melemaskan otot dan sendi-sendi tubuhku. Aku menatap Aidan dengan rasa malu yang tak 

dapat kusembunyikan lagi. Tamatlah riwayatku sekarang. Apa yang harus ku katakan 

padanya? Pembelaan diri yang seperti apa yang akan aku persiapkan untuk menghadapi 

kemarahannya nanti? Bagaimana cara dia marah? Apa dia akan berteriak di hadapanku 

seperti ketika dia marah di lapangan pada wasit atau lawannya, saat dia kecewa? Tapi itu 

dulu sebelum dia menjadi muslim. Aku tak pernah melihatnya marah lagi di lapangan 

sekarang. Lalu apa dia takkan marah padaku? tapi rasanya itu tak mungkin. 

Segala pertanyaan berputar-putar dalam benakku. Keringat dingin mengalir di 

tubuhku. Aku menatapnya dengan rasa yang semakin berdebar-debar. Tatapannya semakin 

melukiskan keheranannya yang semakin mambuncah dan tak mampu untuk di bendung lagi. 

“Baiklah, aku akan menceritakannya padamu, tapi tidak disini.” 

Aku dan Aidan pun pergi ke kantin. Aku menceritakan semuanya pada Aidan. Disana, 

Aku ceritakan padanya bahwa aku telah menyembunyikan status asliku dari teman-temanku. 

Aidan mendengar ceritaku dengan baik. Tak lama setelah aku selesai bercerita terlihat 

wajahnya tampak kecewa.  

“Kau  malu  menikah  denganku?  Mempunyai  suami  sepertiku?”  ucapnya  lesu. 
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“Tidak.   Tidak   bukan   itu   maksudku.   Aku   punya   alasan   sendiri   kenapa   aku  

menyembunyikannya.”   Aku   menghela   nafas   sejenak,   melirik   pelayan yang mengantarkan 

minuman untuk kami, yang sesekali mencuri pandang pada Aidan. “Aku takut mereka 

mengeluarkanku dari pesantren ini. Bukankah kau telah memintaku berjanji untuk tidak 

keluar sampai wisuda nanti. Lagi pula aku terlanjut nyaman dengan orang-orang disana. 

Mereka  sudah  seperti  saudaraku.” 

Aidan masih belum menjawab. Dia meminum jusnya perlahan. 

“Kau marah padaku?” tanyaku. Ku tatap wajahnya yang masih merah menahan 

marah. Aku berusaha menatap kedua matanya. Tapi dia tak membalasnya, dia malah 

memalingkan wajahnya dari hadapanku. 

“Ku  mohon  jangan  marah  padaku.”  Aku  mengiba.  “Aku sungguh minta maaf padamu. 

Awalnya aku memang sengaja menyembunyikan pernikahan ini dari teman-temanku. Aku 

hanya ingin mereka tahu bahwa aku masih single seperti mereka.” jelasku 

“Lagipula pesantren itu tak mau menerima calon santrinya yang telah menikah. 

Padahal kau tahu betapa aku ingin sekali menjadi santrinya.” Tambahku. 

“Kau tahu? Kau telah membohongi mereka! Kau keterlaluan!” hanya itu yang Aidan 

katakan. 

“Aku tak membohongi mereka. Aku hanya diam, tutup mulut.” Aku mencoba 

membela diri. “Jika kau marah padaku, aku terima. Apapun yang kau mau akan aku lakukan 

asal kau mau memaafkanku dan menyimpan rahasia ini sampai aku wisuda di pesantren. 

Setelah itu aku akan katakan pada orang-orang, kau adalah suamiku.” 

Aidan masih diam memendam marahnya. Dia menghisap jus terakhir di gelasnya 

melalui sedotan bening yang mengalirkan cairan itu dari gelas menuju mulutnya. Tak ada 

kata lagi yang keluar dari mulutnya. 

“Baiklah aku akan katakan pada mereka, aku telah menikah. Dan kau akan 

mendapatkan aku keluar dari tempat itu. Serta aku akan kehilangan sahabat-sahabatku 

disana.” 

“Aku memang pantas mendapatkan itu.” Ucapku dengan nada bergetar. Pandanganku 

mulai kabur tertutup butiran-butiran air yang tak mampu ku bendung dan mulai mengalir 

perlahan. 

Aidan menghela nafas dalam-dalam lalu memandangku, tangannya yang halus 

menghapus air mataku. 
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“Kau tak perlu mengatakan apa-apa pada mereka. Aku yang memintamu untuk 

bertahan disana. Dan aku akan memintamu untuk tetap disana.” Ujar Aidan.  

“Apa itu berarti kau memaafkanku?” tanyaku dengan suara serak. 

Aidan mengangguk pelan.  

“Terimakasih.” Desisku. 

“Baiklah aku akan pergi kesana sendiri sekarang.” Ujarnya. Dia beranjak dari tempat 

duduknya. Aku mengikutinya. “Kau akan pulang ke asramamu?” tanyanya. 

“Aku juga akan pergi ke Masjid itu. Aku akan berjalan di belakangmu.” 

“Baiklah.” 

Kami pun melangkah menuju Masjid itu. Kami berjalan berjauhan layaknya dua 

orang yang tidak saling mengenal. Beberapa orang melirik Aidan, mereka mungkin berpikir 

orang yang dilihatnya itu adalah seseorang yang mirip dengan Rafaël Alvarez, bintang sepak 

bola yang tengah cedera parah itu. Namun aku yakin tak seorangpun yang menyangkanya 

bahwa dia memang Rafaël Alvarez yang telah berganti nama menjadi Faiyaz Basel Aidan.  

Aidan melirik orang-orang yang memperhatikannya di balik kacamata minus yang ku 

ketahui, kacamata itu hanyalah kacamata dengan lensa netral yang menyembunyikan 

identitas aslinya sebagai Rafaël Alvarez. 

Sesampainya di Masjid beberapa orang menyambutnya dengan jabat tangan dan 

pelukan persaudaraan termasuk para ustadz yang mengajarku. Aku memperhatikannya dari 

tangga menuju tempat jemaah wanita, yang berjarak kurang lebih dua meter dari tempatnya 

berdiri. 

“Assalamuaikum. Apa kabarnya?” ujar seorang pria yang ternyata mudabirku 

(seorang pria mendampingi santri putra) sendiri, Kang Haris. 

“Waalaikumussalam. Alhamdulillah baik…” jawab Aidan dengan senyum khasnya. 

“Saya dengar antum sudah menikah? Apa benar?” Tanya pria yang sama. 

Aidan tak langsung menjawabnya dia tersenyum, lalu menoleh ke arahku. Aku 

langsung memalingkan pandanganku darinya. 

“Benar.” Pelan ku dengar ia menjawab. 

“Saya juga dengar antum menikah dengan muslimah dari Indonesia? Benar?” 

“Benar. Beliau  tinggal  di  kota  ini.”  kali  ini  Aidan  menjawab  lebih  panjang. 

“Subhanallah…apa  antum  datang  bersamanya  juga  kemari?” 

Aidan kembali diam, lalu menoleh kembali ke arahku. Kali ini aku langsung beranjak 

dari tempat dudukku lalu pergi ke tempat wudlu. 
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“Iya. Dia baru saja pergi ke tempat wudlu akhwat.” Aku masih bisa mendengar dia 

menjawab pria itu. 

*** 

“Assalamualaikum…” aku mengucapkan salam saat memasuki asrama. Sayup-sayup 

ku dengar beberapa orang tengah mengobrol di ruang makan. Aku pun ikut serta bergabung 

bersama mereka. 

“Apa teteh tidak salah lihat?” Tanya Kak Erin. 

“Teteh tidak salah lihat itu Kang Aidan. Beliau ngobrol dengan Kang Haris di depan 

Masjid. Ustadz-ustadz juga menyapa beliau.” Jelas Teh Husna. 

“Kang Aidan. Siapa beliau?” tanyaku pura-pura tak mengenalnya.  

“Beliau  itu  muallaf  dari  Spanyol.  Beliau  dulu  pernah jadi santri.” jawab kak Erin. 

“Oh…  sepertinya  orang-orang  disini  semua  mengenalnya.”  Ujarku  lagi. 

“Karena  beliau  satu-satunya santri dari Spanyol. Santri teladan pula, tidak mudah bagi 

kami untuk melupakan beliau. Semangat beliau mempelajari Islam menjadi tauladan bagi 

santri-santri   yang   lain.”   Jelas   Teh Husna penuh kekaguman. Lantas teh Husna lekas 

beristighfar, ia merasa bersalah terlewat mengaggumi ikhwan itu. 

Teh Husna dan kak Erin adalah dua senior kami. Mereka tinggal di Daarul Ihsan 

setahun lebih dulu dariku. Oleh karenanya mereka pernah mengalami tahun pendidikan yang 

sama dengan Aidan, tentunya dengan program yang berbeda. Aidan memang sangat 

menonjol saat itu, kulitnya yang seputih susu lengkap dengan bola mata cokelatnya 

menstimulus orang yang melihat mempertanyakan dirinya. Pertama kali ia mengucapkan 

kalimat  syahadat  di  Masjid  Daarul  Ihsan  di  acara  kajian  ma’rifatullah  yang  disaksikan  seluruh  

santri. Siapa pula yang tidak merekam momen yang membuat orang yang hadir bergetar 

hatinya dan tak banyak yang meneteskan air matanya saat pak kyai memintanya 

menceritakan perjalananannya hingga ia sampai di Masjid itu, lebih tepatnya sampai Allah 

menurunkan hidayah baginya. Tak lama berselang ia pun memutuskan untuk menjadi bagian 

keluarga besar Daarul Ihsan dengan mengikuti program santri privat. 

 “Kak Erin…Kak Erin…” Iis datang dengan tergopoh-gopoh menghampiri kami. 

“Ada apa? Kenapa heboh begitu?” tanyaku heran dengan tingkahnya. Sedangkan Kak 

Erin sendiri terlihat acuh. 

“Kak Erin. Coba tebak tadi aku bertemu dengan siapa?” katanya lagi tanpa 

mempedulikan pertanyaanku. 

“Siapa?” Tanya Kak Erin. 
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“Kang Aidan…Kang Aidan… Mr. Aidan... Mr. Aidan.” ucap Iis histeris. “Alumni 

santri privat itu. Beliau  makin  ganteng  aja.” 

“Istighfar.” Ucap teh Husna bijak. “Ghadzul Bashar ukh...” 

“Eh  bukan  cuma  itu.  Denger-denger  beliau  sekarang  lagi  rajin  ngehafal  Qur’an.  Calon  

suami   yang   ideal.   Ya   Allah   jodohkanlah   aku   dengannya.”   Iis   masih   tampak   takjub   pada 

ikhwan itu, suamiku. 

“Apa   kamu   juga   udah   denger   kalau   beliau   sudah  menikah?”   giliran   kak   Erin   yang  

sekarang berbicara. 

Glekk. Iis menelan ludahnya.  

“Apa? Benarkah?” Iis terkejut, dia seolah tak percaya. 

“Benar. Beliau menikah dengan muslimah dari Indonesia juga. Beliau juga 

mengatakan istrinya itu dari Jawa Barat. Orang Sunda.” Jelas Teh Husna. 

“Ah…  ya  Allah  kenapa  Kau  tak  memberiku  kesempatan  untuk  jadi  istrinya.” Ucap Iis 

dengan mendramatisir kata-katanya. 

“Istighfar Is, jodoh itu sudah di atur olehNya. Mungkin dia bukan yang terbaik 

untukmu. Percayalah kalau Allah telah menyiapkan seseorang yang lebih baik darinya.” 

Nasehat teh Husna. 

“Iya. Kau benar. Tapi siapa muslimah yang beruntung menjadi istrinya itu?” Iis 

menghela nafas. 

“Aku.” Jawabku polos. 

“Hah! Kamu? Masa? Emang kamu kenal dia? Ketemu aja belum kan?” ujar Iis sinis 

Aku mengangkat bahuku. 

“Bercandamu itu tidak lucu.” Ucapnya lagi. Ia meringis, mungkin menahan luka di 

hatinya. upss...  

“Maaf.” Ucapku.  

Siapa yang percaya kalau aku ini istrinya Aidan, santri teladan se-Daarul Ihsan, 

tampan, kaya, sholeh pula. Sedangkan aku? Tak dapat di hitung, berapa kali aku membuat 

pelanggaran disini. Mulai pergi dari asrama tanpa izin, bolos materi, tidak ikut forum 

kesantrian, dan sederetan pelanggaran lainnya yang bahkan aku telah melupakannya. 

Sungguh benar-benar sangat berbeda. Apa yang ku dengar tentang Aidan dari mulut mereka 

membuatku termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Serta membuatku tersadar betapa aku 

beruntung menjadi istrinya. Rasa syukurku merasa lebih berlipat-lipat lagi dari sebelumnya. 

Ya  Allah  terimakasih…aku  menyesal   telah  menyesali  pernikahan  dengannya… saat itu juga 
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ingin ku katakan dengan lantang bahwa aku benar-benar istrinya, tanpa ragu sedikitpun. 

Namun aku telah terikat janji pada Aidan yang mengendalikan aku untuk tidak mengatakan 

hal itu. Jika aku mengatakan itu, maka aku harus bersiap merapikan barang-barangku dan 

pergi dari tempat itu dan berpisah dengan saudara-saudara di Asrama yang begitu hangat 

karena ukhuwah ini. Cinta karena cinta padaNya. 

“Berjanjilah   kau   takkan   pergi   dari   tempat   itu…” kata-kata Aidan terngiang di 

telingaku dan menyadarkanku untuk tidak melakukan perbuatan bodoh itu. 

“Hei…  apa  yang  kau  lamunkan?” tegur Teh Husna membuyarkan lamunanku. 

Aku tersenyum kecil. Lalu menggelengkan kepalaku. 

“Tidak ada.” Jawabku. 

“Jangan lupa, sabtu ini kita camping di Parongpong.” Ujar teh Husna. 

Glekk. Aku   menelan   ludah.   “Sabtu   ini?”   teh   Husna   mengangguk.   Sabtu   ini   adalah  

malam terakhir Aidan di Indonesia. Minggu pagi ia harus kembali ke London. Bagaimana 

bisa aku melewatkan malam itu. Aku sudah berjanji akan menghabiskan malam itu 

bersamanya. Kabar buruknya, aku belum pernah camping di hutan, merasakan qiyamul lail di 

alam terbuka tentunya sangat menenangkan dan menyenangkan dan mungkin itulah momen 

dimana aku bisa merasakan kedekatan dengan Rabbku. Ah bimbang... 

 “La, kau akan ikut camping bersama kami kan?” Tanya Kak Erin. 

“La, kau akan ikut bukan?” sekali lagi Kak Erin bertanya. 

“Maafkan aku, sepertinya aku tidak bisa. Aku harus ke rumah Bibiku sabtu ini.” 

Ujarku. Akhirnya aku lebih memilih bersama Aidan dengan harapan semoga Allah ridha 

padaku yang berusaha membahagiakan suamiku. 

“Bagaimana pun juga kau harus ikut! Ini merupakan acara kebersamaan kita. Kapan 

lagi kita dapat berkumpul di acara seperti ini. Kau harus ikut ya!” Teh Husna membujukku. 

“Seandainya tak ada hal yang lebih penting dari acara ini. Aku pasti ikut bersama 

kalian.” Ujarku lesu.  

*** 

 

Sabtu sore, saudara-saudara asramaku sibuk menyiapkan keperluan mereka untuk 

pergi camping ke daerah pegunungan yang terkenal dengan keindahannya itu. Hatiku begitu 

bergejolak, betapa aku ingin merasakan rasanya tidur di alam bebas dalam kesendirian, 

mengenang indahnya nikmat yang Allah karuniakan untuk kita sebagai manusia. Alam 
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semesta yang telah diciptakan dengan sempurna. Berkumpul dengan teman-temanku.  Ah…  

aku hanya bisa ikut berbahagia atas mereka.  

Tawa saudara-saudara asramaku memenuhi seisi asrama. Betapa mereka menyambut 

acara itu dengan riang gembira. Aku hanya bisa menatap mereka satu persatu sebelum aku 

pergi ke rumah Bibi Sarah. 

Sesampainya di rumah Bibi Sarah aku telah melupakan keinginanku untuk pergi 

camping bersama teman-temanku. Aku menghabiskan malam itu dengan mengobrol bersama 

Aidan, layaknya sepasang kekasih yang melepas rindu. Malam pun semakin larut. Tapi 

obrolan kami belum berakhir. Udara semakin dingin dan sunyi. Aku dan Aidan bahkan tak 

mendengar lagi suara Bibi dan Paman bercakap-cakap di kamar mereka yang bersebelahan 

dengan kamar kami. 

Kami kembali mengenang awal-awal pernikahan. Bahkan kuceritakan padanya 

bagaimana perasaanku terhadapnya saat aku duduk di bangku SMA dan dia belum 

mengenalku sama sekali. Dia sendiri menceritakan kehidupannya ketika di pesantren dulu. 

ketika dia dan teman-temannya berjualan donat di sekitar pesantren hingga kampusku. 

Donatnya selalu lebih awal habis daripada teman-temanya. Selain oleh pembeli, donat-donat 

itu pun kadang habis di makannya. Aku sendiri selama itu tak pernah bertemu dengannya, 

meskipun Daarul Ihsan berada di belakang kampusku.  

“Mereka senang membeli donatku, mereka mengatakan mereka senang beli donat di 

abang bule, aku sendiri tidak tahu apa itu bule. Kau tahu apa itu bule, Saila?” tanyanya. Aku 

mengangkat bahuku. Tawa kecil kami menghangatkan suasana, mencairkan kebekuan malam 

yang semakin dingin dan kaku. “Tak ada yang mengira bahwa aku ini Rafaël, pesepakbola 

yang sering mereka sebut namanya itu, apalagi yang percaya.” Ujarnya. 

“Mereka hanya mengatakan aku mirip Rafaël, tanpa sedikitpun berpikir, akulah 

Rafaël.   Ah   biarlah…   aku   lebih   senang   begitu.   Sehingga   aku   bisa   membaur   dengan  

masyarakat. Apalah artinya seorang Rafaël yang tidak kenal dengan Tuhannya sendiri.” Jelas 

Aidan panjang lebar. Aku kembali tersenyum mendengar ceritanya itu. “Mungkin   sebagian 

orang berpikir karena Rafaël dan Aidan sama-sama dari Spanyol. Jadi mereka tidak 

mempermasalahkan   atau  menaruh   curiga   bahwa   kau  dan  Rafaël   adalah   orang   yang   sama.”  

Timpalku. 

“Ah...  mungkin.  Masuk  akal  juga.” 

Aku mungkin akan mengenang semua ini. Aku ingin waktu berhenti, namun 

kenyataannya waktu terus bergulir dan esok pagi Aidan akan pergi. Jarak akan memisahkan 
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kami lagi, samudera dan benua yang membentang seolah menjadi penghalang bagi kami. 

Namun samudra hati akan mempersatukan cinta kami, semua penghalang itu tak akan berarti 

lagi bagi kami.  

Indahnya bisa mengabdi dan mengurus Aidan sampai sembuh karena Allah yang telah 

memberi kesempatan untuk memanfaatkan ladang amal itu. Aku masih selalu haus untuk 

memerankan diriku sebagai istrinya, aku selalu merasa apa yang kuberikan padanya belum 

maksimal. Aku masih ingin di sampingnya, selalu mempersembahkan sesuatu untuknya. Aku 

selalu ingin melihatnya tersenyum, melihatnya tersenyum merupakan suatu kebahagiaan 

bagiku. Aku telah melakukan apapun untuknya selama dia berada disampingku, sebagai 

seorang istri. Malam ini aku melengkapi peranku sebagai seorang istri dengan 

mempersembahkan yang terbaik untuknya, hal yang semestinya aku berikan untuk Aidan 

sejak dulu, segenap jiwa, raga dan seluruh cintaku untuknya. Sekali ini yang benar-benar 

dikatakan meleburkan dua hati menjadi satu, menyelaraskan dua rasa menjadi serasa, 

mengokohkan cinta yang bersemayam dalam setiap hentakan jantung. Dengan harapan, Allah 

berkenan melimpahkan rahmat dan banyak kebaikan pada kami. 

Kami tertidur beberapa saat, sebelum akhirnya kami kembali bangun, mandi dan 

mendirikan sholat tahajud bersama. Seperti biasanya Aidan pergi shalat shubuh di Masjid 

bersama paman Ali. 

Sehabis sholat shubuh aku segera membereskan mukenaku dan sajadahku. 

Sekembalinya dari Masjid Aidan sendiri gegas mengganti pakaiannya dan bersiap-siap untuk 

segera pergi ke Bandara. 

“Aku hanya punya waktu satu bulan lagi untuk pertandingan di musim ini. Lalu libur 

musim panas, Insya Allah aku akan kembali saat itu.” Ujar Aidan seraya mengenakan kemeja 

hitam bergaris. 

“Baiklah…  datanglah   saat  wisuda  pesantrenku  Juni   nanti.  Saat  musim  panas   nanti.” 

Aku membantu Aidan mengancingkan kemejanya. 

“Dua bulan lagi.” ujarnya. Aidan memegang tanganku saat aku selesai 

mengancingkan kancing kemejanya yang terakhir tepat di depan dadanya.  

“Terimakasih  sayang…” bisiknya di telingaku. Lalu Aidan mengecup pipiku dengan 

lembut. Kemudian memelukku dengan erat. 

“Aku akan merindukanmu.” Desisku 

“So do I.” Balasnya. 
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Aku menatap Aidan yang terus melangkah menjauhiku mendorong troli yang penuh 

dengan barang-barangnya. Aku merasa khawatir dia takkan kembali lagi. Aku menatap 

jadwal penerbangan yang terpampang di hadapanku. Aidan akan take off satu jam lagi. Tidak 

terasa waktu bergulir dengan cepat. Masih hangat di benakku dua bulan yang lalu kami 

menginjakkan kaki bersama di bandara ini. Kini aku melihatnya pergi kembali dari 

hadapanku. Selamat  jalan  kekasihku… 

 

 

*** 
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8. Hadiah Istimewa di Hari yang Indah 

 
Sebulan sudah berlalu sejak Aidan kembali ke Inggris. Itu berarti sebulan lagi Aidan 

akan datang pada saat acara wisuda di Pesantren. Pada saat itu pula akan ku umumkan pada 

semua teman-temanku bahwa dia suamiku. 

Aku melipat mukenaku setelah mendirikan sholat dhuha dan menaruhnya di rak 

mukena. Sesaat aku melihat kalender yang menempel di dinding kamar. 3 Mei 2009! Aku 

terhenyak. Esok adalah hari ulang tahun Aidan. Apa hadiah yang harus kuberikan kepadanya. 

Dia telah mempunyai segalanya, aku rasa dia tak butuh apapun lagi. Baiklah mungkin aku 

hanya akan memberinya ucapan dan doa yang tak akan dia ketahui. Sekali lagi aku terhenyak 

saat aku melihat kalender. Aku tak menstruasi selama bulan april. Apa mungkin aku hamil? 

Aku   tertawa   dalam   hati.   Ah…   itu   tak   mungkin,   meskipun   itu   akan   jadi berita 

menggembirakan. Aku tak ingin akhirnya kecewa bahwa apa yang kupikir itu hanya 

keinginanku saja. Toh, aku terbiasa terlambat datang menstruasi, makanya aku tak pernah 

khawatir. Kuakui beberapa hari terakhir badanku terasa tak enak. Aku memang masuk angin 

karena aku selalu ingin tidur di samping jendela yang membuat aku merasa mual dan ingin 

muntah. Seperti saat ini aku merasa lambungku dan seluruh isi perut diaduk-aduk. Aku 

segera berlari ke kamar mandi dan ku keluarkan seluruh isi perutku yang baru kuisi satu jam 

yang lalu dengan nasi lengko. 

“Kau baik-baik saja Saila?” aku mendengar suara Kak Salwa memanggilku. 

“Aku baik-baik saja.” jawabku. 

“Apa tak sebaiknya kau pergi ke dokter? Kau sudah begini dari empat hari yang lalu. 

Aku khawatir padamu.” Ujar Kak Salwa saat aku keluar dari kamar mandi. 

“Aku akan mengantarmu jika kau mau?” 

“Terimakasih banyak. Aku akan pergi sendiri.” 

Aku mengikuti nasehat Kak Salwa. Esok harinya, sepulang dari kuliah, aku pergi ke 

dokter sendirian. Beberapa saat aku menunggu hasil pemeriksaan dengan dada berdebar. 

Entah kenapa aku merasa takut, aku akan mendengar diagnosa dokter bahwa aku mengidap 

penyakit yang serius. Dokter itu datang dengan mambawa secarik kertas ditangannya. 

“Anda sehat.” Ujarnya datar. Aku memperhatikan wajahnya yang cantik dan terlihat 

masih muda itu. Tapi bukan itu maksudku, maksudku aku tak mengerti dengan ucapannya. 

“Selamat. Anda kini tengah hamil.” Ucapnya lagi 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 71 
 

“Benarkah?” teriakku girang. Dokter itu mengangguk, wajahnya yang ayu semakin 

mempesona saat ia tersenyum. 

“Aku tak percaya. Tapi ini akan jadi hadiah terindah di hari ulang tahun suamiku.” 

Ucapku dengan kegirangan. 

Aku tak membuang waktu lama dan segera meninggalkan klinik itu. Tujuanku 

sekarang adalah warnet. Aku akan mengirimkan email untuk Aidan. 

 

De: mrs.alvarez@yahoo.co.fr 

À : mr.alvarez@yahoo.co.uk 

Sujet : Happy birthday my lovely… 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Kak Aidan sayang yang dicintai Allah, 

Apa kabarmu disana? Aku harap Kakak selalu sehat dan istiqamah di jalanNya.  

Bagaimana dengan pertandingan-pertandingan yang hanya timggal dihitung dengan jari itu? 

Maksimalkan setiap pertandingan yang kau lewati. Bagaimana pula dengan kuliahmu? Aku  ingin kau 

menyeimbangkan antara pendidikan dan kariermu. 

Selamat ulang tahun yang ke-23 semoga Allah selalu ridho atasmu dan menambah nikmat atas 

syukurmu. Serta mengkaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawwadah warahmah dengan 

dihiasi tawa dan canda dari mujahid-mujahid kecil  kita kelak. 

Aku mempunyai kejutan kecil untuk ulang tahunmu yang akan ku berikan saat kau datang di 

acara wisudaku nanti. Aku menunggumu selalu. 

Sampai jumpa segera, 

 

 

Saila 

 

Aku sengaja tidak memberitahukan kabar gembira itu padanya lewat email, aku ingin 

mengatakan langsung, aku ingin melihat langsung bagaimana ekspresinya. Aku yakin 

kebahagiaannya akan lebih dari yang aku rasakan. Ia telah merindukan seorang bayi hampir 

setahun lamanya. Aku juga berjanji Aidanlah yang orang pertama tahu berita ini. Dia berhak 

menjadi orang pertama yang tahu dari pada orang lain karena dia ayah bayi ini. 

Aku segera keluar dari warnet setelah mengirimkan surat itu. Tanpa membuka situs-

situs lainya terlebih dahulu seperti biasanya. Aku memutuskan segera pulang ke asrama, 

mailto:mrs.alvarez@yahoo.co.fr
mailto:mr.alvarez@yahoo.co.uk
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setelah kurasakan tubuhku mulai terasa lemah kembali. Kini rasa pening mulai menyapa 

kepalaku. 

“Assalamualaikum…” salamku ketika sampai di depan pintu asrama. Namun tak 

seorang pun yang menyahutiku, suasana sangat sepi saat aku baru kembali dari warnet. tak 

seperti biasanya yang ribut pada saat makan malam. Aku pikir mereka belum pulang dari 

materi. Tapi semalam itukah mereka belum kembali ? 

Karena aku merasa kelelahan, aku memutuskan untuk segera pergi tidur ke kamarku. 

Namun saat aku melewati aula asrama, aku mendengar sayup-sayup orang mengobrol. 

Aku memutuskan untuk masuk kedalam aula hanya sekedar menyapa mereka sebelum 

pergi tidur. 

“Sebentar lagi penanggung jawab kita akan mengeluarkan surat pernyataan bahwa 

Saila akan di keluarkan dari pesantren ini.” Aku terkejut mendengar kata-kata yang di 

ucapkan Teh Husna. Dunia seakan berguncang, bulan seolah turun dan menghimpit tubuhku. 

Dadaku terasa sesak. Bagaimana jika Aidan tahu? Dia pasti akan kecewa! Padahal 

harapannya melihatku lulus dan di wisuda di pesantren yang juga telah mendidiknya dulu. 

Berapa kali aku harus mengecewakannya? Kapan aku bisa membuatnya bangga mempunyai 

istri sepertiku? Padahal permintaannya sangat sederhana, hanya ingin melihatku bertahan di 

sana sampai waktu yang ditetapkan. Sesederhana itukah aku tidak dapat mengabulkan 

permintaanya? Hatiku menangis meskipun belum ada setetes air mata pun yang jatuh di 

pipiku. 

Aku mengurungkan niatku untuk bergabung dengan mereka dan memutuskan untuk 

menguping di belakang pintu. 

“Alasan apa mereka mengeluarkan Saila dari sini?” aku mendengar suara Kak Erin 

bertanya. “Justru aku melihat beliau tambah rajin sholat tahajud, rajin ke Masjid dan 

amaliyah lainnya.” 

“Seperti yang kita tahu dia sering tak pulang ke asrama tanpa izin maupun 

pemberitahuan terlebih dahulu. “Aku mendengar seseorang menyahutinya, tapi aku tidak tahu 

siapa pemilik suara itu. 

“Aku rasa untuk masalah itu masih bisa   di   bicarakan…” kini aku mendengar suara 

Kak Salwa membelaku. 

“Kesalahan tidak terletak pada itu saja. Dia telah melakukan sesuatu yang tak pantas 

di lakukan sebagai seorang muslimah.” Ujar Teh Husna lagi. 
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“Katakan pada kami apa itu? Katakan pada kami alasan kenapa kami harus terima dia 

dikeluarkan dari sini?” aku mendengar kembali suara Kak Erin. 

“Nabila yang menyaksikannya. Ceritakan pada mereka apa yang terjadi saat itu.” 

Pinta teh Husna pada teh Bila. 

Suasana hening, aku tak mendengar suara Teh Bila tak mengucapkan sepatah 

katapun. Hanya kudengar suara katak yang ribut bernyanyi di luar sana. 

“Ceritakanlah  pada  kami…” pinta Kak Erin. 

Aku masih belum mendengar teh bila memulai ceritanya. “Jangan kau buat kami 

penasaran!” ujar Kak Salwa tegas. 

“Aku melihat dia mengobrol di kantin dengan seorang pria bulan lalu.” Kini aku 

mendengar Teh Bila mengatakan hal itu. 

“Mungkin dia bersama kakak laki-lakinya.”Kak Salwa membelaku. 

“Maaf, tapi aku tak yakin laki-laki itu kakaknya Saila. Dia bercakap-cakap dengan 

pria bule.” Ujar Teh Bila. 

“Atau mungkin dia itu dosen native speaker. Siapa? Monsieur…”Kak Salwa masih 

membelaku. 

“Monsieur Dylan? Bukan! Saya yakin itu bukan beliau. Dari wajahnya aku pikir dia 

itu berasal dari Italia, Portugal atau tidak dari Spanyol. Entahlah aku tak bisa membedakan 

orang yang berasal dari tiga negara itu.” Jelas Teh Bila. 

“Saila   kan   kuliah di jurusan bahasa asing. Aku pikir sah-sah saja dia mau ngobrol 

dengan  pria  bule  manapun.”  Kak  Salwa  masih  bersikeras  membelaku. 

“Tapi  mereka  duduk  berdua.  Mereka  berkhalwat.”  Bantah  yang  lain.  Entahlah  siapa. 

“Mereka   duduk   di   kantin   kan?   Ramai,   banyak   orang. Mungkin mereka sedang 

membicarakan urusan yang penting. Jika memang mereka mau berbuat yang tak baik, untuk 

apa mereka memilih duduk di kantin. Mereka bisa mencari tempat yang lain. Aku yakin Saila 

tahu benar apa yang dilakukannya. Dia tahu bagaimana caranya menjaga izzahnya, 

kehormatannya  sebagai  seorang  wanita.”  Kali  ini  kak  Erin  yang  angkat  bicara. 

“Apa   kau   lupa   Erin?   Dia   sering   tak   pulang   ke   Asrama.   Coba   kemana   dia   pergi.  

Mungkin  saja  dia  sedang  pergi  dengan  pria  itu.”  suara  itu  lagi  yang  menyahuti, aku tak begitu 

mengenalinya. 

“Apa   kau   punya   bukti   atau   pernah   menyaksikan   ia   pergi   dengan   pria   itu   yang  

mengharuskan ia tak pulang ke asrama?”  kali  ini  suara  teh  Maya  yang  menimpali. 
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Suasana  hening  sejenak.  “Tidak,  tapi  kesaksian  Nabila  melihat  mereka  duduk bersama 

bisa   jadi   benang   merah   kemana   dia   pergi   selama   ini.   Patut   dicurigai.”   suara   yang   tak   ku  

kenali itu mencoba membela dirinya. 

“Suudzan   itu   namanya.  Hati-hati   bisa   jatuh   ke   fitnah   nantinya.”  Kak  Salwa   tampak  

geram. 

“Sudahlah,  tak  perlu  mencari-cari kesalahan Saila, menuduhnya yang macam-macam 

sebelum kebenaran terbukti. Bagaimana jika kita keliru? Apa kita tak malu pada Saila? Atau 

pada   Allah   karena   telah   memfitnah   saudari   kita   sendiri?”   aku   bisa   mendengar   kak   Erin  

menghembus nafas kasar di akhir ucapannya. 

“Sudah... ya ukhtuna... istigfar. Kita di sini untuk mendiskusikan masalah Saila dan 

rencana drop outnya dari penanggung jawab. Kita harus mencari kebenaran, jika Saila tak 

bersalah mari kita bantu pertahankan dia di sini. Toh selama ini teteh juga melihat progres 

dirinya.  Dia   lebih   baik   diluar   kebiasaannya  menghilang   tanpa   kabar.”  Teh  Husna  mencoba  

menengahi. 

“Kau tahu siapa pria bule itu?” tanya Kak Erin. Kini suaranya lebih tenang. 

“Aku tak tahu.”  Jawab Teh Bila pelan. 

“Spanyol?” aku kini mendengar suara Teh Maya. “Aku jadi teringat, aku telah  

menemukan ini di rak buku Saila.” 

Suasana kembali hening. Aku tak tahu apa yang di tunjukan Teh Maya pada yang 

lainnya. 

“Tiket pesawat untuk tujuan Barcelona dan London?” aku mendengar suara desisan 

Kak Erin. Tiket pesawat itu? Aku sengaja menyimpannya di antara buku-buku. 

“Jadi selama ini Teh Saila tak bercanda kalau beliau baru saja kembali dari London.” 

Kini giliran Nurma yang berkomentar. 

“20 januari? Bukankah itu saat dia pergi tanpa izin selama dua minggu. Jadi dia pergi 

ke London! tapi dia pergi ke Barcelona sebelum masuk asrama.” Ujar Astri. 

“Aku rasa tak ada hubungan antara tiket-tiket ini dengan rencana drop outnya Saila. 

Mungkin dia memang mempunyai kerabat di sana yang harus di kunjungi.” Ucap Kak Erin. 

“Aku rasa justru ini ada hubungannya dengan pria bule dari Spanyol itu.” 

“Ok…  teteh rasa pertemuan kita cukup sampai disini dulu. Malam sudah larut, kalian 

harus belajar. Teteh pesan pada kalian. Usahakan Saila jangan dulu tahu masalah ini. Kita 

akan cari hubungannya antara tiket dan pria bule itu.” Teh Husna mengakhiri pertemuan itu. 

“Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis.” Lanjutnya. 
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Aku segera pergi ke kamarku sebelum mereka menemukanku menguping di balik 

pintu. 

Aku segera menggelar kasurku dan ku rebahkan tubuhku yang lemah disana. 

“Saila, kau sudah pulang?” Kak Salwa terkejut dengan kehadiranku yang telah 

terbaring di kasurku. 

“Kak…” panggilku pelan. 

Kak Salwa segera menghampiriku. Ia menggelar kasur di sampingku lalu berbaring di 

atasnya. 

“Saila, katakan padaku apa kau kerasan tinggal di asrama?” 

“Tentu!” jawabku. 

“Lalu kenapa kau sering tak pulang?” 

“Aku harus melakukan sesuatu yang tak bisa ditunda lagi.” 

Aku harus merawat Aidan, lanjutku dalam hati. 

“Ada apa kakak tanya itu?” tanyaku. 

“Tidak ada.” Jawabnya. 

“Aku tahu mereka akan segera mengeluarkan aku dari tempat ini.” Kataku. “Aku 

mendengar semua yang kalian bicarakan tadi.” 

“Tapi aku dan Erin tak akan membiarkannya begitu saja. kami akan 

memperjuangkanmu.” Ucapnya penuh semangat dan keyakinan. “Kau masih ingin disini, 

kan?” 

Aku mengangguk penuh semangat. Aku merasa pertolongan Allah akan datang 

melalui mereka berdua. Kak Salwa menengok kiri dan kanan memastikan tak ada orang yang 

menguping kami. 

“Benar  kau  pernah  pergi  bersama pria bule seperti yang dikatakan Nabila?”  tanya  kak  

Salwa setengah berbisik. Aku mengangguk lemah 

“Dia  benar.” 

“Maukah kau ceritakan padaku, siapa pria yang dikatakan Nabila itu?” 

Aku diam tak menjawab. Aku takkan mengatakannya, aku tak boleh mengatakannya. 

Aku tetap diam seribu bahasa. 

“Saila, kau tak percaya padaku?” Kak Salwa menatap mataku dalam, mencoba 

meyakinkan. “Dia bukan kekasihmu kan?” 

Aku masih diam tak menjawabnya. Aku tak ingin mengatakannya. Aku tak boleh 

mengatakannya. 
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“Saila katakan padaku. Kau harus membantuku, agar aku bisa membelamu di depan 

yang lainnya. Jika apa yang dicurigai mereka benar. Bagaimana mungkin kami bisa 

membelamu?”  Kak Salwa menatapku dengan tatapan penuh kasih. Dari kedua matanya yang 

hitam aku dapat melihat ketulusan ingin mempertahankanku disini. 

Aku   masih   terdiam.   Kak   Salwa   kini   menatapku   dengan   putus   asa.   “Aku   tak   ingin  

kehilanganmu.  Aku  tak  ingin  kau  pergi  dari  sini.  Aku  ingin  kau  ada  di  wisuda  itu.” 

“Baiklah, tapi aku tak ingin seorangpun yang tahu. Hanya kau dan aku.” Pintaku. 

“Ok. Ceritakanlah.” 

“Laki-laki yang Teh Bila lihat itu adalah kekasihku.” 

Kak Salwa terkejut. “Jadi yang mereka curigai itu benar. Alasan apa yang harus aku 

sampaikan  pada  mereka  untuk  membelamu  Saila…?” kini ia menatapku penuh penyesalan. 

“Dia suamiku, kak! Saat aku pergi tanpa izin itu. Aku harus pergi ke London untuk 

merawat dia yang tengah sakit. Saat kuliah dimulai, aku membawanya ke Indonesia agar aku 

bisa merawatnya.” 

“Lantas dimana dia tinggal selama disini?” 

“Dia tinggal di rumah bibinya. Ketika aku tak pulang ke asrama aku menghabiskan 

waktu untuk merawatnya.” 

“Jadi selama ini kau telah menikah? Kenapa kau tak pernah cerita pada kami?” 

“Aku tak ingin mereka mengeluarkan aku dari tempat ini. Dia berharap aku tetap 

disini sampai aku wisuda nanti. Aku telah berjanji untuk tetap bertahan sampai tiba 

waktunya.” 

“Bagaimana jika aku menceritakan ini pada Erin agar kita bisa mencari solusi 

bersama untuk dapat mempertahankanmu tanpa kau harus keluar dari tempat ini?” 

“Ok. Aku ingin tak ada yang tahu selain kalian.” ujarku. 

 

*** 
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9. Rahasia yang Terungkap 

 
Aku baru kembali dari kampusku saat teh Husna datang dan memintaku untuk segera 

ke kantor Departemen Pendidikan Pesantren untuk menemui kepala asrama dan penanggung 

jawab program ini. 

“Ayo Saila, teteh akan mengantarmu.” Ujar Teh Husna. Aku mengikutinya. Baru saja 

kaki kami beberapa langkah dari serambi asrama, pandanganku mulai kabur, serta merta aku 

tak dapat mengontrol tubuhku sendiri. Tubuhku berguncang, Teh Husna menahanku sebelum 

tubuhku tumbang ke lantai. 

“Kau baik-baik saja?” Teh Husna tampak khawatir. 

“Aku baik-baik saja.” Kini perutku yang seolah tak bisa di ajak kompromi. Hal yang 

sama ku rasakan, perutku terasa di aduk-aduk. Aku menutup mulutku dengan tanganku, 

mencoba menahan mual yang seolah sulit untuk dibendung. 

“Kau sakit, la?” Teh Husna tampak sangat khawatir. Aku menggelengkan kepalaku. 

“Sebaiknya  besok  lagi  saja  kita  ke  kantor.  Kau  harus  istirahat.” 

“Nggak  apa-apa  teh.  Sekarang  aja.” 

Kami berdua pun tetap pada tujuan kami semula untuk pergi ke kantor meskipun 

keadaanku kurang baik. 

“Assalamulaikum Saila...” sambut pak ustadz Khalid, kepala asrama kami saat aku 

dan Teh Husna tiba di ruang tamu kantor. Beliau menyapa dengan penuh kelembutan 

layaknya seorang ayah pada putrinya. 

“Waalaikumsalam. Abi” jawabku. Aku dan para santri lainnya terbiasa memanggil 

“Abi” karena beliau memang seperti ayah kami. Tak berapa lama ustadz Hilal penanggung 

jawab program pesantren kami datang ke ruang tamu kantor. 

“Kau tahu kenapa kami memanggilmu kemari?” tanya Abi Khalid. 

“Ya, Anda semua akan mengatakan bahwa aku tak layak lagi tinggal di asrama ini 

bukan?”ucapku. 

“Bukan tak layak Saila...” bantah Abi. 

“Tapi kami ingin meminta penjelasan kepadamu, kenapa kau selama ini selalu 

melanggar peraturan asrama.” Ujar pak Hilal. 

Aku tak menjawab pertanyaan pak Hilal. Aku tak akan mengatakannya. Cukup Kak 

Salwa yang tahu. Bicara atau pun tidak akhirnya aku akan  di keluarkan dari asrama ini 

meskipun waktu wisuda tinggal dua minggu lagi. 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 78 
 

“Saila, kenapa diam? Ayo ceritakanlah pada abi dan pak Hilal.” Teh Husna turut 

membujukku. Aku masih diam seribu bahasa. Jantungku semakin kuat berdetak, nafasku 

mengalir tak beraturan. 

“Kau takkan mengatakan apapun? Satu alasan yang meyakinkan kami untuk bisa 

mempertahankanmu disini.” Ucap Abi. 

“Bukankah  pak Kyai pernah mengatakan alasan itu hanya memperjelas kesalahan?” 

ujarku seolah ingin menantang mereka berdua. 

“Ya kami mengerti. Tapi mungkin saja alasanmu itu bisa kami terima dan kami bisa 

memaafkanmu.” Ujar pak Hilal.   “Kami   hanya   berupaya   untuk   tabayun   denganmu   supaya  

semuanya  jelas  dan  tidak  menimbulkan  suudzan.” 

Entah kenapa mulutku masih enggan untuk berucap. Meskipun aku tahu 

konsekuensinya sama saja, bicara atau tidak pulang ke asrama aku tetap harus bersiap-siap 

mengemas barang-barangku. Hatiku malah ciut, apa mungkin jika aku jelaskan mereka akan 

percaya dengan kata-kataku. Apalagi jika lelaki yang jadi suamiku adalah orang yang mereka 

kenal, santri teladan mereka. 

“Baiklah... Jika kau mau menjelaskannya kepada kami. Kau mungkin memang tak 

mengharapkan untuk tetap bertahan di pesantren ini. Lagi pula apa yang kau lakukan dapat 

merusak citra Daarul Ihsan.” Ujar pak Hilal. Dia telah menyiapkan surat pernyataan aku di 

keluarkan dari tempat ini. Beliau mengeluarkan pulpen dari saku bajunya dan siap untuk 

menandatangani surat itu. 

Aku memejamkan mataku, aku tak kuasa untuk melihatnya. Maafkan aku Aidan, aku 

tak bisa seperti yang kau harapkan... aku tak bisa menjadi santri teladan sepertimu. Mungkin 

aku termasuk ke dalam daftar hitam santri bermasalah, tapi sedikit pun mereka tidak dapat 

mengambil ilmu yang aku dapat dari mereka... 

“Assalamualaikum...” aku mendengar suara akhwat masuk ke ruang tamu. “Maaf  abi, 

apa saya boleh masuk?” 

“Masuklah Salwa.” Abi mengizinkan Kak Salwa untuk bergabung bersama kami. 

“Jika Saila enggan untuk menceritakan yang sebenarnya. Saya bersedia. Dia telah 

menceritakan semuanya pada saya.” Ujar Kak Salwa. Dia menatapku, aku membalas 

tatapannya. Kugelengkan kepalaku tanda aku memintanya untuk tidak menceritakannya. Kak 

Salwa tak mempedulikan tatapan mataku yang memohon dengan sangat untuk tidak 

mengatakan apapun. 
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“Maaf Abi...” ujar Kak Salwa. Kak Salwa diam beberapa saat. Kemudian dia 

menceritakan semua tentangku dan Aidan dengan detailnya. Para ustadz dan Teh Husna 

menyimak setiap kata yang keluar dengan baik. Selama itu, hatiku terus menjerit meminta 

Kak Salwa untuk menghentikan ceritanya. 

Selesai bercerita Kak Salwa memandangku lembut. Kedua matanya mengungkapkan 

kata maaf yang sebesar-besarnya. Aku mengerti dia hanya ingin mempertahankanku.  

Aku memandang kedua ustadz itu. Dadaku berdebar-debar menyaksikan amarah yang 

hendak keluar dari hati mereka, aku tahu apa yang aku pikirkan itu takkan terjadi. Mereka 

pandai menahan emosinya. 

“Astagfirullah Saila, apa yang anti perbuat itu akan menimbulkan fitnah. Dan sudah 

terbukti anti telah membuat kami suudzan kepada anti.” Nasehat Abi. 

“Saila telah berjanji bahwa dia akan keluar dari asrama setelah wisuda, bukan 

sekarang.” Tambah Kak Salwa. “Jadi bisakah Saila tetap bertahan disini sampai dia wisuda?” 

pinta Kak Salwa. 

“Tapi dia telah membohongi kami tentang status aslinya.” Ucap pak Hilal. 

“Dia tidak pernah merasa membohongi siapapun. Tak ada seorangpun yang 

menanyakan statusnya. Bahkan saat pendaftaran tak ada keterangan tentang status marital.”  

Kak Salwa masih membelaku. 

“Salwa  benar.”  Abi  Khalid  mengamini. 

“Abi, saya mohon izinkan dia untuk tetap disini. Dia tak ingin membuat suaminya 

kecewa untuk sekian kalinya. Permintaan suaminya sangat sederhana. Apa Abi dan pak 

ustadz tak ingin menolongnya?” Kak Salwa memelas. Aku tak tega melihatnya mengemis di 

depan mereka. 

“Jadi niat Saila bertahan disini hanya untuk suaminya? Bukan karena Allah swt 

semata?” ucap Abi. 

Kata-kata abi mambuatku tersadar bahwa selama ini aku bertahan karena Aidan 

bukan karena Allah. 

“Astagfirullah. Saila kau tak akan mendapatkan apapun disini jika niatmu hanya 

mencari ridho manusia. Kami disini mendidik para santri untuk menjadi insan yang lebih baik 

dengan menerapkan nilai-nilai   ma’rifatullah. Sadar akan kehadiran Allah dalam kehidupan 

sehari-hari. Dan melakukan setiap kegiatan hanya untuk mencari ridhoNya bukan ridho 

manusia yang hanya sesaat. Meskipun kita tahu bahwa ridho Allah juga terletak pada ridho 

suami.” Nasehat Abi panjang lebar. 
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Kata-kata abi membuatku lebih sadar lagi. Selama ini tujuanku telah benar-benar 

menyimpang. Aku terlalu ingin membahagiakan Aidan tanpa peduli apa Allah ridho atasku. 

Selama ini aku selalu mengatakan pada Aidan agar selalu mencari ridhoNya. Namun aku 

sendiri belum paham dengan apa yang aku katakan. 

Terimakasih Abi, kau telah menyadarkan aku. Sekarang aku tak peduli dengan 

keputusan mereka. Mungkin ini yang terbaik untukku. Aku hanya ingin Allah ridho padaku. 

Ya Allah maafkan aku... 

 Air mata mengalir perlahan di pipiku. Aku merasa sangat kecil di hadapanNya. Aku 

merasa, aku telah melupakanNya. 

“Sekarang terserah Abi dan pak ustadz. Saya akan segera membereskan barang-

barang saya sekarang juga.” Hanya itu kata yang keluar dari mulutku. 

Semua orang diam, tak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Kak Salwa diam 

menunduk, pandangannya terpusat pada ujung taplak meja. Nafasnya naik turun tak karuan. 

Matanya mulai berkaca-kaca. Teh Husna pun turut diam seribu bahasa. Dia memutar-mutar 

handphone di antara jari-jarinya. Abi menghela nafas berat, lalu menyandarkan tubuhnya di 

sofa. Sedang pak Hilal terlihat bingung, beliau seperti tengah berfikir keras. 

“Siapa yang menyuruhmu pergi dari sini? Program berjalan dua minggu lagi. Kau 

masih berhak disini .” Ujar pak ustadz Murtaza, ketua Depdik yang mempunyai wewenang 

atas santri-santrinya. 

“Benarkah??” ucap Kak Salwa girang. Aku hanya memejamkan mataku, 

mengucapkan syukur yang mendalam atas kesempatan kedua yang Allah berikan untukku. 

Alhamdulillah, desisku. Aku mengelus perutku. Sayang, bunda masih punya 

kesempatan disini, ucapku dalam hati pada bayi yang ada dalam kandunganku. 

***  
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Sore itu aku membuka emailku hanya ingin melihat apa ada email baru yang masuk. 

Seperti yang kuduga sebelumnya. Sebuah email baru dari Aidan untukku. 

De : mr.alvarez@yahoo.co.uk 

À : mrs.alvarez@yahoo.co.fr 

Re: [ Happy birthday my lovely...] 

 

Waalaikumsalam... 

Terimakasih atas do’anya. Aku pun berharap demikian, bahagia dengan anak-anak 

kita.Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Aku baru saja menyelesaikan pertandinganku yang 

terakhir, Alhamdulillah. Kejutan apa yang kau siapkan untukku? Aku jadi berdebar-debar menantinya. 

Insya Allah aku akan datang di acaramu nanti. Aku akan datang dua minggu lagi tepat pada acara 

itu, Insya Allah. Kini aku harus menyelesaikan beberapa tugasku yang tak bisa ditunda. Aku selalu 

merindukanmu. 

 

Your lovely hubby 

 

 

Aidan  

 

Aku menutup emailku tanpa membalas pesannya. Tiba-tiba handphoneku berdering. 

Aku segera mengambilnya di tasku.  

Ayah memanggil... 

Aku segera mengangkatnya. Aku tak tahu kenapa ayah tiba-tiba meneleponku. 

Mungkin beliau kangen pada putri bungsunya. 

“Assalamualaikum ayah?” salamku 

“Waalaikumsalam.” Jawabnya ketus. Aku tak tahu kenapa ayah berlaku demikian 

padaku.  

“Saila tinggalkan dia!” ucap ayah kasar. Aku tak mengerti kenapa beliau bersikap 

demikian, padahal kami telah lama tak berjumpa. Sekalinya menelepon dia marah padaku. 

Dibalik sana ku dengar isak ibu. Ada apa ini? 

“Ayah, aku tak mengerti.” Jawabku. 

“Tinggalkan Aidan! Laki-laki itu tak pantas untukmu.” pinta Ayah langsung tanpa 

menjelaskan duduk permasalahannya terlebih dahulu padaku. 

“Katakan padaku, apa salah Aidan sehingga ayah memintaku meninggalkannya?” 

mailto:mr.alvarez@yahoo.co.uk
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“Kau tak tahu kelakuan suamimu itu di belakangmu. Harusnya dia sadar, dia itu 

diawasi para paparazi yang begitu marak di Inggris sana. Sebaiknya dia menjaga sikapnya.” 

“Ayah, aku tak paham dengan maksudmu?” aku masih belum paham dengan 

permintaan ayahku. “Apa yang sebenarnya terjadi?” 

“Dia selingkuh di belakangmu! Kau terlalu polos putriku. Jadi tinggalkan dia segera 

mungkin sebelum kau terus di sakitinya.” 

“Ayah, apapun yang terjadi. Aku takkan meninggalkannya. Aku sudah mengenalnya, 

aku pikir, dia tengah di fitnah?!” 

“Baiklah... jika kau tetap ingin bersamanya. Lupakan aku! Dan jangan pernah 

berharap aku menjadi ayahmu lagi. Aku hanya ingin kau tak terluka setelahnya. Tapi kau 

terlalu keras kepala!” ayah menutup telepon tanpa mengucapkan salam. 

Aku segera membuka google dan ku masukkan nama Rafaël Alvarez pada mesin 

pencari itu. Tak berapa lama muncullah beberapa berita tentangnya. Aku terkejut saat ku 

temukan sebuah berita tentangnya. Aku lebih terkejut lagi ketika kulihat sebuah foto dia 

dengan Sandrine melengkapi berita itu. Foto itu yang menjadi sorotan hangat berita itu. Foto 

Aidan yang tengah duduk di sebuah pesta malam dengan kemeja hitam dan tuxedo hitamnya 

tanpa dasi. Di sampingya berdiri Sandrine tengah menatapnya mesra dengan gaun malamnya 

yang terbuka. Perlahan aku membaca isi berita itu. 

“Kami melewatkan malam itu dengan begitu indah!” komentar Sandrine dalam berita 

itu. 

Berita itu bagai pisau yang menghujam jantungku, mengoyak dan mencabiknya. 

Hingga mungkin jantungku tak berbentuk lagi. Aku terasa dihempas dalam besarnya ombak 

di lautan, menghantam karang-karang yang menghalanginya menuju pantai. 

Inikah yang telah membuat ayah begitu marah padanya? Aku tak percaya Aidan 

melakukan itu padaku. Dia hanya mempermainkan pernikahan ini. Apa aku pantas 

meninggalkan ayah hanya untuk pria yang telah mengkhianatiku? Apa dia masih pantas 

untuk dipertahankan? Kenapa ia lakukan ini padaku di saat aku mencintainya dengan 

segenap hatiku. Di saat ia telah menyemai benih di rahimku. Apa hanya ini yang ia cari 

dariku? Lantas setelah mendapatkannya ia bisa mencampakanku begitu saja?, pikiran-

pikiran buruk kalang kabut di otakku. 
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Hatiku semakin perih. 

Aku segera kembali ke asrama dan pergi menuju kamarku. Aku mencoba berfikir 

jernih, namun pikiranku selalu buntu. Aku tak berpikir lagi dia tengah difitnah setelah aku 

melihat bukti dari foto itu. Akan tetapi sisi hatiku yang lain mengatakan yang berbeda, aku 

yakin Aidan tak seperti yang dikatakan Sandrine. Aku yakin dia mencintaiku. Aku masih 

pantas untuk mempercayainya, dia ayah dari bayi yang aku kandung. Aku yakin dengan 

perubahan Aidan yang jauh dari dua tahun yang lalu. 

Sayangnya hatiku lebih di dominasi oleh pikiran-pikiran buruk yang menambah buruk 

suasana hatiku. Aku hanya bisa terpuruk di sudut kamarku menangisi keadaanku setiap hari. 

Aku tak pernah ingin membuka email dari Aidan, kalaupun aku mambacanya, aku tak ingin 

membalasnya. Keadaan buruk itu di tambah buruk lagi dengan permintaan dari ayahku yang 

terus menerus untuk meninggalkannya. Bahkan ayah tak ingin menemuiku, sampai aku 

menyerahkan surat perceraianku padanya. Tak jarang ayah menghindariku, ketika kami 

semua berkumpul untuk merayakan milad Nawfal di rumah mas Deniez . 

Meskipun segala pikiran buruk terlintas di benakku, aku tetap membelanya di 

hadapan ayahku. 

“Aku akan buktikan padamu bahwa dia mencintaiku.” Ujarku saat terakhir kalinya 

ayah meneleponku dan kembali memintaku meninggalkan Aidan. 

“Baiklah... buktikan padaku Saila! Suruh dia meninggalkan apa yang dia miliki 

sekarang dan hidup sederhana denganmu di sini.” Ayah kembali menutup teleponnya dengan 

emosi. 

Bagaimana aku membuktikan pada ayah jika aku saja tak yakin sepenuh hati Aidan 

akan meninggalkan semuanya hanya untuk seorang gadis biasa seperti aku. 

Aku menarik nafas panjang-panjang hingga udara memenuhi seluruh sudut paru-

paruku. Allah maha berkehendak. Semua yang terjadi di dunia ini dengan kehendakNya, 

gumamku. 

Hari-hariku terasa kelabu jika ku ingat apa yang dilakukan Aidan. Beberapa kali 

Aidan menelponku karena tak ada satu pun emailnya yang ku balas, tapi aku tak pernah 

mengangkatnya. 

Saudara-saudara asramaku mulai merasa khawatir dengan keadaanku yang menarik 

diri dari mereka dan lebih suka menyendiri di kamar dengan tangis yang seolah tak mau 

berhenti mengalir. 
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“Saila, Suamimu menelepon.” Kak Salwa menyerahkan handphoneku padaku yang 

terus bordering. Aku beranjak dari tempat dudukku menghindarinya. Ku tatap diriku di 

cermin. Wajahku kuyu, mataku lebam. 

“Aku tak ingin berbicara dengannya.” Lirihku. 

“Halo…  Assalamualaikum.” Akhirnya Kak Salwa yang menjawab teleponnya. 

“Bukan, saya Salwa, kakak asrama Saila.” 

“Maaf Mas, Saila sedang tidak ingin diganggu.” Ujar Kak Salwa yang tak lama 

setelah itu mengakhiri percakapan mereka. 

“Saila…  apa  yang  terjadi  diantara  kalian? Kalian bertengkar?” Kak Salwa menatapku 

cemas. “Suara suamimu terdengar sangat mengkhwatirkanmu. Katanya kenapa kau tak 

membalas email dan tak mau mengangkat teleponnya.” 

“Entahlah aku pun tak tahu, aku hanya ingin menghindar darinya untuk beberapa saat. 

Aku hanya ingin merenung dan mencari fakta yang sebenarnya.” 

“Aku tak mengerti apa yang kamu katakan. Aku harap kau tidak terlalu lama 

menghindari suamimu, dia sungguh mengkhawatirkanmu.” 

“Kakak yakin dia mengkhawatirkanku? Apa itu bukan sandiwaranya?” 

“Apa yang kau katakan Saila! Tidak mungkin seorang suami berpura-pura 

mengkhawatirkan istrinya. Tentu dia sungguh mengkhawatirkanmu.” 

“Aku…” aku tak sanggup untuk melanjutkan kata-kataku. 

“Ayolah Saila, aku tak ingin melihatmu terus terpuruk seperti ini? Sampai kapan? 

Kau mengabaikan kesehatanmu, kau telah mendzalimi tubuhmu. Berapa lama kau tidak 

makan?” 

Aku mencoba berpikir, sejak kejadian itu tepatnya minggu lalu hanya setengah piring 

yang masuk perutku dan itu pun dengan paksaan saudara-saudaraku di asrama. 

Suatu ketika aku tersadar pada bayiku. Keadaanku dapat mempengaruhi kondisinya 

nanti. Dia dapat merasakan apa yang aku rasakan. Kondisinya sama lemah dengan kondisi 

tubuhku yang hanya terisi sedikit makanan. Aku mencoba untuk bangkit dari keterpurukan 

ini. Aku sadar sepenuhnya aku hanya akan terus-terusan menyiksa bayiku dan diriku sendiri.  

“Apa aku harus menelepon suamimu dan menceritakan apa yang terjadi padamu saat 

ini?” 

“Tidak!!” teriakku. “Dia pasti akan datang dan aku tak ingin berjumpa dengannya.” 

“Saila…  kau  percaya  padaku?  Jika  kau  mau,  kau  bisa   cerita  apa   yang   terjadi  antara  

kau dan suamimu. Seperti dulu kau percaya padaku dan menceritakan bahwa kau telah 
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menikah dan bersuami.” Kak Salwa menatapku dengan penuh rasa keibuan. “Siapa tahu aku 

bisa membantumu.” 

“Tapi…” 

“Aku tahu, aku belum pernah mempunyai pengalaman tentang pernikahan sama 

sekali. Tapi kau jangan ragukan ilmu  tentang pernikahan yang aku miliki. Siapa tahu ilmu 

yang kudapat dari pelatihan itu bisa bermanfaat untukmu juga.” 

“Terimakasih Kak. saat ini aku belum bisa bercerita padamu seperti dulu. 

 

*** 
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10. Dinding Kaca 

 
Hari itu semua orang telah berkumpul di sebuah aula pesantren yang terletak di 

sebelah barat laut dari asramaku, untuk mengadakan upacara wisuda. Aula itu telah sesak di 

penuhi oleh para santri yang di dampingi orang tua dan kerabatnya yang turut hadir untuk 

menyaksikan acara yang dinanti para santri itu. Hanya Kak Salwa dan aku yang tak di 

dampingi oleh orang tuanya. Meski begitu salah seorang kakak lelaki Kak Salwa datang 

untuk mendampinginya. Sedangkan aku? Aku benar-benar sendiri. Ayahku tak datang, beliau 

masih marah padaku dan ibu takkan mungkin datang tanpa ayah, beliau terlalu patuh pada 

perintah ayahku. Kak Wafa sendiri saat ini pergi ke Solo untuk mengunjungi mertuanya yang 

telah lama tak di kunjunginya. Mas Deniez dan kak Yasmin pun tak bisa datang, karena harus 

menjaga Nawfal yang demam sejak tadi malam dan si kecil Ayla yang baru berumur satu 

tahun. Acara telah berlangsung satu jam yang lalu. Suasananya sangat meriah, mulai dari 

tausyiah dari pak Kyai, hingga kreasi seni yang menyajikan nasyid dan pembacaan puisi 

Islami. 

Tak ada satupun acara yang aku ikuti dengan sepenuh hati. Pikiranku terus terbayang 

pada ayah dan Aidan. Keduanya terus melintas dalam benakku silih berganti. 

“Saila...” Kak Erin memanggilku dan membuyarkan semua lamunanku. Ia duduk di 

kursi kosong di sampingku. 

“Keluargamu tak ada yang datang?” tanyanya. Aku menggelengkan kepalaku 

perlahan. 

“Sabar ya...” ucapnya lembut. Aku mengangguk. Kak Erin rela meninggalkan 

keluarganya hanya untuk menemaniku bercakap-cakap. 

“Suamimu juga tak datang?” tanyanya lagi. 

Aidan? Bahkan aku tak mengharapkannya lagi untuk datang disini. 

“Aku tak tahu. Mungkin beliau sibuk.” Ujarku datar. 

“Assalamualaikum...” aku mendengar suara seseorang menyapa kami beberapa menit 

setelah itu. 

“Kang?” Kak Erin sedikit terkejut melihat sosok yang baru saja mengucapkan salam 

itu. Aku sendiri enggan untuk menoleh pada laki-laki itu bahkan hanya untuk ingin tahu siapa 

dia. 

“Saila, kenalkan ini Kang Aidan alumni santri privat disini.” Ujar Kak Erin. Aku 

tersentak, aku segera menoleh pada laki-laki itu. 
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“Kami telah saling mengenal.” Ujar Aidan. “Beliau ini istri saya.” Tambahnya. Kini 

giliran Kak Erin dan Iis yang duduk tak jauh dari tempat kami duduk tersentak kaget. 

“Saila...” desis Iis. Pandangannya terpusat tajam padaku setajam mata anak panah. 

Aidan menyodorkan setangkai mawar putih padaku. Aku hanya memandang mawar 

itu sinis. Aku beranjak dari tempat dudukku dan melangkah meninggalkan aula yang cukup 

bising itu. Aidan mengikuti di belakangku. 

“Aku ingin tahu, kejutan apa yang akan kau berikan padaku?” tanya Aidan dengan 

senyum khasnya. 

“Tak ada kejutan apapun.” Jawabku dingin. Aku terus melangkah menuju tempat 

parkir di samping aula itu. Aku melihat Audi A3 hitam milik Paman Ali terparkir disana. 

Aidan pasti yang membawanya. Dengan SIM internasional yang dimilikinya, dia dapat 

mengendarai kendaraan di Negara manapun yang mengakui SIM tersebut. 

“Bukankah kau mengatakan kau punya kejutan untukku?” 

“Kau salah, aku tak punya kejutan apapun untukmu.” Ujarku ketus. 

“Ada apa denganmu Saila?  Kau   begitu   dingin   padaku.”  Aidan  menjejeri   langkahku  

“Apa  ada  masalah?  Apa  ini  yang  jadi  permasalahan  kau  tak  mau  mengangkat  telponku?” 

“Kenapa kau harus bertanya itu padaku? Bukankah kau lebih tahu jawabannya?” 

“Aku tak mengerti.” 

“Jangan pernah bersikap seperti itu Aidan! Kau pikir aku tak tahu apa yang kau 

lakukan di sana dengan mantan kekasihmu itu?” ucapku dengan nada bergetar menahan 

tangis. 

“Astagfirullah. Pasti ini tentang berita yang disebar media itu. Harus kau ketahui 

Saila, aku tak pernah melakukan apapun dengan Sandrine!” 

Kami berhenti di depan pintu masuk tempat parkir tersebut. 

“Apa yang ingin kau sembunyikan dariku? aku telah tahu semuanya. Para wartawan 

itu senang memberitakanmu. Dan gadis itu, Sandrine! Dia telah membenarkan apa yang 

mereka ceritakan tentangmu dan dirinya.” 

“Masya Allah Saila, aku di fitnah! Aku tak mungkin mengkhianatimu, aku 

mencintaimu. Selama gosip itu menyebar, hanyalah kau yang ada di pikiranku dengan 

keyakinan kau akan menolak gosip itu mentah-mentah dan mempercayai aku seutuhnya.” 

Suaranya terdengar bergetar. 

Aku menarik nafas dalam-dalam. Mencoba menenangkan hatiku yang mulai 

menegang. 
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“Sayangnya...  aku  tak  sebodoh  yang  kau  pikirkan.”  Aku  mendelik. 

“Demi   Allah   Saila,   aku   tak   pernah   berpikir   tentang   kau   seperti   itu.   Aku   hanya  

berharap  istriku  lebih  percaya  aku  daripada  gosip  murahan  itu.” 

“Baiklah…  buktikan  kalau  kau  benar-benar mencintaiku.” 

“Aku mencintaimu karena Allah.” ujarnya tenang. 

“Hiduplah disini bersamaku dalam kesederhanaan. Tinggalkan London dan 

kariermu.” 

Aidan tampak sangat terkejut. “Aku tak mungkin melakukan itu!” ucapnya spontan. 

Aku terkejut mendengar jawabannya, aku tak menyangka dia akan menolak 

permintaanku. Aku bertambah yakin ia tak sepenuhnya mencintaiku. 

“Kenapa Aidan? Kau takut? Kau takut tak bisa hidup mewah? Kau takut tak akan 

dipuja-puja lagi oleh penggemar wanitamu? Kau takut tak bisa bertemu dengan Sandrine?” 

ucapku penuh emosi. 

“Cukup Saila!!” teriaknya. “Kau telah menyinggungku.” sebuah tamparan mendarat 

di pipiku. Aku tak menyangka Aidan akan sedemikian marahnya padaku. Semua orang di 

sekitar memandang kami heran. Aku tak menyangka Aidan akan melakukan hal itu. Aku tak 

menyangka dia akan menyakitiku dan mempermalukanku di depan semua orang.  

Aku memegang pipi kiriku yang memerah. Air mata mulai menutupi pandanganku. 

Tapi aku masih dapat melihat rasa bersalah dan penyesalan terlukis di wajah Aidan. Dia 

memandangi tangan kanannya. Nafasnya pun mengalir tak beraturan. 

“Astagfirullah...” desisnya 

“Terimakasih, kak.”   Ujarku   terisak.   “Kau   melimpahkan   kesalahanmu   padaku   dan  

mempermalukan  aku  di  depan  semua  orang.” 

Aku hendak berlari meniggalkannya, namun tangan kirinya berhasil meraih lengan 

kananku. Sehingga aku tak bisa pergi darinya. 

“Maafkan aku Saila. Aku tak bermaksud...” kata-katanya terputus. 

Aku tak mengatakan apapun. Aku meronta meminta untuk di lepaskan. Tapi Aidan 

tak melepaskanku. Tangannya begitu kuat mencengkram lenganku. Aidan menoleh ke arah 

kiri dan kanan sebelum akhirnya menarikku dan membawaku ke dalam mobil Paman Ali 

yang ia pakai. 

Aidan membukakan pintu penumpang dan memintaku masuk. Entah apa yang 

mendorongku untuk mengikuti perintahnya, aku mengalah, aku menurutinya masuk ke dalam 

mobil. Sedangkan dia sendiri duduk dibalik kemudinya. 
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“Sungguh   Saila…  maafkan   aku,   aku   refleks   melakukan   itu.” Tangannya mendekati 

wajahku, aku segera menghindar. 

“Aku takkan menyakitimu lagi.” Janjinya. Kedua tangannya terus mendekati wajahku, 

jari-jarinya menghapus air mata yang mengalir  di pipiku dengan halus. “Maafkan   aku…” 

bisiknya. “Wajahmu   sakit…?” ujarnya lagi.Ya, tapi hatiku lebih sakit, ucapku dalam hati. 

Aku diam tak menjawab. Aku masih menghujaninya dengan tatapan sinis. Perlahan ku 

lepaskan tangannya yang mendekap wajahku. 

Aidan menyalakan mesin mobilnya dan meluncur pergi meninggalkan tempat parkir. 

“Biarkan aku turun disini.” Pintaku di tengah jalan. 

Aidan tak menggubris permintaanku, dia terus menjalankan mobilnya hingga berhenti 

di depan rumah Bibi Sarah. 

“Apa maksudmu membawaku kesini? Apa kau ingin Paman dan Bibi melihat 

pertengkaran kita?” aku mengerang. Aidan menarik tanganku dengan lembut untuk keluar 

dari mobil dan membawaku masuk kedalam rumah. 

“Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mereka menjadi penengah kita.” 

“Kau curang! Jika kau ingin ada penengah maka kau harus menghadirkan dari 

pihakku.” 

“Bagaimana mungkin aku menghadirkan ayahmu atau kakakmu sebagai penengah 

jika mereka telah membenciku.” 

“Membencimu?” aku terkejut. “Nah! Kau sudah tahu mereka membencimu, itu 

karena kesalahanmu. Berarti kau telah tahu apa kesalahanmu, lantas kenapa kau masih 

tanyakan lagi padaku?” 

“Aku di fitnah Saila! Tidak bisakah kau percaya pada suamimu sendiri?” Aidan mulai 

mengerang, kedua grahamnya saling beradu, mulutnya terkatup rapat. 

“Lantas sekarang apa yang kau mau dariku?” 

“Aku hanya ingin mempertahankan pernikahan kita. Aku hanya ingin kau 

mempercayaiku, Saila.” Aidan menutup pintu ruang tamu agar suara kami yang mulai 

mengeras tak terdengar oleh tetangga. “Apa yang bisa kulakukan agar kau kembali percaya 

padaku?” 

“Bukankah kau sudah tahu? Kenapa kau harus bertanya lagi? Tinggalkan karirmu dan 

hiduplah bersamaku disini.” 

“Kau tidak bisa egois seperti itu Saila!” 

“Kau yang egois, kak! kau tak merasakan, popularitasmu itu melukai perasaanku.” 
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“Ku pikir kau sudah paham, bagaimana konsekuensi menikah denganku?” 

“Aku paham, seandainya waktu itu aku bisa menolak keinginan orang tuaku untuk 

menikah denganmu. Aku akan lebih memilih menikah dengan laki-laki biasa.” 

“Jadi kau menyesal menikah denganku?” 

“Aku tak akan menyesal jika kau bisa seperti laki-laki lainnya yang hidup normal 

tanpa penggemar dan paparazzi.” 

“Hentikan keegoisan itu Saila! Aku tak pernah ingin menjadi orang yang populer, aku 

hanya melakukan semua ini untuk keluargaku. Aku bisa saja meninggalkan semua itu. 

Dengan begitu aku akan kehilangan keluargaku, bagaimana aku mengobati ibuku dan 

menyekolahkan adikku, jika aku harus tinggal disini ?” Aidan terkulai lemas diatas 

sofa.“Ayahku akan membawa adikku, lalu Ibuku?” 

Aku turut terkulai lesu, “Aku tahu semua itu hanya alasanmu. Aku tahu kau 

menikmati semuanya termasuk pujian gadis-gadis itu kan ?” suaraku mulai melemah namun 

tak mau kalah. Toh Paman Ali mapan beliau bisa membantu pengobatan Ny. Nicole, pikirku. 

“Seberapa sulitkah bagimu untuk bisa mempercayaiku?” 

“Sesulit menerima kenyataan kau berselingkuh dengan Sandrine !” 

“Wallahi…  Aku di fitnah! Berapa kali aku harus mengatakannya.” 

“Kau berani bersumpah padahal buktinya sudah ada, kenapa kau harus menyangkal 

lagi?” 

“Semua itu masih harus di buktikan dengan adanya empat orang saksi. Bisakah kau 

mendatangkan saksi itu untuk membuktikannya?” tantang Aidan, kemarahan telah 

menyeruak dalam dirinya. Sesekali Aidan beristighfar untuk meredam emosinya. 

“Paparazi itu?” 

“Mereka hanya melihat Sandrine duduk mendekatiku dan memanfaatkan moment itu 

untuk memfitnahku.” 

“Apa pernyataan Sandrine itu belum jelas untuk menggambarkan apa yang kalian 

lakukan malam itu. Sandrine! Tokoh utama dalam adegan yang kalian lakukan!” 

Aku beranjak dari tempat dudukku, Aidan turut beranjak dan kembali meraih tangan 

kiriku dengan tangan kanannya. 

“Lepaskan aku!” kali ini aku bisa lepas dari cengkramannya dan berlari meninggalkan 

rumah itu. Dia masih menatap dan membiarkanku pergi. 

Sejak kejadian itu aku tak pernah mau bertemu dengannya. Aku tak ingin bertemu dia 

lagi. Apa yang dikatakan ayah benar, dia tak pernah mencintaiku seperti yang aku pikirkan 
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selama ini. Sulit mempercayai perkataannya, tak ada satupun fakta yang mendukung 

ucapannya. Aku tak tahu apa alasan sebenarnya dia menikahiku. Apakah dia menikahiku 

karena dia memang ingin menyakitiku? Lalu apa salahku sehingga tujuannya menikah 

denganku hanya untuk menyakitiku? Sedikitpun aku tak bisa berpikir baik tentangnya, karena 

tak ada hal baik apapun yang bisa ku pikirkan tentangnya.  Aku bersumpah, aku akan 

mengikuti nasehat ayahku dan sampai kapanpun bayiku tak akan pernah tahu siapa ayahnya. 

Untuk apa? Bayiku tak butuh ayah sepertinya. 

Aidan tak berhenti menggangguku. Ia selalu datang ke rumah mas Deniez untuk 

menemuiku, tapi aku tak ingin melihatnya lagi. Beberapa kali dia meneleponku tapi aku tak 

pernah ingin sekalipun mengangkat teleponnya serta puluhan SMS yang ia kirim tak pernah 

sekalipun aku balas. Hingga suatu hari dia berhenti menggangguku. Tak ada telepon ataupun 

SMS yang dia tujukan untukku. Aku rasa dia telah kembali ke London.  

 

*** 

 

 

Aku meletakan data perkuliahanku di meja kerja dosen pembimbingku. Saat itu dosen 

pembimbingku Madame Julia tak ada di tempat kerjanya. Aku mencoba menunggunya untuk 

meminta sedikit bimbingan atas beberapa nilaiku yang menurun pada semester ini. Namun 

beliau tak kunjung datang. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari kantornya dan 

menemuinya di lain waktu. 

“Bonjour! (selamat pagi!).” Monsieur Dylan, dosen native speakerku yang diimpor 

langsung dari Perancis menyapaku. 

“Bonjour!” jawabku. “Je  sais  que  vous  allez  enseigner  à  l’autre  université,  à  l’autre  

pays. (Aku dengar, anda akan mengajar di universitas lain, di Negara lain). 

“Tu as raison, je vais enseigner à Auckland. (Kau benar, aku akan mengajar di 

Auckland,).” kami berdua keluar dari kantor itu. “Je vais partir après demain (Aku akan 

pergi besok lusa).” 

“Auckland? Neuve-Zélande !Oh... vous allez me manquer (Auckland? Selandia Baru ! 

Oh... Aku akan merindukanmu).” Ujarku.  

“Maintenant, Tu vas aller où? (Sekarang, Kau akan pergi kemana?)” tanyanya. 

“Je vais rentrer chez moi. Au revoir! (Aku akan pulang ke rumah. Sampai jumpa!)” 

“Au revoir! (sampai jumpa!)” 
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Kami pun berpisah di depan kantor dosen jurusan bahasa Perancis. Baiklah...kalau 

begitu aku akan segera pulang dan istirahat sebelum pergi ke dokter kandungan untuk 

memeriksakan si kecil yang belum seorangpun tahu tentang keberadaanya dalam perutku. 

Aku terus melangkah di antara lorong-lorong gedung fakultas yang sepi. Sebagian besar 

mahasiswa tengah menikmati libur panjang mereka. Hanya ada beberapa mahasiswa yang 

pergi ke kampus untuk mengikuti kuliah di semester padat ini. 

“Saila...!” seseorang memanggilku. Aku segera menoleh ke sumber suara. 

“Kak Aidan?” desisku. Aku mempercepat langkahku untuk menghindar darinya. Aku 

pikir dia telah kembali ke Negaranya. 

“Tunggu aku!” teriaknya. Dia mengejarku dan berhasil meraih lenganku. “ Saila... 

maafkan aku. Aku mohon izinkan aku berbicara denganmu untuk beberapa saat.” Pintanya. 

“Aku buru-buru...” ujarku ketus. Aku berusaha melepaskan tangannya dari lenganku. 

Tapi seperti biasanya tangannya cukup kuat menggenggam lenganku. 

“Lepaskan aku Aidan!” pintaku. Kakiku telah turun satu langkah menuju anak tangga. 

“Tidak! Sampai kau memberiku kesempatan untuk berbicara padaku.” 

“Jangan bertindak seperti anak kecil, Aidan!” 

“Kau yang bertindak seperti anak kecil. Bisakah kau mendengarku dengan pikiran 

terbuka?” 

“Aku tidak main-main Aidan! Aku serius. Bahkan aku jamin bayiku tak akan pernah 

mengenalmu. Dia tak perlu mempunyai ayah sepertimu.” 

Aidan tampak terkejut demikian denganku. Diluar dugaan akhirnya aku 

membocorkan sendiri apa yang aku sembunyikan darinya. 

“Bayi?” Aidan memandangku heran. “Kau tengah mengandung?” ujarnya. Aku diam 

tak menjawabnya. Matanya memandangku haru. 

“Aku akan menjadi seorang ayah?” senyum mengembang di bibirnya. 

“Tapi kau tak akan pernah mendengar dia memanggilmu ayah.” 

Senyum Aidan menyurut dari bibirnya. Tangannya masih kuat mencengkram 

tanganku. 

“Kumohon Saila. Demi bayi yang ada dalam rahimmu. Maafkanlah aku.” 

“Demi bayi yang ada dalam rahimku, tinggalkan popularitasmu atau lepaskan aku!” 

erangku. Aku mengerahkan seluruh tenagaku agar lenganku terbebas dari cengkaramannya. 

Namun tubuhku goncang, aku tak dapat mengatur keseimbanganku. Dunia terasa berputar 

mempermainkanku. Kurasakan tubuhku terhempas dari anak tangga satu ke anak tangga yang 
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lainnya, terus-menerus hingga akhirnya aku tergeletak tak berdaya di samping anak tangga 

terakhir. Tubuhku terasa hancur terlebih kaki kananku dan kurasakan sakit yang sangat 

dahsyat di perutku. Aku merintih kesakitan seraya memegangi perutku. 

Aku melihat Aidan segera menghampiriku dengan sosok lainnya, Monsieur Dylan.  

Mereka berdua tampak khawatir melihat keadaanku, terlebih Aidan. Aku hanya merintih 

kesakitan sambil berulang kali kuucap kalimat istighfar dan takbir. Aidan membawaku pergi 

dari tempat itu. 

“Masya Allah Saila...” itu adalah kata terakhir yang kudengar dari Aidan sebelum 

semuannya menjadi gelap. 

 

 

*** 

 

 

Perlahan-lahan aku membuka mataku. Kudengar ayat-ayat   al   qur’an   mengalir   di  

telinga, mendamaikan jiwaku. Aku tak tahu dimana aku berada. Yang aku tahu, aku berada di 

dalam pelukkan Aidan yang begitu hangat. Dan aku tak merasakan rasa sakit yang tadi 

kurasakan, kecuali sedikit rasa ngilu di perut dan kakiku. 

“Maafkan aku Saila...” aku mendengar suara Aidan yang lembut dan tangannya 

membelai kepalaku dengan penuh kelembutan. “Semua ini terjadi padamu karena 

kesalahanku.” 

Aku menyapu pandangan di sekitarku. Semuanya hijau, sejauh mata memandang 

hanya dapat kutemukan rumput hijau yang segar mengelilingi kami. 

“Aidan...” panggilku lemah. 

“Aku di sini Saila...aku di sini...” 

“Jangan kau tinggalkan aku sendiri lagi.” 

“Aku takkan meninggalkanmu! Aku akan selalu bersamamu...” 

Tangan kirinya menggenggam erat tangan kiriku. Hangat, nyaman dan menenangkan. 

Sedangkan tangan kanannya tak berhenti membelai kepalaku. 

“Bayi kita... bayi kita...” ucapku lemah. 

“Aku tahu...aku tahu... dia baik-baik saja.” Ujarnya. 

“Alhamdulillah...” 
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Beberapa lama kami terhanyut dalam kesunyian. Tak ada percakapan diantara kami. 

Aku tak ingin berbicara apapun. Tubuhku sangat lemah. Aku hanya merasakan kenyamanan 

dalam pelukkan Aidan dan aku tak ingin semua itu berakhir. Namun Aidan melepaskan 

pelukannya. 

“Aku harus pergi untuk beberapa saat, tapi aku akan kembali untuk menjemputmu. 

Tunggulah aku disini. Jangan pernah pergi kemanapun sampai aku datang.” Ujarnya. 

Aidan meninggalkanku di padang rumput itu sendiri. Aku melihatnya berjalan 

menjauhiku. Tak ada hal lain yang kurasakan selain percaya dia akan datang kembali 

menjemputku. Namun sampai hari beranjak gelap, Aidan tak kunjung kembali. Padahal dia 

tahu aku sangat takut pada gelap. Hatiku selalu yakin dia akan kembali untuk menjemputku. 

Aku beranjak dari tempat dudukku. Berusaha mencari dan memanggil-manggil 

namanya. Dengan tertatih-tatih aku berjalan mencarinya. Hari semakin gelap, rasa takut 

semakin mencekamku. Aku mengingkari janjiku untuk tetap menunggunya di tempat itu.  

Dalam keputusasaan, aku menemukan sebuah cahaya kecil di hadapanku. Aku terus 

mendekati cahaya itu. Semakin aku mendekatinya, cahaya itu semakin besar dan 

menyilaukan kedua mataku. Sempat terpikir untuk kembali ke tempat semula dan menanti 

Aidan disana. Rasa takut pada gelap mengurungkan niatku dan terus melangkah menuju 

cahaya itu. Melangkah, melangkah dan terus melangkah, semakin mendekatinya semakin 

kuat pancaran cahayanya dan menyilaukan mataku. 

Setelah begitu dekat, dalam cahaya itu aku melihat  wajah ibu, kak Wafa, dan kak 

Yasmin tersenyum padaku serta ayah yang berdiri di belakang ibuku. 

“Alhamdulillah... Saila kau sudah sadar, nak?” Ibu memandangku dengan tatapan 

haru. 

“Apa yang terjadi?” tanyaku lemah. Masih kurasakan ngilu di kaki kanan dan perutku. 

“Kau mengalami kecelakaan di kampusmu dan kaki kananmu patah nak. Kau sempat 

tak sadarkan diri selama beberapa hari, tapi tak apa sekarang kau sudah lebih baik.” Jelas Ibu. 

Aku mencoba mengingat apa yang terjadi saat itu. Aku mengingatnya, semua itu 

berawal dari pertengkaran antara aku dan Aidan hingga aku terjatuh, lalu aku tak ingat 

apapun lagi. 

“Bayiku? Dia baik-baik saja, bukan?” aku meraba perutku. 

Tak ada yang menjawab pertanyaanku. Mereka malah saling berpandangan, kemudian 

menatapku penuh keheranan. 

“Bayi? Bayi apa?” Ayah memadangku heran. 
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“Bayiku dan Aidan. Bayi yang aku kandung.” Ungkapku panik. Mereka kembali 

saling berpandangan. Ayahku menggelengkan kepalanya sebelum ia bertanya lagi. 

“Aidan? Siapa dia?”  

“Aidan suamiku. Menantu Ayah. Apa Ayah lupa? Ayah boleh membencinya, tapi 

bukan berarti Ayah bisa melupakannya.” Ucapku pelan. 

“Bayi?  Aidan?  Suami?”  kau  bicara  apa  Saila?”  Ayah  terus  menatapku  heran,  seolah  

ribuan tanda tanya mengelilingi kepalanya. 

“Bukankah Ayah yang menikahkan aku dengannya? Apa Ayah lupa?” ujarku keras 

kepala. Ayah kembali menggeleng, sedangkan ibu, kak Wafa dan kak Yasmin menatapku 

penuh iba dan rasa pedih. Ketiga pasang mata itu berkaca-kaca. 

“Biar   aku   panggilkan   dokter.”   Kak   Wafa   membalikkan badannya dan pergi 

meninggalkan kamar. 

Selang beberapa menit kak Wafa telah kembali dengan seorang dokter. Dokter itu 

lekas memeriksa kondisiku. 

“Semuanya   normal.   Dia   hanya   tinggal   memulihkan   luka-lukanya.”   Dokter   itu  

memberikan penjelasana setelah ia selesai memeriksaku. 

“Kepalanya  apa  baik-baik  saja?”  tanya  ayah. 

“Ya,  tidak  ada  masalah.” jawab dokter itu. 

“Bagaimana  dengan  bayiku,  dok?”  aku  menyela. 

“Bayi.”   Dokter   itu   ikut   menatapku   heran,   seperti   yang   dilakukan   sebelumnya   oleh  

keempat anggota keluargaku. 

“Sedari   tadi   dia   menanyakan   terus   bayi   dan   suaminya,   dok.   Oleh   karena   itu   saya  

menanyakan   keadaan   kepalanya.”   Ayah   memberikan   penjelasan   dokter   itu   mengangguk-

angguk menandakan ia paham dengan penjelasan ayah. 

“Saila  koma  beberapa  hari  lamanya...” Dokter menghentikan kata-katanya. Sejenak ia 

menghela 

 “Saat  Saila  koma,  pikirannya  justru  bekerja  keras.  Sehingga  menimbulkan  bayangan-

bayangan lain dalam benaknya. Maksudku, Saila seakan hidup dan menjalani kehidupan 

seperti  dalam  dunia  nyata.” 

“Apa  itu seperti  mimpi  ketika  kita  tidur  dok?”  kini  kak  Wafa  yang  bersuara. 

“Ya,   semacam   itu. Mungkin saat itulah ia bertemu dengan lelaki itu dan seakan ia 

telah  menikah  dan  hamil.” 

“Ilusi?”  desis  ayahku.  Dokter  itu  mengangguk 
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“Ya.  Ilusi  yang  tercipta  dalam  ketidaksadarannya.” 

“Lantas   bagaimana  mungkin   ia   tidak   bisa   membedakan  mana   kehidupan   nyata   dan  

ilusinya?”  Ayah  terus  bertanya. 

“Kecelakaan   itu   menyebabkan   benturan   yang   cukup   keras   di   kepalanya.  

Sederhananya, memori di otaknya seakan bercampur. Itulah mengapa ia sulit 

membedakannya, karena mimpi  itu  seolah  nyata  baginya.” 

Hatiku meringis perih. Apa yang dikatakan dokter itu keliru. Pernikahan itu bukan 

ilusi. Itu nyata dan aku bisa merasakan tiap denyut kebersamaan aku dengan Aidan. Itu tidak 

benar.  

“Bapak   dan ibu tak perlu khawatir seiring berjalannya waktu dia akan mampu 

membedakan  mana  ilusi  dan  kenyataannya.” 

“Apa  itu  bisa  dikatakan  kalau  saya  tidak  waras  dok?”  tanyaku 

“Saila!”  Ibu  menyela.  Dokter  itu  tertawa  kecil. 

“Tidak   demikian   juga   Saila.   Itu   hanya   gangguan kecil. Kecuali jika pikiranmu kau 

gunakan untuk berpikir dan menganggap semua itu nyata, akan sangat membutuhkan waktu 

yang   lama   agar   bisa   pulih   kembali.”   Dokter   itu   tersenyum   satir.   Tak   lama   ia   mohon   diri  

meninggalkan ruanganku. 

“Sudah   jelas   semuanya.”   Ujar ayah. “Aku   masih   ingat   apa   yang   terjadi   dalam  

kehidupanku. Aku tak mungkin melupakan hal penting seperti itu. Aku belum pernah 

menikahkan  putri  bungsuku  dengan  siapapun!” 

Satu persatu keluargaku keluar kamar, kecuali Kak Yasmin yang masih dikamarku. 

Beliau menghampiriku lalu memelukku.  

“Bersabarlah  adikku...”  gumam  kak  Yasmin.  Ia  membelai  kepalaku. 

Aku teringat cincin kawinku, aku bisa menjadikannya sebagai bukti, namun saat aku 

tengok, cincin itu tak lagi melingkar di jari manis kananku. Ya Allah benarkah selama ini 

hanyalah khayalanku? Batinku dalam hati. 

 “Semua itu terasa nyata bagiku Kak!” ujarku. “Aku bahkan masih dapat merasakan 

hangatnya pelukan Aidan dan betapa lembut tutur katanya. Apa kau lupa pada adik iparmu 

itu?” tanyaku. 

Kak Yasmin tak mengucapkan apa-apa. Dia masih menatapku dengan iba. “Sudah 

masuk waktu sholat ashar. Berdoalah padanya dan mintalah kebaikan untukmu dan 

petunjukNya.” ujar Kak Yasmin.  
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Beliau membantuku bertayamum. Setelah itu beliau pergi meninggalkanku juga. Aku 

pun mendirikan sholat ashar. Hatiku semakin terasa perih, berontak dan menyangkal semua 

yang dijelaskan dokter. Mataku mulai mengembun, lantas pecah dan menganak sungai di 

sudut mataku. 

“Assalamualaikum warahmatullah...” aku menengokkan wajahku ke arah kanan lalu 

ke kiri untuk mengakhiri sholatku. Pandanganku terhenti pada jendela kamar dimana aku 

dapat melihat sang mentari yang hendak membenamkan dirinya di barat laut sana. Di barat 

laut sana, dimana benua biru itu berada, di salah satu negaranya seseorang yang kupikir telah 

menikah denganku kini berpijak disana. Namun nyatanya itu hanya mimpi dalam 

ketidaksadaranku.  

Pandanganku beralih pada televisi di kamar rumah sakit yang masih menyala, saat 

seseorang menyebut nama RafaëlAlvarez, aku melihat mereka tengah memberitakannya. 

Mataku terpaku pada sosoknya tanpa memperdulikan apa yang mereka beritakan tentangnya. 

Dia masih seorang RafaëlAlvarez bukan Faiyaz Basel Aidan. 

Hatiku begitu hancur menyaksikannya di televisi. Aku merasa menjadi sangat jauh 

dengan lelaki yang ada di televisi itu. Aku segera mematikan tv itu dengan remote control 

yang tergeletak di meja samping tempat tidurku. Kembali  ku alihkan pandanganku ke arah 

jendela itu. Dinding kaca itu telah menjadi jarak antara aku dengannya. Bisakah aku 

memecahkannya? 

Ku hela nafas berat, ku pejamkan mataku beberapa detik. Ya Allah beri aku 

petunjukMu dan beri aku kekuatan untuk bangkit, desahku. Ketika aku hendak mengambil 

gelas di meja kamarku, aku menemukan sebuah benda tergeletak disampingnya. MP4 

hitam!MP4 itu masih lengkap dengan file yang sama. Bukankah MP4 itu yang di berikan 

Aidan untukku? Mungkinkah benda itu hadir dalam kehidupan nyataku? Sedangkan Aidan 

sendiri hidup dalam mimpiku. Tanda tanya baru muncul di benakku. 

 

*** 
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11. Kesadaran  

 
Kupejamkan mataku lama... sampai akupun tak tahu seberapa lama mataku terpejam. 

Aku mencoba berpikir keras, mengaduk-aduk seisi otakku, mencoba menemukan jawaban 

atas keraguan dan ketidakyakinanku akan penjelasan dokter, satu lagi... diamnya Kak Yasmin 

seolah berlawanan dengan penjelasan dokter dan keyakinan keluargaku yang lain. 

Menghadirkan  tanda tanya lain yang justru memberiku sejuta kebingungan dan rasa 

penasaran yang semakin membuncah di hatiku. Kebingungan yang membuat jiwaku terasa 

lemah, selemah tubuhku yang masih terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. 

“Aku masih ingat apa yang terjadi dalam kehidupanku. Dan aku tak mungkin 

melupakan hal penting seperti itu. Aku belum pernah menikahkan putri bungsuku dengan 

siapapun!” kata-kata Ayah terus mengiang di telingaku. 

“Saila, bukankah aku telah menjadi suamimu?” kata-kata Aidan pada malam pertama 

kami bersama tak kalah mengiang di telingaku seolah membantah keras pernyataan ayahku. 

Ya Allah... Engkaulah yang maha mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupanku. 

Berilah aku petunjukMu, jika apa yang aku alami ini benar. Berilah aku kekuatan untuk 

bangkit, jika semua itu hanya mimpi dan angan-angan kosongku semata... 

“Berhentilah membicarakan tentang mimpi itu Saila. Bukankah dokter mengatakan 

semakin kau mengingatnya semakin lama pikiranmu akan pulih? Aku malah khawatir kau 

jadi   depresi.   Lantas...”   kata-kata mas Deniez  terhenti. Ia selalu mengingatkanku dan 

meyakinkan aku sekali lagi. 

Aku memandangi tangan kiriku, jarum infus menusuk kulitku, mengalirkan cairannya 

dari belalai plastik menuju aliran darahku. Namun bukan itu yang sesungguhnya aku 

perhatikan, tapi sebuah MP4 hitam yag tergeletak di telapak tanganku. Aku berpikir keras 

untuk menemukan jawaban darimana sesungguhnya aku mendapatkan benda itu sebelum aku 

hilang kesadaran. Aku terus berpikir dan berpikir... tak ada sedikitpun kenangan tentang 

benda itu, kecuali di sebuah malam di musim dingin yang beku, Aidan memberikannya 

untukku agar aku tidak merasa sedih dan kesepian lagi. Agar benda itu bisa membantuku 

belajar menghapal Al-Qur’an. 

“Ku harap alat ini dapat menghiburmu ketika kau sedih dan merasa kesepian. Tapi 

kau harus ingat bahwa Allah selalu bersama kita.” Bahkan aku masih ingat kata-kata Aidan 

saat menyerahkan benda itu padaku. 
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Meskipun kini Aidan tak disampingku lagi, aku tak boleh sedih karena Allah selalu 

bersamaku. Tapi aku akan terus mencari apa yang sebenarnya terjadi.  

“Assalamualaikum Saila...” seorang perawat datang membawa satu tampan makanan 

untuk sarapanku dan meletakkannya di meja samping tempat tidurku. 

“Waalaikumsalam.” Jawabku. 

“Bagaimana keadaanmu?” tanyanya lagi. 

“Alhamdulillah baik.” Jawabku.  

“Aku senang kau telah siuman. Sepanjang hari kau hanya memejamkan matamu. 

Lemah dan seperti tak pernah punya keinginan untuk bangun.” Jelas perawat itu. 

“Benarkah?! Lantas, menurutmu apa yang kira-kira mampu mengembalikanku?” 

tanyaku. Kutatap dia yang tengah sibuk mengukur tekanan darahku. 

“Hm... dorongan semangat dari orang yang mencintaimu, selalu terhembus 

ditelingamu, agar kau bangun dan lantunan ayat-ayat suci yang mengiringi hari-harimu. Ia 

yang selalu mendampingimu.” Jelasnya lagi. Ia merapihkan peralatannya setelah ia selesai 

mengukur tekanan darahku tadi. 

“Aku bersyukur memiliki keluarga yang begitu mencintaiku.” Ujarku. Ia 

menghentikan tangannya yang sibuk bekerja. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. 

“Ya, tapi sebagian besar keluargamu datang menjelang detik-detik   kau   siuman.”  

Tuturnya polos. 

“Maksudmu? Jadi siap yang mendampingiku?”  

“Kau tahu siapa yang selalu menemanimu sepanjang hari, siang dan malam tanpa 

lelah, saat kau dalam keadaan kritis? Kau tahu siapa yang aku maksud?” pertanyaannya 

membuatku tak mengerti. Bagaimana mungkin aku tahu, sementara aku tak sadar. 

Aku menggelengkan kepalaku. “Siapa?” aku menjawab dengan ketidakyakinan. 

Perawat itu menggelengkan kepalanya. 

“Dia adalah orang yang membawamu ke ruang gawat darurat. Dia tampak sangat 

khawatir melihat keadaanmu begitu tak berdaya, seolah kau tak pernah punya harapan lagi 

untuk hidup.” 

Perawat itu berhenti bercerita, dia menghela nafas berat. 

“Hanya dia seorang yang membawaku kemari?” 

“Ya. Hanya dia, dan hanya dia juga yang menemanimu selama ini.” 

“Siapa dia? Lantas dimana dia sekarang?” aku semakin heran, siapa orang yang 

dimaksud perawat itu. 
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“Dia baru pergi saat keluargamu datang.” 

“Kau tahu kemana dia pergi?” 

“Entahlah...dia pergi dengan wajah kecewa dan penuh kesedihan. Aku yakin 

harapannya adalah melihatmu bangun.” 

“Kau tahu kenapa dia pergi sebelum aku bangun padahal tadi kau mengatakan 

sepertinya dia ingin melihatku terbangun?” 

“Entahlah.”  Jawabnya  singkat.   

Lantas perawat itu diam membisu, tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya, 

dia hanya sibuk membersihkanku. Suasana terasa semakin beku diantara kami. 

Aku sendiri masih berpikir dan terus bertanya siapa orang yang dia maksud. Aku 

tertegun, mungkinkah itu Aidan? Apa benar itu dia? Aku terus bertanya dalam hati. 

“Kau masih ingat dia?” 

“Ya, seorang pria berkulit putih,  sepertinya dia berkewarganegaraan asing. Maafkan 

aku Saila, aku sempat berpikir dia bukan keluargamu. Karena perbedaan yang aku lihat itu.” 

Aku terhenyak mendengar pernyataan dari perawat itu. Aku yakin itu Aidan! Lantas 

siapa lagi orang yang akan mengkhawatirkanku, menjagaku, seorang pria berkulit putih dan 

berkewarganegaraan asing yang ada dalam hidupku kecuali Aidan. Aku yakin semua itu 

bukan mimpi dan ini benar-benar menjadi sebuah petunjuk bagiku. Aku tak mengerti kenapa 

keluargaku berpura-pura padaku, apa mungkin ayah memang masih marah pada Aidan. Lalu 

kenapa dokter mengarang-ngarang cerita tentangku. Pikiran-pikiran buruk mulai melintas di 

benakku pada mereka. Astagfirullah, aku berusaha beristigfar. 

“Ada apa, Saila?” perawat itu memandangku heran. 

Aku menggelengkan kepalaku.  

“Baiklah Saila...aku pergi.” Ujar perawat itu setelah ia selesai membersihkan dan 

mengganti pakaianku. Lalu perawat itu pun meninggalkanku. 

“Assalamuaikum, Saila...” salam ayah dan ibu yang baru saja datang. 

“Ayah...kau tahu siapa yang membawaku ke rumah sakit saat kejadian itu? Perawat 

itu mengatakan seorang pria berkewarganegaan asing, siapa dia?” ujarku seraya menunjuk 

pada perawat yang baru saja meninggalkan kamarku. 

Ayah diam tak menjawab untuk beberapa saat. Lalu beliau menoleh pada ibu. 

“Ya perawat itu benar. Dia dosenmu yang dari Perancis itu bukan?” jawab ayah. 

“Monsieur Dylan...”desisku kecewa. 
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“Dia yang menemukanmu tergeletak di dekat tangga, dia dengan sigap membawamu 

kemari.” Ucap Ibu pelan. Aku merasa ibu menyembunyikan sesuatu dariku yang entahlah apa 

itu. 

“Apa beliau juga yang menjagaku selama aku koma? Selama kalian tak ada?”tanyaku 

lagi. 

“Ya, dia yang menjagamu ketika kami belum sempat datang kemari.” Jawab ayah. 

“Lalu   siapa   yang   selalu   membacakan   Qur’an   ketika   aku   koma?” aku tak berhenti 

bertanya. 

“Siapa  lagi  yang  bacaan  Qur’annya  sangat  bagus,  kalau bukan Kak Yasmin.” Kini Ibu 

yang menjawab. 

Aku terdiam beberapa saat. Aku teringat pada MP4 yang ada dalam genggamanku. 

“Ini? Ayah tahu, darimana aku mendapatkan ini?” 

Ayah tampak terkejut, bibirnya diam terkatup tak mengucapkan sepatah kata pun. 

Kedua bola matanya bergerak cepat, seolah kekahawatiran menyergap hatinya. 

“Apa kau lupa Saila? Itu adalah hadiah ulang tahun dariku. Aku pikir kecelakaan itu 

membuatmu sedikit amnesia.” Ujar Kak Wafa yang tiba-tiba datang. 

“Jangan   bercanda   kau,  Wafa!  Ada   apa   lagi   ini  mengatakan   adikmu  Amnesia   pula.”  

Ayah menyikut lengan kak Wafa. 

“Aku  baru  mendapat  penjelasan  tambahan  dari  dokter  kemarin.  Menurut  pemeriksaan  

lebih lanjut pada kepala Saila. Benturan itu juga menyebabkan amnesia ringan. Itu kenapa 

ilusinya lebih kuat mendominasi memori otaknya karena beberapa bagian memorinya yang 

lain   hilang.”   Jelas   kak   Wafa.   Pernyataan   kak   Wafa   menambah   satu   belati   lain   yang  

menghujam jantungku. Separah itukah aku? 

“Wafa...  tidak  sebaiknya  kamu  mengatakan  semua  itu  langsung  di  depan adikmu. Kita 

bisa  membicarakan   hal   itu   diluar.”  Sergah   ibu.  Kak  Wafa   terdiam.  Lalu dia kembali pergi 

meninggalkan kamar rumah sakit yang aku huni beberapa hari terakhir ini. 

Aku sangat kecewa. Apa yang aku pikirkan selama ini ternyata hanyalah sebuah 

mimpi. Aku sungguh kecewa, tanda-tanda yang muncul dan aku anggap sebagai petunjuk itu 

tak berarti apapun untukku. 

“Ada apa Saila? Ada sesuatu yang kau pikirkan?”tanya Ibu. Beliau mendekatiku dan 

membelai-belai kepalaku. 
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“Apa kau memikirkan apa yang kau katakan pada kami kemarin? Tentang 

pernikahanmu yang ternyata hanya mimpimu itu?”ujarnya lagi. Ibu menekankan kata-kata 

terakhir dalam pengucapannya. 

Aku diam tak menjawabnya. Aku harap mereka tak membahas tentang hal itu lagi. 

Apalagi memperjelas kata-katanya yang terakhir, bahwa pernikahan itu hanyalah mimpi 

dalam ketidaksadaranku. 

“Assalamualaikum Saila...” seorang dokter dengan seorang perawat yang membawa 

kruk ditangannya datang menghampiriku. Kruk itu... aku teringat akan satu kejadian, seorang 

pria berjalan dengan kruk perlahan dan tertatih-tatih... lalu beberapa saat kemudian terdengar 

sebuah erangan. Lalu kutemukan pria itu terduduk lemas di kamar mandi dengan rembesan 

darah di gipsnya dan wajahnya tampak meringis kesakitan. Pria itu adalah Aidan! 

Hentikan Saila!!! Semua itu hanya ilusi!, aku mencaci diriku. Mencoba 

menyangkalnya. Aidan?? Tak ada Aidan!! Yang hanya adalah Rafaël. Perlu kau tahu Rafaël 

tak pernah mengenalmu apalagi menikahimu. Semua itu hanyalah mimpi...mimpi...dan 

mimpi. 

“Kau baik-baik saja Saila?” sapa Dokter itu membuyarkan lamunanku. Aku hanya 

menjawabnya dengan sebuah anggukan.  

“Ku lihat kau jauh lebih baik sekarang. Hari ini kau akan belajar berjalan mengenakan 

kruk.” Ujarnya. 

“Apa aku harus berjalan dengan kruk untuk selamanya?” tanyaku seraya ku lirik kruk 

yang diletakkan perawat itu di sampingku. 

“Tidak! Kau hanya membutuhkan benda itu beberapa bulan saja. Sampai aku 

melepaskan gips di kakimu itu?” jelas dokter itu sambil menunjuk kaki kananku yang terluka. 

“Baiklah...” 

Mereka membantuku bangun dari tempat tidurku. Mulailah aku belajar berjalan 

dengan kruk itu. Sungguh sulit! Pertama, aku bertopang pada dua benda itu. Kedua, aku harus 

menahan rasa sakit di kakiku. Ketiga, aku seringkali tergilincir dan hampir jatuh. Hingga 

perlahan-lahan aku dapat berdiri dan berjalan benar dengan benda itu, Alhamdulillah. 

 

*** 
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Esok harinya dokter mengizinkanku pulang. Dengan alasan kondisiku yang masih 

lemah, keluargaku membawaku ke rumah mas Deniez. Padahal aku ingin sekali pulang ke 

rumah orang tuaku. 

Aku bersyukur saat ini tengah liburan, sehingga aku dapat konsentrasi memulihkan 

kondisiku dan aku tidak harus meninggalkan kuliah karenanya. 

Malam itu aku duduk sendiri di kamarku. Ku nyalakan MP4 hitam ‘pemberian’ kak 

Wafa itu, meski dalam hatiku aku tak yakin bahwa MP4 itu darinya. Lantunan ayat suci 

mulai mengalir di telingaku, sejuk, damai dan menenangkan hatiku. Aku memejamkan 

mataku mencoba menghayati setiap ayatnya yang mengalir. 

“Aku  telah  memasukkan  Qur’an  digital  dan  lagu-lagu Islami dalam bahasa Inggris, 

Arab, dan Indonesia. Aku juga telah memasukkan lagu-lagu Perancis dan Spanyol, supaya 

kau bisa belajar bahasa melalui lagu-lagu itu.” Suara Aidan membisik di hatiku. 

“Untukku?”tanyaku. Dia mengangguk seraya melemparkan sebuah senyumannya 

yang khas, hanya menampakkan sedikit deretan giginya yang rapi.  

“Tante...!” seseorang memanggilku, aku tersentak. Suara lembut itu menyadarkanku 

dari lamunan. Aku membuka mataku. Ku lihat sosok mungil berdiri di depan pintu kamarku.  

“Nawfal? Kemarilah sayang...” panggilku. Dia berjalan mendekatiku, lalu duduk di 

pangkuanku. 

“Tante kenapa? Tante, apa kau sedang sedih?” tanyanya. Aku memandangi wajah 

polosnya. 

“Kenapa Nawfal? Apa tante terlihat sedih?” aku balik bertanya kepadanya. 

Dia mengangguk. “Sejak tante pulang dari rumah sakit. Aku tak pernah melihatmu 

tersenyum. Bahkan tante tak pernah mengajakku dan Ayla bermain.” 

“Maafkan tante, kau tahu kaki tante masih sakit. Tante janji akan mengajak kalian 

bermain jika tante sembuh nanti.” 

“Bukan itu! Aku hanya tak ingin melihatmu sedih. Bunda berkata tante tengah sedih 

sekarang. Bunda juga mengatakan aku harus selalu menjaga tante.” 

Aku tersenyum mendengar kata-katanya. “Jika kau selalu disamping tante, tante 

takkan sedih.” Aku mengecup keningnya dalam-dalam. 

“Aku mohon, tante jangan bersedih lagi.” Nawfal memelukku. 

“Insya Allah, tante takkan bersedih lagi.” bisikku ditelinganya. Aku memandangi 

MP4 itu. Terbesit dalam hatiku untuk menanyakan tentang Aidan pada Nawfal. Tapi... apa 
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jadinya kalau semua itu memang hanyalah ilusi dan aku benar-benar telah gila oleh mimpi 

itu. 

 

*** 

 

Waktu terus berjalan. Keadaan kakiku telah lebih baik, tapi hatiku masih hancur dan 

tak jelas. Perlahan aku harus melupakan semuanya. Bagaimanapun juga semua itu hanya 

mimpi, aku tak ingin mimpi itu mempengaruhiku dan menggangu kehidupanku.  

“Ukhti, kembalikan semua itu hanya pada Allah. Apa yang membuat kamu seperti ini 

terus karena kamu lupa untuk meminta pertolonganNya.” Ujar kak Yasmin. Saat dia dapati 

aku murung di kamarku. 

Apa yang dikatakan kak Yasmin memang benar, aku telah melupakanNya, aku lupa 

meminta pertolonganNya. Aku telah egois. 

Ya  Allah  maafkan  aku…  ampuni  aku. 

Liburan pun telah usai, aku mulai kembali ke kampus dan bertemu dengan kawan-

kawanku. Kehadiran mereka telah membantuku melupakan mimpi itu. 

“Aku dengar, Monsieur Dylan sudah tidak mengajar disini lagi?” tanyaku pada 

Rahma. 

“Ya, dia mengajar di Auckland sekarang!” ujar Rahma.  

“Tu as raison, je vais enseigner à Auckland (Kau benar, aku akan mengajar di 

Auckland).” Itu adalah kata-kata yang ku dengar dalam mimpiku. Kenapa bisa begitu 

tepatnya dengan kenyataan. Apa ini hanya suatu kebetulan belaka? Aku mencoba berpikir. 

Ah, mungkin saja percakapan aku dengan monsieur Dylan itu benar terjadi, namun 

kedatangan Aidan setelahnya adalah kejadian dalam mimpiku. Bukankah memori otakku 

menjadi   ‘campur   aduk’   karena   kecelakaan   itu?   Sehingga   aku   tak   belum   bisa   memisahkan  

mana kenyataan dan ilusiku. 

“Kau baik-baik saja?”Rahma membuyarkan lamunanku. 

“Oh ya? Lalu siapa penggantinya?” aku mencoba mengalihkan perhatian Rahma. 

“Aku dengar, native sekarang perempuan. Namanya Cecile.” Jelas Rahma. 

“Oh...” 

“La, kau mengontrak mata kuliah olahraga?” tanya Rahma lagi. 

“Ya.” 
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“Kakimu masih sakit!” ujarnya seraya menunjuk kaki kananku yang masih berjalan 

pincang meskipun tanpa kruk. 

“Bagaimana lagi? Aku sudah mengontraknya sebelum aku sakit.” Kataku seraya 

menunjuk kartu kontrak studi yang ku pegang. 

“Kau masih bisa membatalkannya, bukan?” 

“Aku harus kehilangan 2 sks karena aku sakit? Di depan itu  masih banyak sks yang 

harus aku kontrak.” Kataku masih dengan keras kepala. 

“Kau hanya akan membahayakan dirimu sendiri.” Ucap Rahma dengan wajah 

kekhawatirannya. 

“Tenang saja teman, Insya Allah aku akan baik-baik saja.” Ujarku. 

“Ya kuharap begitu. Aku tahu, kau masih harus check up ke rumah sakit.” Ujarnya 

dengan nada tak mau lagi debat denganku. 

“Hm... kau tahu kapan jadwal mata kuliah olahraga?” 

“Kapan lagi kalau bukan hari rabu?” 

Hari ini tepat dua bulan sudah setelah aku kecelakaan itu. Walaupun aku tak tahu 

kapan jelasnya kecelakaan itu terjadi. Aku sendiri lupa bagaimana semua itu terjadi, 

semuanya begitu cepat dan semua kejadian itu terhapus begitu saja dalam benakku. 

Aku berdiri di depan tangga lantai dua, tempat dimana aku terjatuh. Aku mencoba 

mengingat lagi kejadian itu. Meskipun tak ada sedikit pun yang aku ingat kecuali saat itu aku 

bertemu Aidan, lalu kami bertengkar, dia memegang tanganku, aku berusaha untuk 

melepaskan diriku, lalu kakiku tergelincir dan semuanya menjadi gelap. 

Tidak Saila! Itu hanya mimpi, kejadiannya tak seperti itu! Batinku. 

Aku masih mencoba mengingat, tapi tetap sama aku hanya menemukan memori itu 

dan tidak terganti. Memori  yang  ‘campur  aduk’, gumamku kesal. 

Aku benci tak bisa mengingatnya. Aku terkulai lesu disamping tangga, pandanganku 

mulai memudar terhalangi butiran-butiran bening dari mataku. Aku menutup wajahku. 

Kenapa aku tak bisa ingat apapun kecuali Aidan...Aidan dan Aidan lagi. Aku mulai terisak-

isak menahan perih yang merasuki dadaku. 

“Saila... apa yang kau lakukan disini?”tanya Rahma datang dengan tiba-tiba. 

“Rahma, bolehkah aku bertanya padamu?” 

Rahma mengangguk cepat. 

“Kau melihatku saat aku kecelakaan?”tanyaku, kuhapus air mataku. 
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“Tidak! Saat itu aku telah pulang ke Sukabumi. Bukankah hanya Monsieur Dylan 

yang tahu kecelakaan itu dan dia pula yang menolongmu.” 

“Apa dia mengatakan bagaimana kronologisnya padamu atau orang lain?” 

“Aku rasa tidak! Dia terlanjur pergi ke Auckland dan tak sempat bercerita pada 

siapapun.” 

“Ah!” aku memukul lutut kiriku kesal.  

“Rahma...apa aku pernah bercerita tentang pria bernama Aidan?” tanyaku. 

“Aidan? Siapa dia?” dia balik bertanya dengan penuh keheranan, lalu menggelengkan 

kepalanya. 

“Apa kau pernah melihat aku makan atau pergi dengan seorang pria kewarganegaraan 

asing?” 

“Tidak!” jawab Rahma. “Aku tak pernah melihatmu berjalan bersama dengan pria 

yang bukan mahrammu, bagaimana mungkin??” 

“Apa kau tahu aku sudah menikah? Dan pria itu adalah suamiku?” ujarku dengan 

nada sedikit meninggi. 

“Saila, kau baik-baik saja? Kau tidak sakit lagi bukan? Aku cukup mengenalmu, 

apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau selalu bercerita padaku. Tapi kau tak pernah 

bercerita kalau kau telah menikah!” jelasnya. “Apa kau sedang bercanda? Aku tahu kau suka 

berkhayal... tapi kalau kau berkata telah menikah dengan pria yang kau sebut tadi, 

berkhayalmu itu telah keterlaluan!” ujarnya lagi. 

Hentikan Saila!! Padahal kau sudah tahu bahwa semua itu hanya mimpi... kenapa 

kau masih mengungkitnya? Semua itu hanya akan melukaimu saja... 

“Ya kau benar Rahma. Aku hanya bercanda dan itu hanya khayalanku saja.” Aku 

tertawa datar. Tawa yang mengiringi keperihan di hatiku. Sedikit demi sedikit tawa itu 

berubah menjadi tangis kembali. 

“Saila... sebenarnya apa yang terjadi?” Rahma menatapku dengan heran penuh 

kekhawatiran. 

“Tidak ada, aku hanya menyesali kenapa aku bisa tak ingat saat kecelakaan itu.” 

“Itu bukan masalah Saila. Dokter mengatakan kau mengalami amnesia ringan dan 

akan segera sembuh. Jadi ingatanmu akan segera kembali.” Rahma mencoba menghiburku. 

Ya, aku akan sembuh bukan sekedar dari ingatan itu tapi dari mimpiku. Meski jauh di 

dalam hatiku aku yakin itu bukan mimpi tapi sebuah misteri yang harus aku ungkap. 
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“Aku yakin kau akan baik-baik saja.” Rahma kembali menghiburku. Sesungguhnya 

dia tak pernah tahu apa yang aku pikirkan, apa yang menjadi kegundahan hatiku. Maafkan 

aku Rahma, kau selalu tahu tentangku, tapi untuk hal ini aku tak dapat menceritakannya 

padamu. 

Pandanganku terus meluncur pada anak-anak tangga dihadapanku yang menurun ke 

bawah. Aku ingat saat tubuhku terhempas dari anak tangga satu ke anak tangga yang lainnya. 

 

***  
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12. Rumah Bibi Sarah 

 
 Waktu bergulir  meninggalkan hari-hari kelam yang mencekamku. Enam bulan sudah 

berlalu sejak aku bangun dari ketidaksadaranku, namun sesungguhnya aku belum bangun dari 

tidur panjangku, meski aku tak pernah lagi berpikir atau berharap Rafaël adalah suamiku. 

Tidak! Tidak pernah dan tidak akan!  

Ketika aku merasa lebih tenang dengan keputusanku untuk menerima kenyataan itu 

dan tidak lagi melakukan hal bodoh untuk mengungkapnya lagi. Sebuah mimpi buruk malah 

datang menyapaku. Setiap kali mengiang dalam telingaku, suara-suara yang membuat hatiku 

hancur. Seolah semua itu mencegahku untuk melupakan mimpi konyol itu. 

“Tapi kau tak akan pernah mendengar dia memanggilmu Ayah.” Tiba-tiba sebuah 

suara mengiang ditelingaku dengan keras dan penuh keangkuhan. 

“Ku mohon Saila. Demi bayi yang ada dalam rahimmu. Maafkanlah aku.”Suara lain 

terdengar memelas di telingaku. Suara seorang pria yang begitu ku kenal. 

“Demi bayi yang ada dalam rahimku, tinggalkan popularitasmu atau lepaskan aku!” 

suara pertama menjawab dengan kasar tanpa perasaan, seolah tak pernah peduli dengan 

ratapan pria itu. 

Hingga aku tersadar Adzan shubuh memanggil dan aku terbangun dari tidurku. Aku 

belum melupakannya, percakapan yang sering hadir di setiap malamku dalam dua bulan 

terakhir itu adalah percakapan dalam mimpi ketidaksadaranku, ilusiku. Percakapan itu telah 

menyayat hatiku, aku telah memakinya, aku telah melukainya, dan aku merasa menyesal 

melakukannya. Kenapa semuanya terasa begitu nyata? Kenapa hatiku hancur setiap kali 

mimpi itu datang? Dan kenapa aku menyesalinya? Bukankah itu tidak nyata? Aku tak pernah 

mempunyai bukti bahwa mimpi yang selalu kurasa nyata itu sungguh nyata. Tak ada cincin 

kawin, MP4 itu pun tak bisa kujadikan bukti bahkan untuk meyakinkan diriku sendiri pun 

aku tak mampu. 

Tiba-tiba aku teringat satu hal. Paman Ali dan bibi Sarah! Jika Aidan hanya mimpiku, 

maka mereka pun tidak akan pernah ada. Tapi mengapa aku masih mengingat alamat tempat 

tinggal mereka. Tidak mungkin, jika itu mimpi maka rumah itu tak akan pernah ada juga, aku 

harus membuktikannya!, pikirku. 

Ingatanku tentang paman Ali dan bibi Sarah menyuntikkan semangat baru untuk 

mengungkap misteri itu. Entah mengapa hati kecilku masih belum dapat menerima kenyataan 

yang dikatakan dokter dan diyakini keluargaku, setidaknya aku harus mengungkap mimpi 
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buruk yang menghiasi malamku dan meminta maaf padanya. Ini adalah bukti terakhirku, jika 

paman Ali dan bibi Sarah memang tak ada aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak 

memikirkannya lagi meski mimpi buruk itu menghantuiku setiap malam. Aku tak peduli! 

Tapi sekarang aku harus mampu membuktikan walau hanya untuk meminta maaf. 

 

*** 

 

 

Sore itu sepulang kuliah aku langsung pergi ke sebuah komplek perumahan mewah di 

Bandung. Dengan perasaan ragu aku melangkah mendekati rumah bercat cokelat muda itu, 

aku memandangnya. Tidak ada perubahan sama sekali, rumah bernomor 66E itu masih 

terlihat sama persis seperti dalam ingatanku. Aku semakin percaya diri untuk mendekatinya, 

namun semakin dekat aku semakin ragu saat kulihat kondisi rumah itu yang berdebu, seolah 

tak berpenghuni lagi. Aku pun tak dapat melihat mobil Audi A3 Paman Ali yang biasa di 

parkir di halaman rumah. Aku menengok ke kiri dan kanan. Seorang wanita muda berjalan di 

depanku. 

“Assalamualaikum.” Sapaku pada wanita itu. 

“Waalaikumsalam.” jawabnya. 

“Mbak. Boleh saya tanya?” 

“Tanya apa mbak?” Wanita muda itu balik bertanya. 

“Apa rumah ini tak ada penghuninya?” 

“Sejak saya tinggal disini, rumah ini kosong.” 

“Apa benar ini rumahnya Bapak Ali Nurhakim?” 

“Maaf mbak, saya baru tinggal disini empat bulan yang lalu. Saya kurang tahu siapa 

pemilik rumah ini.” 

“Oh begitu ya. Terimakasih Mbak.” 

“Sama-sama.” 

Wanita itu berlalu dari hadapanku. Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah 

gontai. Sudahlah Saila, sesulit apapun kau untuk menerima kenyataan ini pada akhirnya kau 

harus menerimanya juga. Kau memang harus melupakannya. Tak ada alasan lagi untuk 

menolak dan berontak dari kenyataan. Mimpi buruk itu hanyalah ilusi dan semua itu akan 

berakhir cepat ataupun lambat. 
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Langkahku sungguh berat meninggalkan rumah itu, sesekali aku menengok 

kebelakang berharap sesorang keluar dari rumah itu dan memanggilku. Seharusnya aku 

tersadar, jika memang tidak pernah ada seorangpun yang memanggilku. 

“Saila... kenapa kau pulang malam? Bukankah kau kuliah hanya sampai jam tiga?” 

suara kak Yasmin mengejutkanku. 

“Pulang kuliah aku pergi ke komplek perumahan Pondok Hijau.” Jawabku datar. 

“Untuk apa?” Mas Deniez tiba-tiba datang mengejutkanku. 

“Aku ingin bertemu dengan Bbbi Sarah.” Ujarku. 

“Mereka itu hanya ilusimu, Saila!” suara mas Deniez semakin meninggi. Aku 

terkejut. Bukan karena bentakannya, tapi darimana beliau mengenal Bibi Sarah, jika aku tak 

pernah bercerita tentang paman Ali dan bibi Sarah, kecuali Aidan. 

“Bagaimana mungkin mas Deniez mengatakan bibi Sarah itu bagian dari mimpiku. 

Apa mas tahu siapa Bibi Sarah?” 

“Tentu saja. Dia itu Bibinya Aidan, bukan?” 

“Bagaimana mas tahu kalau bibi Sarah itu bibinya Aidan, kalau sebelumnya aku tak 

pernah cerita hal itu pada kalian semua?” 

Mas Deniez tak menjawab pertanyaanku. Beliau diam seribu bahasa. Mulutnya kini 

terkunci rapat. 

“Kenapa juga harus mempermasalahkan tentang mimpimu itu?” ucap mas Deniez 

sinis. 

“Tapi mimpi itu telah mengganggu malam-malamku, mas!” Ujarku memelas. 

“Ah.. itu karena kamu terlalu memikirkannya.” 

“Sudahlah...” Kak Yasmin melerai kami. “Saila, ayo mandi sana...” 

Aku pergi meninggalkan mereka, masih dapat kutangkap reaksi mas Deniez yang 

tampak masih marah padaku. Aku masih memikirkan apa yang dikatakan mas Deniez tadi. 

Seribu tanda tanya seolah memenuhi isi kepalaku. Kenapa misteri ini sulit sekali terungkap, 

padahal bukti-bukti seolah datang menghampiri. 

Aku menghentikan langkahku, perut bagian bawahku terasa melilit. Ku pegang erat 

perutku. Tubuhku tersungkur ke lantai mencoba menahan rasa sakit ini. 

Oh  ya Allah... rasanya aku tak kuat menahan sakit ini..., desisku. Aku tak tahu 

mengapa sakit ini tiba-tiba datang, dan aku pun tak tahu penyebab dari sakit ini. Bayanganku 

kembali ke masa lalu. Rasa sakit ini sama ku rasakan persis ketika aku terjatuh dari tangga 

itu, namun akhinrya semuanya gelap dan aku tak tahu apa yang terjadi lagi padaku. 
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“Saila? Apa yang terjadi padamu?”Kak Yasmin segera datang menghampiriku segera. 

Aku tak menjawab pertanyaannya. Aku meringis menahan rasa sakit. Kak Yasmin 

membantuku berdiri dan merebahkan tubuhku di tempat tidurku. Setelah itu kak Yasmin 

pergi meninggalkan kamarku dan kembali dengan teh manis hangat di tangannya. 

“Minumlah...” ujarnya. Aku meminumnya sedikit, tapi teh manis itu sama sekali tidak 

mengurangi rasa sakit yang kurasakan. 

“Kau sudah lebih baik?” tanyanya lagi. Aku menggelengkan kepalaku. Aku dapat 

merasakan keringat mengalir di dahi dan pelipisku. 

“Bagaimana jika kita pergi ke dokter saja?” usul kak Yasmin. Aku menggelengkan 

kepalaku lagi tanda tak setuju. 

“Aku sungguh khawatir melihatmu seperti ini, Saila.” Ujarnya. 

“Insyaallah, aku akan baik-baik saja. Aku akan tidur, mungkin setelah itu aku akan 

kembali pulih.” Rasa sakit itu mulai mereda. 

“Baiklah...” 

Aku memejamkan mataku. Dalam beberapa menit mimpi itu kembali menghampiriku. 

Berawal dari pertengkaran kecil di dekat tangga hingga aku tergelincir dan jatuh di tangga, 

dan kurasakan rasa sakit yang begitu dahsyat menghujam di perut bagian bawah. Aku 

meringis kesakitan seraya beberapa kali kuucapkan kalimat istighfar. 

“Masya Allah Saila...” ku dengar kembali suara lembut yang menenangkan itu. 

“Saila, kau baik-baik saja?” sekarang kudengar suara seorang wanita memanggilku. 

“Saila.” Seseorang menyentuh bahuku. 

Aku terjaga dari tidurku. Ku lihat seorang wanita berdiri dihadapanku dengan wajah 

panik.  

“Kau baik-baik saja?” tanya Kak Yasmin kembali. Aku masih belum bisa menjawab 

pertanyaannya. Aku masih meringis menahan rasa sakit di perutku. 

“Kau harus ke dokter... kau harus ke dokter.” Ujarnya. 

Aku tak bisa berbuat apa-apa ketika Kak Yasmin dan Mas Deniez membawaku pergi 

ke dokter. Aku berada diambang kesadaranku, aku tak tahu apapun, yang kuingat kami pergi 

di larutnya malam. 

Aku memasrahkan diriku, ketika seorang wanita dengan jas putihnya memeriksa 

perutku. 

“Apa yang terjadi dengannya?” tanya Kak Yasmin pada wanita itu. 
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“Ada sedikit infeksi pada rahimnya...” kudengar jawaban dari wanita itu ditengah 

kesadaranku yang tiba-tiba datang dan hilang. “Apa yang pernah terjadi padanya? Apa dia 

pernah mengalami keguguran?” 

Aku tak mendengar jawaban lagi dari kak Yasmin. Sesaat semuanya sunyi dan gelap. 

“Hasil diagnosa saya, infeksi bisa jadi dari keguguran yang pernah dialaminya...” 

sayup-sayup kudengar penuturan dokter itu. Semuanya gelap dan aku tak tahu apa yang 

terjadi padaku setelahnya. Hingga Kak Yasmin membangunkanku untuk sholat shubuh, dan 

rasa sakit itu sudah hilang sama sekali. 

“Kak, boleh aku bertanya sesuatu padamu?” ucapku setelah selesai mendirikan sholat 

shubuh. 

“Tentu.” Jawabnya. 

“Apa yang dikatakan dokter tentang rasa sakit yang aku derita?” 

“Hm... entahlah. Hanya ada sedikit infeksi di rahimmu.” 

“Apa aku akan baik-baik saja? Apa mereka tidak harus mengangkat rahimku seperti 

di sinetron-sinetron?” 

“Insyaallah kau baik-baik saja.” Jawab Kak Yasmin. “Kau terlalu banyak menonton 

sinetron Saila!” 

“Kenapa rahimku bisa infeksi? Setahuku selama ini rahimku baik-baik saja.” 

“Itu karena makanan yang kau konsumsi saat menstruasi tidak baik untuk rahimmu. 

Bukankah kakak sering mengingatkanmu?” 

“Benarkah? Ku dengar dokter mengatakan infeksi itu disebabkan karena keguguran?” 

“Keguguran? Kapan kau hamil, Saila? Lagi pula tadi malam kau benar-benar tak 

sadarkan diri. Kau hanya salah dengar.” Kak Yasmin tersenyum kecil, dalam senyumannya 

aku menangkap luka dalam hatinya. Air mata mulai menutupi bola matanya yang hitam.  

Kak Yasmin segera berpaling dariku dan pergi dari kamar rumah sakit yang aku 

diami. Aku merasakan keganjilan dalam dirinya. Aku merasa dia bukan lagi kak Yasmin 

yang kukenal dulu. 

Siang harinya ayah, ibu dan kak Wafa datang menjengukku. Aku menangkap wajah 

khawatir dari ketiganya. 

“Saila, kau baik-baik saja, nak?” seru Ibu. Aku mengangguk. 

“Kau membuat kami khawatir.” Kata Kak Wafa. 

Aku memandang wajah mereka silih berganti. Ketiganya seolah menyembunyikan 

sesuatu dariku dan luka itu kembali menyeruak dalam dadaku. 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 113 
 

Ya allah kapan kiranya aku bisa berhenti dari semua ini dan berhenti bersuudzan 

pada mereka. 

Aku menghela nafas berat. Pandanganku beralih pada pemandangan di luar jendela 

rumah sakit. Gedung-gedung tinggi berbaris seolah berlomba untuk menyentuh langit. 

Namun langit itu masih kokoh berdiri dengan ketenangannya, kesunyiannya, seolah 

semuanya akan baik-baik saja. 

Andai aku bisa seperti langit itu, tetap kokoh dalam ujianNya. Andai aku seperti air di 

danau yang tetap tenang tanpa ombak. 

“Saila, apa kau merasakan sakit lagi?”Kak Wafa membuyarkan lamunanku. Aku 

melemparkan seulas senyum padanya. 

“Tidak.” Jawabku singkat. Meskipun memang aku merasakan sakit, tapi bukan di 

perutku melainkan di balik dadaku, hatiku yang masih remuk redam. 

“Insyaallah, kamu akan pulih seperti biasa.” Kak Wafa mencoba menghiburku. 

Aku tersenyum kecut. Dalam hatiku, aku tak yakin aku akan kembali pulih. Bahkan 

aku telah lupa bagaimana kehidupanku yang pulih sebelum kecelakaan itu terjadi, karena 

semua yang aku ingat hanyalah aku telah menikah dengan Aidan dan tinggal di asrama. 

Asrama? Satu lagi kata kunci yang mungkin bisa kuungkap. Bukan untuk kembali 

menjadi istri Aidan, Rafaël atau siapapun nama lelaki itu. Minimal aku bisa meminta maaf 

atas kesalahan dan keangkuhanku padanya, dan aku bisa terlepas dalam bayang-bayang 

mimpi itu. 

Sudahlah Saila...! sampai kapan? Yang ada kau hanya akan kembali dikecewakan 

oleh fakta. Jika Paman Ali dan bibi Sarah saja memang tak ada dalam hidupmu, lagipula 

mereka telah wisuda.  Sekarang mungkin di asrama itu hanya ada orang-orang baru yang 

tidak mengenalmu sama sekali. Lagi pula benarkah aku pernah masuk asrama ataukah itu 

hanya bagian dari mimpiku saja?, batinku. Ku urungkan niatku untuk pergi ke tempat itu. 

Aku hanya takut kecewa untuk kesekian kalinya. 

“Kau melamun lagi, Saila?” Kak Wafa kembali membuyarkan lamunanku. Aku 

memandang seorang bayi perempuan dalam gendongannya. 

“Bayi siapa itu Kak ?” tunjukku pada bayi berumur kurang lebih satu tahun itu. 

“Ya ampun Saila, ini Zaira. Putri kakak dan mas Fadli.” 

“Astagfirullah... bagaimana bisa aku tak ingat kakak sudah punya anak?” 

“Karena selama ini kau hanya sibuk pada duniamu sendiri. Bangunlah Saila, 

kembalilah seperti Saila yang dulu, Sailaku yang manis, Sailaku yang ceria, Sailaku yang 
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manja. Bukan Saila yang terus terpuruk dan putus asa seperti ini. Hidup ini masih panjang, 

jangan kau sia-siakan waktumu. Allah tak menyukai hambaNya yang lemah.” Butiran bening 

mulai membasahi bola matanya. “Kami ingin Saila kami kembali.” 

Aku turut meneteskan air mataku. “Aku hanya hambaNya yang lemah.” 

“Allah lebih mencintai hambaNya yang kuat.” 

“Tapi aku merasa tidak bisa menjadi hamba yang kuat.” 

“Allah sebagaimana dengan perasaan hambaNya. Jika kau merasa lemah, maka kau 

akan selamanya lemah. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang jika kau sendiri tidak 

mau mengubahnya.” Aku tertegun mendengar ucapan Kak Wafa 

Ya! Kau benar Kak Wafa. Aku harus mengubah diriku sendiri, ujarku dalam hati. 

 

 

*** 
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13. Pendatang Baru 

 
Aku mencoba menjalani hidupku sewajar mungkin. Mencoba melupakan semua 

kejadian-kejadian yang mereka katakan sebagai mimpiku. Aku tak peduli lagi dengan mimpi-

mimpi buruk yang selalu menggemparkan malamku. Aku tahu semuanya akan berakhir. Aku 

mencoba untuk menjadi Saila seperti yang dikatakan mereka. Aku bertekad untuk melupakan 

semua itu. Selama Allah disampingku, aku tak perlu sedih dan mengkhwatirkan apapun juga. 

“...tapi kau harus ingat bahwa Allah selalu bersama kita.” Kata-kata itu mengalir 

ditelingaku. Tentu aku masih ingat siapa yang mengatakannya. Seorang pria yang terbaring di 

tempat tidur dengan luka di kaki kanannya mengatakan itu padaku di malam yang beku 

dengan salju-salju yang bertebaran di jalanan. Tentunya dalam mimpiku saat aku tak 

sadarkan diri. 

“Saila, kau bisa mengantarku ke Islamic Center sekarang?”tanya Rahma seraya 

memandangiku yang tengah sibuk memasukan barang-barang kedalam tasku setelah 

Monsieur Kemal mengakhiri kuliahnya. 

“Islamic Center ?” tanyaku setengah terkejut. “Untuk apa?” 

“Meminjam buku.” 

“Pinjam buku? Mengapa harus kesana? Kau bisa pinjam di perpustakaan tutorial 

Agama Islam disini, bukan?” 

“Kau tahulah disana lebih lengkap.” 

“Hmm baiklah...” 

“Oh terimaksih Saila... aku mencintaimu...” ujarnya. 

“Sudah hentikan! Tidak perlu berlebihan seperti itu!” ucapku geli. Ku cubit pipinya 

yang chubby. Ia mengerang dan mencoba menepis tanganku. 

“Ayo...” ajak Rahma. Kami pun segera bergegas pergi. 

Sesampainya disana Rahma segera menghambur menuju perpustakaan dan memburu 

buku yang dicarinya. Aku hanya duduk menungguinya seraya membaca majalah Islam 

terbaru. Beberapa saat kemudian Rahma datang menghampiriku dengan wajah kecewa. 

“Ada apa?” tanyaku 

“Aku tidak bisa menemukan buku yang kucari.” 

“Buku apa yang kau cari?” 

“Sirah Nabawiyah karangan Syaikh Shafiyyurahman Al-mubarakfuri.” 
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“Hm...” aku beranjak dari tempatku dan membantunya mencari, tapi aku pun tak 

berhasil menemukannya. 

Seorang pria dengan kemeja cokelat muda dan celana hitam berdiri tak jauh dariku. 

Aku mendekatinya mencoba menanyakan buku yang dicari Rahma. 

“Assalamualaikum...” sapaku. 

“Waalaikumsalam...” jawabnya. 

“Afwan Akh... boleh saya bertanya?” 

“Oh... silakan.” Pria itu menoleh ke arahku. Wajahnya tampak terkejut saat melihatku. 

“Temanku mencari buku Sirah Nabawiyah karangan Syaikh Shafiyyurahman Al-

mubarakfuri.” Ujarku. “Antum tahu disebelah mana buku itu?” 

Pria itu belum menjawab pertanyaanku. Matanya masih terpaku padaku di balik 

kacamata minusnya, tatapan keheranan seolah ia telah mengenalku. Aku tak mengerti apa 

yang terjadi padanya. Bahkan aku tak mengenalnya sama sekali. 

“Afwan Akh...” ucapku dengan sinis. Aku mulai kesal dengannya yang terus 

memandangiku. 

“Astagfirullah...” desisnya. Dia segera berpaling dariku. “Sebelah sana...ukh. Di rak 

timur bagian pojok sana terdapat buku sirah karangan berbagai ulama.” 

“Syukron akh..” ucapku dan segera meninggalkannya menuju rak yang ditunjuknya. 

“Tampaknya kau mengenal pria itu? Siapa dia?” tanya Rahma 

“Siapa?” 

“Laki-laki yang tadi ngobrol denganmu.” 

“Hmm... aku tak mengenalnya.” Jawabku dingin. 

“Kau yakin?” 

Aku mengangguk. 

“Tapi beliau ganteng, Sa!” 

“Rahma? Bukankah kau berjanji akan belajar menjaga pandanganmu?” 

“Ups! Aku hanya tidak sengaja melihatnya, ukh!” 

Aku mendengus. 

Akhirnya Rahma menemukan buku yang dicarinya di tempat yang ditunjukkan lelaki 

itu. Dengan wajah ceria Rahma segera membawa buku itu pada petugas perpustakaan untuk 

dipinjam. 

“Saila... aku senang melihatmu kembali ceria.” Ujar Rahma. 

“Benarkah?” 
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Rahma mengangguk girang. 

 

*** 

 

 

Sore itu aku tengah bermain dengan Nawfal dan Ayla. Ayla telah tumbuh menjadi 

anak yang lincah. Semakin hari aku semakin mencintainya seperti anak kandungku sendiri. 

“Tante... lihat gambarku! Bagus bukan?” teriak Nawfal dengan riangnya. 

“Coba tante lihat.” Aku mengambil kertas dengan tangan kananku. Tangan kiriku 

masih menggendong Ayla. 

“Subhanallah... gambar Kakak bagus sekali.” 

“Sini tante gambar ayam di sebelah sini ya...” aku menggoreskan pinsil di atas kertas 

itu hingga membentuk gambar ayam. 

“Saila... saila...” panggil Kak Yasmin. Beliau menghampiriku dengan tergesa-gesa. 

“Ada apa?” aku memandangnya heran. 

“Saila... Kakak ingin berbicara padamu.” 

“Bicara apa?” 

“Kemarin kami kedatangan seorang tamu. Kenalan lama keluarga kita.” 

“Siapa?”  tanyaku  penasaran. 

“Haekal  El  Syahidan.”  Jawab  kak  Yasmin.  Aku  mengernyitkan  dahiku. 

“Aku tak pernah mendengar nama itu sebelumnya.” 

“Dia teman baik Fadli. Kau tahu apa tujuan beliau datang kemari?” 

Aku mengelengkan kepalaku. 

“Dia ingin melamarmu. Saat itu juga aku dan mas Deniez segera menelepon ayah dan 

ibu. Mereka sangat senang mendengarnya dan mereka setuju, tapi mereka mengembalikan 

keputusan itu padamu.” 

Aku terkejut mendengar perkataan kak Yasmin. Sebuah guntur serasa menyambar 

kepalaku. “Katakan kalau kakak cuma bercanda.” Responku. 

“Aku serius!” kak Yasmin menyerahkan selembar amplop cokelat padaku. “Ini 

fotonya.” 

Aku membukanya perlahan. Aku tatap foto itu dengan seksama. Pria dengan kulit 

kuning kecokelat-cokelatan. Bola mata yang bulat dengan iris yang hitam pekat, hidungnya 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 118 
 

mancung dan bibir tipis dilengkapi dengan janggut tipis di dagunya, tidak lebih tampan dari 

pangeranku, Aidan. Dia! Pria yang aku temui di perpustakaan Islamic center! 

Aku memasukkan kembali foto itu ke dalam amplop cokelat dan menyerahkannya 

kembali pada kak Yasmin. “Beri aku waktu beberapa hari. Aku ingin shalat istikharah agar 

aku yakin dengan keputusan yang akan aku ambil nanti.” Ku lemparkan seulas senyum pada 

kak Yasmin. 

“Keputusan yang sangat bijak. Aku suka kau tidak tergesa-gesa.” 

Aku masih tidak percaya dengan berita dari Kak Yasmin itu. Aku tidak percaya ada 

seorang pria yang ingin menjadikan aku sebagai istrinya. Bagaimanapun juga sebagai seorang 

wanita aku merasa tersanjung. Aku harap kedatangannya bisa mengobati luka di hatiku. 

Sebelum pergi tidur aku sempatkan sholat istikharah dua rakaat dan berdoa memohon 

diberikan yang terbaik untukku. Setelahnya aku terlelap dalam tidurku. 

 Sore itu aku telah duduk di kursi taman yang tak jauh dari rumah mas Deniez. Langit 

tampak begitu terang, awan-awan putih menghiasi birunya sang langit. Kicauan burung 

membaur bersama angin semilir yang menyapu ujung jilbabku. 

Kuperhatikan ikan-ikan yang berenang dalam kolam di hadapanku. Ikan-ikan itu 

mengapung saling berebut potongan-potongan roti yang ku lemparkan ke dalam kolam itu. 

Sesekali datang seekor burung mendekat dan menangkap ikan-ikan kecil yang tak berdaya.  

“Assalamualaikum...” seseorang datang menyapaku. Aku terperanjat kaget. Aku 

menoleh ke arah suara. Kulihat seseorang tengah berdiri disampingku. Aku lebih terkejut 

ketika ku tahu lelaki itu adalah orang yang telah ku kenal sebelumnya, Aidan. Aku 

memandangnya penuh keheranan. Aku tak tahu apa yang ia lakukan disini dan apa maksud 

kedatangannya. Yang ku rasakan saat ini, aku merasa dekat dengannya. Aku benar-benar 

merindukannya. 

“Saila, aku datang kembali untukmu. Aku datang untuk menepati janjiku.” Bola mata 

cokelat kehitaman di balik kacamatanya memandangku lembut, mencoba menyelami ke 

dalam kedua mataku, seolah mencari puing-puing cinta yang pernah ia tanamkan sebelum ia 

pergi. Perlahan tangannya mendekat dan menyentuh pipi kiriku. Lalu di belainya pipiku 

dengan lembut. 

“Aku bahagia melihatmu bahagia, Saila.” Ujarnya. Aku masih terdiam membisu, tak 

sepatah kata pun yang aku keluarkan. Bahkan aku pun belum menjawab salamnya. 

“Aku kembali Saila...” ucapnya kembali. 

“Kau... Apa kau Aidan?” tanyaku. Dia mengangguk cepat. “Maafkan aku Aidan...” 
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“Apa kau tahu, aku sangat merindukanmu.” Desahku.  “Jangan pernah kau tinggalkan 

aku sendiri dengan kesepianku.” Pintaku. 

“Tapi aku akan pergi lagi Saila...” ujarnya. 

“Apa kau akan membawaku bersamamu?” 

“Itu tidak mungkin!” 

“Bawa aku bersamamu, Aidan!” ratapku. 

“Tetaplah disini, aku akan bahagia melihatmu bahagia.” Aidan melepaskan genggaman 

tangannya. Aku berusaha untuk tetap memegangnya, namun dia berhasil melepaskan 

tangannya, dengan cepatnya dia telah menghilang dari hadapanku. 

“Aidan!!!” panggilku, tapi dia sudah tak terlihat lagi. 

Aku terjaga dari tidurku. Semua itu hanya mimpi. Mimpi yang sangat aneh, bukan 

mimpi pertengkaran seperti biasanya melainkan mimpi yang penuh kedamaian. Ketenangan 

menjalar dihatiku bagai air yang menyejukkan saat kuingat aku telah meminta maaf padanya. 

Mimpi itu hanya datang sekali dalam tidurku, tidak seperti mimpi burukku yang begitu 

sering mengunjungiku.  

“Assalamualaikum kak Yasmin.” Sapaku pada kak Yasmin yang tengah sibuk 

menyiapkan sarapan. Aku menuruni tangga dengan riang. 

“Wa’alaikumussalam Saila. Ayo lekas sarapan sebelum pergi ke kampus.” ajaknya 

dengan wajah ceria. “Hari ini kau terlihat lebih riang.” 

“Terimakasih.” Balasku. 

“Assalamualaikum  semua.” salam mas Deniez menghampiri kami dengan Nawfal. 

Beliau tak kalah riangnya. 

“Wa’alaikumsalam.” Jawab kak Yasmin dan aku serempak. “Ayla mana?” tanyaku 

“Dia baru kembali tidur lagi.” Jawab mas Deniez. 

“Semalam dia malah begadang.” Jawab mas Deniez. “Hmm... Saila bagaimana 

keputusanmu dengan lamaran Haekal?” 

“Aku... aku... aku setuju, jika ayah dan ibu memang menyukainya.” Jawabku mantap. 

“Alhamdulillah... kabar baik ini. Aku akan segera menelepon beliau.” Seru mas Deniez. 

Kak Yasmin turut gembira, aku senang melihat semua gembira. Seandainya dari dulu aku 

bisa mempersembahkan yang terbaik untuk keluargaku dan tidak membuat mereka bersedih 

karena kemurungan yang disebabkan oleh mimpi-mimpi yang terus menghantuiku. “Aku 

bahagia melihatmu bahagia, Saila.” Kata-kata dalam mimpiku kembali datang 

mengingatkanku. 
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*** 

 

Selepas sholat isya aku segera bersiap-siap mengenakan pakaian terbaikku, gamis biru 

muda  −favorit  Aidan  dalam  mimpiku−  dengan  kerudung  biru  yang  berhias  payet.  Jantungku  

berdegup kencang ketika kulihat jarum jam di meja belajarku mendekati angka delapan dan 

dua belas. Ayah dan ibu juga kak Wafa dan mas Fadli telah siap. Malam ini Haekal El 

Syahidan akan datang bersama keluarganya untuk mengkhitbah–melamar- ku. Kedua orang 

tuaku menginginkan aku di khitbah di rumah Mas Deniez dengan alasan keefisienan waktu 

dan tempat karena kami sama-sama tinggal di Bandung. Bahkan mereka merancang 

pernikahan kami disini. Agak sedikit mengherankan bagiku, tapi alasan mereka cukup masuk 

akal. Aku tak punya waktu libur banyak, kuliahku padat itulah mengapa Haekal pun tidak 

turut mengambil cuti yang telah diberikan kantornya. 

“Saila. Mereka telah menunggumu di bawah. Ayo turunlah.” Kak Yasmin mengulurkan 

tangannya. Aku segera menyambutnya dan menggenggam tangannya, kurasakan tangannya 

begitu hangat. 

“Hei! Tanganmu dingin.” Seru Kak Yasmin 

“Aku gugup.” Jawabku datar. 

Aku dan Kak Yasmin menuruni tangga, disana aku melihat keluargaku tengah 

berbincang dengan keluarga Haekal. Pria itu terlihat lebih santai, tidak tegang sama sekali. 

Obrolan mereka terhenti saat mereka melihat kami datang. 

“Assalamualaikum...” sapaku pada semua. 

“Waalaikumsalam.” Jawab mereka serempak. 

Aku duduk disamping Ayah dan ibu. Tak ada yang bisa aku lakukan selain 

menunduk. 

“Bagaimana ukhti? Apa anti bersedia menerima adik saya Haekal sebagai pemimpin 

dalam keluarga kecil yang akan antum berdua bina?” tanya seorang pria, yang kukenal 

sebagai kakak tertuanya menggantikan peran ayah mereka yang telah meninggal. 

“Bismillah, saya terima beliau...” jawabku dengan nada bergetar. 

“Alhamdulillah...” ucap semuanya bersamaan. 

“Kalau begitu mahar apa yang diharapkan anti pada adik ana?” tanyanya lagi. 

“Apapun yang sekiranya tidak memberatkan Akhi Haekal. Bukankah seorang wanita 

yang paling besar kemuliaannya adalah wanita yang paling ringan tanggunganya dan tidak 

memberatkan calon suaminya?” 
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“Itu benar.” Ujar pria itu lagi 

“Jadi anti ikhlas dengan apapun mahar yang akan ana berikan?” Tanya Haekal 

“Insyaallah.” Jawabku. 

Seorang wanita paruh baya menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Mengulurkan 

tangannya meraih tanganku. 

“Sebagai seorang Ibu. Saya merasa terharu, Haekal akhirnya menemukan gadis 

sepertimu. Terimalah cincin ini.” Ibu itu membuka cepuk berisi cincin yang begitu indah dan 

menyematkannya di jari manis kiriku. 

“Terimakasih Ibu.” Ucapku. Ku cium punggung tangannya. 

“Barakallah...” desisnya. 

 

 

*** 
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14. Mahar Teristimewa di atas Segala yang Istimewa 
 

Hari yang dinanti itu datang, seperti yang diharapkan oleh keluargaku akad nikah 

kami dilangsungkan di Masjid dekat rumah Mas Deniez dengan sangat sederhana. Hanya 

kerabat dan teman-teman terdekat yang kami undang, namun semuanya terasa sangat 

khidmat. 

“Saya terima nikahnya Saila Najla’   Ashalina   binti   Rahman   dengan   mahar   sebuah  

buku dan cara menjelaskannya dibayar tunai.” 

“Aku bahagia melihatmu bahagia, Saila.”Suara itu kembali membisik dihatiku, tapi 

kali ini rasa sedih menyergap hatiku. Aku merindukan pemilik suara itu. Butiran bening 

menghalangi pandanganku. 

“Aku tak percaya kamu menikah dengan pria yang kita temui di perpustakaan itu.” 

Bisik Rahma membuyarkan lamunanku. 

“Ayo Saila...” Kak Wafa dan Rahma menuntunku keluar untuk menemui suamiku. 

Aku telah berdiri di depan pria itu, Haekal El Syahidan. Dia tersenyum padaku. Aku 

membalas senyumannya. Dengan ragu Haekal mengulurkan tangannya dan menyentuh 

tanganku. Haekal memandangku, namun aku memalingkan pandanganku pada tamu yang 

hadir. Ku tebarkan pandanganku pada tamu-tamu, hingga pandanganku terhenti pada dua 

orang tamu yang wajahnya sudah sangat ku kenal, Paman Ali dan Bibi Sarah yang tengah 

berdiri di depan pintu Masjid. 

“Paman Ali! Bibi Sarah!” panggilku pelan. Aku menatap Haekal dalam-dalam 

mencoba mengatakan dari hati ke hati. Haekal dan aku menoleh kearah pintu, namun aku tak 

menemukan mereka lagi. 

“Hanya halusinasiku.” Ucapku pada Haekal, meski dalam lubuk hatiku yang terdalam 

aku meyakininya mereka bukan halusinasiku. 

Haekal membacakan surat Ar Rahman sebagai hadiah pertama pernikahan kami. Aku 

menyimaknya dengan air mata tak henti meleleh diiringi bayangan seorang pria terluka yang 

membacakan surat itu dengan lancar di malam yang bertabur salju. 

Hari pun telah malam, semua tamu termasuk keluarga Haekal telah pulang. Aku 

terduduk di kamarku menghempas rasa lelah setelah seharian beramah-tamah dengan para 

tamu undangan. Sedangkan Haekal sendiri masih asyik mengobrol dengan Mas Fadli di 

ruang tamu. Sambil melepas lelah aku mendengarkan lantunan murattal dari MP4 yang masih 

terasa misterius bagiku meskipun Kak Wafa mengatakan itu pemberian darinya. Sekilas aku 
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melirik mahar yang tergeletak di atas tempat tidurku. Sebuah buku yang dibungkus rapih, 

dalam hati aku penasaran buku apa yang diberikan Haekal untukku, sepertinya terkesan 

sangat rahasia. Ah paling juga buku fiqh sunnah atau kumpulan hadits Bukhari-Muslim. 

Seseorang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Aku menjawab salamnya. Kulihat 

Haekal membuka pintu kamarku dan melemparkan seulas senyuman padaku. Aku 

membalasnya dengan tulus. Aku melepaskan earphone dari telingaku. 

“Assalamualaikum istriku.” Haekal kembali memberiku salam. 

“Waalaikumsalam suamiku.” Balasku. Senyuman segera merekah di bibirku. 

Lantas Haekal mengajakku sholat sunnah berjamaah. Aku pun berdiri dibelakangnya. 

Selesai sholat Haekal menyentuh kepalaku dan membacakan doa. Aku mengamininya dengan 

penuh kekkhusyukan. 

Aku dan Haekal duduk di atas tempat tidur. Haekal meraih mahar yang tergeletak tak 

jauh darinya. 

“Istriku aku tak sabar untuk menjelaskan buku ini padamu.” Ujarnya. “Kamu tahu 

buku apa ini?” aku segera menggeleng. Aku memutar bola mataku. 

“Ini adalah sebuah buku milik sahabat dekatku.” 

Aku mengernyitkan dahiku. “Kenapa kakak menjadikan mahar untukku?” 

“Kamu akan tahu kenapa aku memberikannya sebagai mahar untukmu setelah aku 

menjelaskannya padamu.” Jelasnya. “...tapi sebelum aku menjelaskannya, aku akan sedikit 

menceritakan bagaimana buku ini ada padaku sekarang.” 

“Baiklah.” Aku memasang telinga baik-baik siap untuk mendengarkannya. 

“Temanku meninggalkan buku ini di rumahku, saat itu beliau datang untuk 

bersilahturahmi denganku, beliau menginap di rumahku. Aku tak tahu ternyata saat itu beliau 

tengah menghadapi permasalahan yang sangat pelik, tapi beliau masih tenang seperti 

biasanya. Keesokan harinya beliau pulang ke rumahnya dengan pesawat, namun pesawat itu 

tergelincir saat hendak landing dan kecelakaan itu telah merenggut nyawanya. Ternyata itu 

adalah silahturahmi kami yang terakhir.” Haekal menghentikan ceritanya beberapa saat dan 

menghela nafas berat. 

“Aku turut sedih, kakak pasti merasa kehilangannya...” aku turut bersimpati. 

“Benar aku sangat terpukul mendengar kabar itu.” Desis Haekal. “Rupanya beliau 

meninggalkan buku ini di kamar tempat beliau menginap di rumahku. Aku penasaran dengan 

isi buku itu, semua isinya tertulis dalam bahasa asing yang tak bisa aku pahami. Namun, aku 

sangat tertarik untuk mengetahui isi buku ini. Aku memutuskan untuk belajar bahasa asing itu 



 

Samudera Hati by Fathia Mohaddisa 124 
 

hanya agar aku bisa memahami isinya. Setelah aku paham, aku sungguh terkejut dengan apa 

yang beliau tulis dalam buku ini. Tapi aku tak tahu bagaimana mengembalikan pada orang 

terdekatnya. 

“Aku mencoba mengembalikan pada kerabatnya, tapi mereka tidak tinggal di tempat 

itu lagi. Ku dengar sejak berita kematian itu, mereka pindah dan tinggal bersama kakaknya, 

ibu sahabatku itu. 

“Akhirnya aku memutuskan untuk menyimpannya. Hingga beberapa bulan 

belakangan ini aku bertemu denganmu di perpustakaan, aku teringat pada buku itu. Aku 

hendak memberikan buku itu padamu, namun saat itu kamu tak ada di rumah. Mas Deniez 

lah yang menyambutku saat itu. Beliau memintaku menyerahkan buku itu pada kedua orang 

tuamu, tapi saat aku menyerahkan buku itu. Aku tahu bahwa saat itu keluargamu tengah 

terpukul. Mereka menceritakan tentang keadaanmu. Entah darimana keberanian itu muncul, 

akhirnya aku menawarkan diri untuk melamarmu saat itu juga. 

“Tunggu! Aku tak paham, apa hubungan aku dan keluargaku dengan buku ini?” 

tanyaku heran. 

“Coba kamu buka buku itu.” Aku membuka kertas kado yang membalutnya perlahan. 

Pada sampulnya tertulis “La Agenda”. Aku masih belum paham, ku buka sampulnya. Di 

halaman pertama kutemukan sebuah nama “Rafaël Alvarez”. 

“Buku itu milik Aidan, almarhum suamimu!” bisik Haekal di telingaku dengan 

lembut, tapi yang kurasakan kata-kata itu begitu kuat menghantam telingaku, mencabik 

jantungku, mengoyak hatiku dan meremas paru-paruku hingga rasanya sulit sekali aku 

bernafas. Untuk kesekian kalinya, hatiku... hancur. 

“Aku tak percaya... bukankah yang mereka katakan bahwa Aidan itu hanya ilusi?” 

desisku pelan. “Bahkan  penjelasan  dokter  tentang  kondisi   fisikku  cukup   jelas  membenarkan  

bahwa semua itu hanya ilusi, mimpi dalam  ketidaksadaranku.” 

“Keluargamu dan dokter bekerjasama untuk menutupi kebenaran itu. Karena mereka 

begitu mencintaimu, mereka melakukan itu agar kamu tak bersedih mendengar kematian 

Aidan. Kuharap kau bisa memaafkan mereka. Mereka melakukan semua itu hanya untuk 

melindungimu dari duka. Percayalah bukan hal yang mudah bagi mereka untuk 

membohongimu. Kau   ingat   dengan   benda   ini?”   Haekal   menunjukkan   kalung   mas   putih  

dengan liontin dari batu safir hitam dalam bingkai berbentuk hati padaku. “Aku   ingin  

mengembalikannya  padamu.” 
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“Bolehkah   aku   memasangkannya   untukmu?”   bisik   Aidan   lembut. Aku kembali 

teringat saat Aidan hendak memasangkan kalung itu di leherku. 

“Kenapa  benda  ini  ada  padamu?”  aku  menatap  Haekal  dengan  mata  berkaca-kaca. 

“Keluargamu   mengembalikan   kalung ini pada Aidan saat kau tak sadar. Sebagai 

perwakilanmu khulu’ atau gugatan cerai dari pihak istri. Agar Aidan menjatuhkan talak 

padamu.” 

“Apa  Aidan  telah  mentalakku  sebelum  dia  meninggalkan  rumah  sakit?” 

“Bagaimana  mungkin  dia  melakukan  itu  padamu?  Dia memang menerima kalung ini 

kembali. Tapi dia tidak pernah menjatuhkan talak padamu. Aidan meninggalkan kalung ini 

beserta buku hariannya di kamarku.   Sebelum…” kata-kata Haekal terhenti pada 

tenggorokannya yang tercekat. 

Perlahan air mataku jatuh, lalu disusul dengan air mataku yang lain terus menerus. 

Hingga aku sulit bernafas dan dadaku terasa sesak. Luka itu semakin menganga dan terus 

menderaikan darah yang tiada henti. Perih sekali harus menerima kenyataan pahit ini. 

“Aidan... Aidan... dia suamiku dan telah pergi tanpa memberiku kesempatan untuk 

meminta maaf padanya.” tangisku mulai pecah. “Semua itu nyata ya Allah. Aidan bukan 

mimpiku. Kapan kecelakaan itu terjadi?” tanyaku dengan suara parau. 

“Delapan Juli tahun lalu.” 

Hatiku semakin perih, delapan Juli adalah hari dimana aku baru tersadar dalam tidur 

panjangku. Hari aku merasa jauh dengannya, dimana keluargaku menyambut kesadaranku 

dengan senyuman getir dan tangisan ibu. Aku ingat, saat itu selepas sholat ashar aku 

menyaksikan beritanya, dan ternyata itu adalah berita kematiannya. Bodohnya, aku tidak 

menyimak berita itu dengan seksama. 

Haekal menarik tubuhku dan mendekapku erat dalam pelukannya. Aku tak mampu 

menahan tangisku. Seribu sesal mencabik hatiku. Kenangan bersamanya bagai slide show 

yang terus terlintas dalam benakku. Masih ku ingat caci dan maki yang aku lontarkan 

padanya tiada henti. 

“Lepaskan aku Aidan!” pintaku.  

“Tidak! Sampai kau memberiku kesempatan untuk berbicara padaku.” 

“Jangan bertindak seperti anak kecil, Aidan!” 

“Kau yang bertindak seperti anak kecil.” 

“Aku tidak main-main Aidan! Aku serius. Bahkan aku jamin bayiku tak akan pernah 

mengenalmu. Dia tak perlu mempunyai Ayah sepertimu.” 
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“Bayi?” Aidan memandangku heran. “Kau tengah mengandung?” ujarnya. Aku diam 

tak menjawabnya. Matanya memandangku haru. 

“Aku akan menjadi seorang ayah?” senyumnya segera mengembang di bibirnya. 

“Tapi kau tak akan pernah mendengar dia memanggilmu ayah.” 

Senyum Aidan menyurut dari bibirnya. Tangannya masih kuat mencengkram 

tanganku. 

“Kumohon Saila. Demi bayi yang ada dalam rahimmu. Maafkanlah aku.” 

“Demi bayi yang ada dalam rahimku, tinggalkan popularitasmu atau lepaskan aku!” 

Hingga cacian terakhirku padanya masih melekat dalam benakku. “Maafkan aku 

Aidan!” desisku.  

Haekal membelai kepalaku dengan lembut, namun bagiku masih belum bisa 

menggantikan kelembutan Aidan. Aku masih tak percaya dengan apa yang dikatakannya. 

“Itu tidak benar, kan? Aidan hanya ilusi.” Aku masih menyangkalnya dalam tangisku. 

“Itu benar Saila. Apa kalung ini dan MP4 dalam genggamanmu itu tidak cukup 

sebagai buktinya. Aku yakin kamu masih ingat saat beliau memberikan MP4 itu padamu.” 

Aku tentu masih sangat ingat kejadian itu dan tak bisa kuenyahkan bayangan itu dari 

benakku. Haekal mengulurkan tangannya dan menghapus air mataku dengan ibu jarinya. 

Kemudian dia beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan aku sendiri di kamar. 

“Aku mendengar suara tangisan Saila. Apa yang antum lakukan pada dia, akh?” 

kudengar suara Kak Wafa dari balik pintu. 

“Anti tenang saja. Saila baik-baik saja.” Jawab Haekal tenang. 

“Bagaimana antum bisa berkata begitu. Jelas saya dengar dia menangis.” 

“Percayalah pada Ana. Ana tidak melakukan apapun padanya.” 

“Apa antum sudah membocorkan rahasia itu?” 

“Benar.” 

“Secepat itukah?” 

“Ana tak bisa menunggu lama. Ana harus menjelaskan isi buku itu padanya. Karena 

itu bagian dari mahar ana.” 

“Seharusnya antum tidak pernah menjadikan buku itu sebagai maharnya. Biarkan 

semuanya sebagai rahasia keluarga kami.” 

“Apa anti sanggup hidup dalam kebohongan lebih lama lagi? Afwan, Ana sendiri 

tidak sanggup. Bukankah salah satu tujuan ana menikahinya juga untuk membantu ia 

mengetahui  dan  menerima  kenyataan  ini?” 
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Aku tak mendengar suara dari keduanya untuk beberapa saat. “Antum benar akh.” 

Kudengar suara Kak Wafa pelan. 

Dalam beberapa menit Haekal datang dengan segelas susu putih di tangannya. Tak 

lupa seulas senyum mengembang di bibirnya yang tipis. 

“Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik ?” tanyanya seraya mengusap bahuku. 

“Belum lebih baik dari sebelumnya.” 

“Minumlah semoga kamu bisa lebih tenang.” Haekal menyodorkan gelas berisi susu 

hangat itu padaku. Aku meminumnya beberapa teguk. Lalu menyerahkannya kembali 

padanya. Haekal segera menerima gelas itu dariku dan meneguk susu itu dari bibir gelas 

bekasku dan meletakkan gelas itu di atas meja. 

“Sudah lebih tenang?” tanyanya lagi. Aku mengangguk perlahan. “Tidurlah.” Ujarnya 

lagi. 

“Kakak tidak akan membacakan isi buku itu ?” tunjukku pada diary yang berisi 

bahasa Spanyol itu.  

 “Saila... aku rasa malam ini kamu tampak lelah, dan kamu belum siap untuk 

mendengar isi buku itu. Insyaallah aku akan membacakannya untukmu.” 

“Aku masih siap mendengarnya. Bacakanlah minimal satu lembar.” Aku memohon. 

“Maaf Saila. Aku tidak bisa. Kau harus istirahat. Bukankah besok kau harus kuliah ?” 

“Baiklah.” Aku mengalah. Aku berbaring diatas tempat tidurku, dan berusaha 

memejamkan mataku. Haekal menarik selimut dan menutupi sebagian tubuhku dengan 

selimut. Diusapnya lenganku, sebelum dia mematikan lampu dan pergi dari kamarku entah 

kemana. 

*** 

 

Malam ini aku telah berada di rumah Haekal, atau katakan saja di rumah kami. 

Rumah kecil yang sangat asri dan rapi. Selesai mengerjakan tugas kampus, aku segera 

bergegas pergi ke dapur untuk menghangatkan kembali makanan yang telah aku masak sore 

tadi sebelum Haekal kembali dari kantornya pukul delapan malam nanti.  

Aku melirik jam yang menempel di dinding dapur. Jam delapan lebih sepuluh menit, 

itu berarti Haekal sebentar lagi pulang. Dugaanku tak salah saat kudengar suara pintu diketuk 

disusul suara salam yang jelas aku cukup mengenal suara itu, suara Haekal. 

Aku segera menghambur ke pintu dan membukakan pintu itu untuknya. 

“Waalaikumsalam.” Jawabku. Aku segera mencium punggung tangannya. 
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“Hm... baunya enak. Kakak tak sabar ingin segera makan malam. Kebetulan Kakak 

lapar sekali.” Ujarnya saat mencium bau masakan yang telah aku tata di atas meja makan. 

“Mandi dulu?” aku menawarkan opsi yang lain. 

“Baiklah.” 

Selesai makan malam aku telah siap dikamarku dan duduk di atas tempat tidurku 

untuk mendengar Haekal membacakan isi diary itu. Haekal mengambil buku itu dan 

membukanya perlahan menuju 

 halaman pertama : 

 

Rafaël 

 Alvarez 
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Halaman kedua : 

 
Beberapa bulan terakhir ini di setiap malam aku seringkali bermimpi bertemu 

dengan seorang gadis. Dia tampak tidak seperti gadis pada umumnya yang aku kenal. 

Seorang gadis dengan gaun putih panjang menjulur hingga mata kakinya, rambutnya 

tersembunyi dalam kerudung putih panjang khas gadis-gadis arab pada umumnya, tetapi 

wajah dan bentuk tubuhnya jauh sekali dari gambaran gadis arab. Gadis itu tersenyum 

padaku, wajahnya tidak begitu cantik, namun tampak begitu anggun dan menawan. Belum 

pernah sebelumnya aku bertemu dengan gadis sepertinya di sepanjang hidupku di Eropa ini. 

Bukan pertama kalinya aku melihat gadis berkerudung, toh bibiku seorang muslimah juga 

dan menggunakan kerudung. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seorang gadis tampak 

sangat anggun dengan pakaiannya. Bahkan kecantikan dan keanggunan gaun malam tak 

pernah membuat Sandrine bisa menandingi keanggunannya yang membuat dia mempesona. 

Gadis itu melangkah menuju suatu tempat. Karena aku terpesona padanya, aku terus 

mengikuti langkahnya. Hingga akhirnya aku melihatnya memasuki sebuah rumah ibadah 

orang-orang Muslim, Masjid. Aku melihatnya tengah berdo’a penuh kekhusyukan sambil 

menangis tersedu-sedu. Aku bisa mendengar do’a yang dia panjatkan pada Tuhannya 

“Ya Allah... tunjukkan jalan kebenaran untuk Rafaël Alvarez. Bukakanlah hatinya 

untuk dapat menerima cahayaMu. Tunjukan padanya indahnya Islam. Aamiin.” 

Aku sungguh terkejut mendengar do’anya sekaligus heran. Adakah yang salah 

denganku? Benarkah jalanku salah? Aku hanya menjalani kehidupanku seperti orang lain 

pada umumnya dan aku bahagia dengan apa yang aku punya sekarang. Aku merasa 

jalanku benar.  

Pertama mimpi itu datang, aku tidak pernah peduli, aku hanya menganggapnya 

sebagai bunga tidur. Tapi nyatanya mimpi itu terus datang padaku seminggu dua atau tiga 

kali selama empat bulan lamanya. Aku menjadi penasaran. Mungkinkah benar jalanku 

salah. Tapi aku tidak menceritakan mimpi ini pada siapapun untuk menanyakan maksud 

mimpi itu, konyol rasanya jika aku bertanya hal itu. 

Nyatanya semakin aku memendam rasa penasaran itu, batinku semakin berontak. 

Saat libur musim panas tiba, aku memutuskan untuk menemui Paman dan bibiku di 

Indonesia. Lalu aku menceritakan mimpi itu. Bibi Sarah sangat bahagia mendengar ceritaku. 

“Subhanallah... putraku Rafaël, rupanya Allah menjadikanmu salah satu dari orang-

orang terpilih untuk mendapat hidayahNya.” Sungguh aku semakin tidak mengerti dengan 

pernyataan bibiku. 

Akhirnya bibiku mengajak aku ke sebuah tempat dimana orang-orangnya 

menyambutku dengan terbuka. Mereka menyambutku dengan ramah meskipun aku bukan 

golongan dari mereka, sehingga aku merasa nyaman berada disekitar mereka.  
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Diantara mereka aku bertemu dengan seorang pria, dia orang baik di antara orang-

orang baik yang berada di lingkungan itu. Namanya Haekal El Syahidan, seorang 

mahasiswa di Perguruan Tinggi dekat tempat itu. 

Aku bertanya padanya tentang sikap orang-orang di sini yang berbeda dengan di 

lingkungan yang dahulu. Haekal mengatakan, “Karena kami ingin seperti yang dicontohkan 

idola kami.” 

“Idola kalian? Siapa? Seorang pelatih sepak bola yang hebat, penulis, politikus, aktor ? 

ataukah presiden kalian?” Haekal malah menggeleng setiap kali aku menyebut tokoh 

masyarakat. 

“Rasulullah SAW, Kekasih Allah, Rasul kami, Pemimpin Kami, Pejuang kami, dan 

tauladan ummat muslimin di seluruh dunia. Aku malah semakin penasaran pada 

pernyataan Haekal, lebih penasaran daripada mimpi dan pernyataan Bibi Sarah. Seperti 

Apa Rasulullah? 

Haekal memberiku sebuah buku biografi “Muhammad” dalam bahasa Inggris. Aku 

baru tahu ternyata itu Muhammad yang menjadi bahan ejekan di Eropa beberapa waktu 

silam karena karikaturnya yang dibuat oleh orang Denmark itu.  

Membaca namanya saja membuatku penasaran pada orang itu. Berabad-abad yang 

lalu dia hidup, kenapa dia masih berpengaruh kuat kepada umat muslimin hingga zaman 

sekarang. Aku membaca lembar demi lembar hingga selesai, sehingga terjawab sudah semua 

rasa penasaranku. Satu kalimat yang keluar dari mulutku saat itu, “Beliau adalah orang 

yang sangat sempurna.” Belum pernah aku temukan sebelumnya seseorang yang dapat 

menjadi Pemimpin, Prajurit Perang, Bisnisman, Suami, dan Ayah. Beliau memerankan 

semua itu dengan baik. Saat itu aku mengatakan pada Bibi Sarah ingin memeluk Islam dan 

menjadi pengikut “Manusia Sempurna” itu.  

Kamis malam Bibi Sarah dan Paman Ali membawaku kembali ke tempat itu, mereka 

menyebutnya “Pesantren”. Di Masjid itu, di hadapan banyak orang yang mendengarkan 

ceramah pemilik pesantren itu. Pemilik pesantren yang mereka panggil “Kyai” itu 

menuntunku mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai salah satu syarat memeluk Islam. 

Dalam beberapa saat aku telah menjadi seorang Muslim.  

Saat itu aku tak tahu apa yang mendorongku untuk segera menelepon Sandrine dan 

memutuskan hubunganku dengannya. Padahal saat itu aku dan dia tengah menyusun 

rencana pertunangan kami. Aku tahu saat itu Sandrine Shock berat, terlebih aku 

memutuskannya melalui telepon. Aku tahu tindakanku sangat pengecut! 

Bibi Sarah menyarankan untuk mempelajari Islam lebih dalam di Pesantren itu. 

Akhirnya aku belajar privat Islam di sana melalui program “Santri Privat”. Santri adalah 

julukan untuk para siswa yang belajar di Pesantren itu. Lucu bukan? 
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Aku semakin akrab dengan Haekal, dia mengajarkanku banyak hal dan aku bahagia 

bisa berteman dengannya. Seringkali Haekal mengajakku pergi mengunjungi keluarganya di 

sana. Sama halnya seperti Haekal keluarganya menyambutku dengan ramah. 

Namun keakrabanku dengan Haekal, tak pernah membuatku membocorkan siapa 

diriku yang sebenarnya, bahwa aku adalah “Rafaël Alvarez.” Seorang pesepakbola muda 

dari klub terkenal di Inggris. Dengan kacamata lensa netral yang menyerupai kacamata 

minus itu sudah cukup bagiku untuk menutupi identitas asliku di depan semua orang. Aku 

hanya ingin mereka menganggapku sebagai orang biasa bukan selebritis olahraga. 

“Aku sungguh terkejut ketika membaca ini. Ternyata beliau memang seorang 

pesepakbola yang dielu-elukan oleh pecinta sepakbola di Dunia. Aku pernah mengatakan 

padanya bahwa dia mirip Rafaël Alvarez.   Dia   hanya   tersenyum   dan   mengatakan   ‘Aku  

memang   Rafaël’.   Dan   beliau   tak   pernah   mengatakan   padaku   nama   belakangnya.” Ujar 

Haekal ditengah-tengah ceritanya. 

 

 

*** 
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15. Samudera Hati 

 

 
Halaman selanjutnya : 

Faiyaz 

Basel  

Aidan 
(Sebuah awal yang baru dimulai dari nama baru) 

 

Sedikit perubahan dalam diaryku menggambarkan perubahan besar dalam hidupku. 

Paman Ali menyarankan aku untuk mengganti namaku dengan nama Islami dan demi 

kenyamanan aku tinggal di sini. Akhirnya muncul nama “Faiyaz Basel Aidan”. Nama 

Faiyaz adalah nama yang diusulkan oleh Haekal  yang berarti “Artistik”, itu karena aku 

menyukai hal-hal yang berbau seni, namun aku sendiri tidak bisa melakukan apapun yang 

berbau seni. Basel adalah nama yang diusulkan oleh Bibi Sarah, alasan Bibi memilih nama 

itu tentunya karena aku terlahir di kota Basel, Swiss. Selain itu Basel  mengandung arti 

“Berani” itu hanya sebagai ungkapan rasa terimakasih Bibi Sarah karena aku telah berani 

mengambil keputusan menjadi seorang muslim. Nama terakhir Aidan, tentunya diberikan 

oleh Paman Ali. Aidan yang berarti “Cerdas” hanyalah sebuah harapan Paman Ali agar aku 

menjadi cendekiawan muslim. Kadang hal itu membuatku geli, tapi apapun yang diberikan 

mereka itu adalah bukti kasih sayang mereka padaku dan aku senang menerimanya. 

Sesekali aku menghapus air mataku. Kerinduan padanya menyeruak dalam hatiku 

bagai udara di musim dingin yang menghembus dan membekukan hatiku. Beribu penyesalan 

menambah rumit suasana hatiku. 
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“Apa aku harus melanjutkan malam ini?” tanya Haekal. Aku melirik jam dinding 

yang menunjukkan jam setengah sembilan malam.  

“Tentu, aku pikir masih terlalu sore untuk tidur.” 

“Baiklah.” Haekal membuka lembaran baru. 

“Tunggu!”seruku. 

“Ada apa?” Haekal memandangku heran. 

“Apa yang kakak lakukan pada buku itu?.” Tunjukku pada kalimat-kalimat berwarna 

biru oleh Stabilo. 

“Aku menandai segala sesuatu yang hanya berhubungan denganmu dan 

kemuallafannya. Selebihnya hanya tentang kariernya.” 

“Hm...Baiklah, bisa kakak lanjutkan lagi?” 

 
Suatu ketika Haekal mengajakku pergi ke rumah sahabat baiknya, Fadli. Tak perlu 

kuceritakan lagi, mereka pun ramah padaku, maksudku dia dan istrinya. Rupanya mereka 

adalah pengantin baru. Kabar yang aku dengar dari Haekal mereka baru menikah dua 

bulan yang lalu.  

Rumah mereka sangat kecil, namun sangat menyenangkan berada di dalamnya. Aku 

dan dia pun dalam sekejap langsung akrab. Mudah bagiku untuk mengajaknya mengobrol, 

karena Fadli sangat menyukai sepakbola. 

Sebenarnya aku tidak suka dengan kebiasaan lamaku ini, setiap kali datang ke 

rumah orang lain yang baru aku kunjungi. Mataku selalu menyapu seluruh isi ruangan, 

lebih lagi rumah Fadli sangatlah unik, menarik perhatianku. Pandanganku terhenti saat aku 

melihat sebuah foto keluarga dihari pernikahannya. Kupandangi setiap orang di foto itu 

dari tempat dudukku. Aku sungguh terkejut bukan main, saat kutemukan seorang gadis 

dengan tunik merah jambu. Gadis itu! Dia gadis dengan gaun putih yang mendoakanku 

dalam mimpi. 

“Siapa dia?”tunjukku langsung. Fadli menoleh. 

“Dia Saila! Adik iparku. Adik kandung Wafa.” Jawab Fadli. 

Aku menghapus air mataku yang sulit aku bendung lagi.  
Jantungku berdegup kencang saat Fadli menyebut namanya. Dorongan apa yang 

membuatku akhirnya bertanya, “Apa dia sudah punya pacar?” 

Fadli malah menertawakanku dan menjawab, “Bagaimana mungkin dia pacaran? 

Dia tak akan melakukan itu. Jika dia melakukannya maka dia akan berurusan dengan aku 

dan Wafa.” Ujar Fadli terkekeh. “Meskipun ketika duduk di bangku SMA, dia pernah 

melakukannya. Tapi itu karena dia belum paham saja.” Bisik Fadli padaku. 

“Apa kalian mengancamnya untuk tidak pacaran lagi?” 
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“Tidak juga! Karena sekarang dia sudah paham bahwa Islam melarang pacaran. Jadi 

dia tidak akan pacaran lagi, tapi langsung menikah dengan pria yang berani melamarnya.” 

Fadli menjadi salah seorang yang membuatku menambah rasa penasaran. Ternyata 

selalu ada hal baru dalam Islam yang membuatku penasaran. 

“Benarkah? Tak ada pacaran dalam Islam?” ku ungkapkan rasa penasaran itu pada 

Haekal, namun dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah memberiku sebuah buku 

tentang pergaulan laki-laki dan perempuan dalam bahasa Indonesia. Karena saat itu  

kosakata dalam bahasa Indonesiaku sangat minim, dan aku tidak mungkin meminta Bibi 

Sarah untuk menjelaskan isi buku itu. Aku memutuskan untuk belajar privat bahasa 

Indonesia, juga untuk menunjang pembelajaranku di Pesantren. 

Setelah kosakataku bertambah, aku mulai membaca isi buku itu. Sungguh 

mencengangkan. Semuanya sangat berbeda dengan apa yang aku lakukan di Eropa dengan 

Sandrine. Jangankan untuk menyentuh gadis yang bukan keluarga (mereka mengatakannya 

“bukan Mahram”) untuk memandangnya pun tidak boleh, hanya dibolehkan melihat satu 

kali saja.  

Aku semakin kagum pada Islam, semua hukumnya diatur sedemikian detail untuk 

umatnya. Hingga tata cara menuju pernikahan dan bagaimana cara melamar seorang 

wanita pun ada. Tidak hanya itu, ada tata cara makan yang lebih sehat dan bersih dari 

table manner yang biasa kami lakukan di Eropa. Jika aku dulu berpikir makan hanya 

menggunakan tangan itu jorok, dan makan dengan menggunakan sendok itu bersih. Justru 

malah terbalik. Makan menggunakan tangan itu lebih bersih. Tidak percaya? Coba 

bayangkan berapa orang yang menggunakan dan memasukkan sendok itu kedalam 

mulutnya. Sedangkan tangan? Bukankah tangan kita hanya masuk kedalam mulut kita 

sendiri? Jadi, makan dengan tangan itu lebih bersih dan sehat bukan? Selain itu pada jari 

kita, yaitu ibu jari, telunjuk dan jari tengah kita terdapat enzim yang bermanfaat untuk 

pencernaan kita. Subhanallah, Islam memang agama yang mengerti kebutuhan manusia 

pada umumnya. Aku semakin bangga menjadi seorang Muslim. 

Waktu telah memasuki bulan Juli akhir saat itu. Itu berarti waktu libur musim 

panasku akan segera berakhir dan aku harus segera kembali ke Inggris juga meninggalkan 

Indonesia, berat sekali rasanya. Sebelum pergi Haekal membekaliku dengan buku-buku 

tentang Islam untuk aku pelajari di sana. 

Beberapa bulan telah berjalan, aku semakin merindukan Indonesia. Wajah gadis itu 

pun selalu terbayang dalam benakku. Seringkali aku bertanya “Apa dia sedang menonton 

pertandinganku di televisi?” karena aku dengar dari Fadli, gadis itu menyukai sepakbola 

juga dan menyebut aku sebagai salah seorang idolanya. 

Akhirnya aku memutuskan sebuah keputusan baru. Malam itu aku meminta Paman 

Ali untuk melamarkan gadis itu pada keluarganya sesuai ketentuan Islam yang aku baca 
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dalam buku yang Haekal  beri. Keputusan itu membuat Paman Ali dan bibi Sarah terkejut, 

heran sekaligus bahagia juga.  

“Benarkah dia gadis yang ada dalam mimpimu itu, Aidan?” hanya itu pertanyaan 

dari Bibi Sarah. Dengan yakin aku menjawab “Benar, bi.” 

Aku bersyukur pada Allah, semua prosesnya sangatlah mudah. Keluarganya 

langsung menyetujui lamaran Paman Ali untukku. Sebulan setelah itu aku langsung terbang 

ke Indonesia untuk mengkhitbahnya, atau yang kukenal dengan bertunangan. Padahal saat 

itu aku masih memiliki beberapa pertandingan yang terpaksa aku tinggalkan. Bagiku tidak 

ada yang lebih penting dari bertunangan dengannya. 

Aku tak percaya jika saat pertamakali bertemu dengannya adalah saat aku 

bertunangan dengannya. Sedikit aneh namun sangat indah. Dia terlihat begitu polos. 

Kepolosannya menambah keanggunannya di balik gaun biru muda yang membalut 

tubuhnya. Tangannya begitu kuat mencengkram tangan kakak perempuannya saat Bibi 

Sarah menyematkan cincin di jari manis kirinya. 

Haekal menutup bukunya. Lalu memandang kedua mataku yang telah lebam oleh air 

mata. Dihapusnya air mataku dengan jari-jarinya. 

“Kamu tahu, Aidan sangat beruntung. Dia lebih cepat dua minggu dariku untuk 

melamar dan mengkhitbahmu.” 

Aku terkejut,”Kakak? Hendak melamarku juga?” 

“Aku hendak melamarmu melalui Fadli. Saat itu kau tahu apa yang dikatakan oleh 

Fadli?” 

Aku menggeleng. 

“Fadli mengatakan  ‘Antum terlambat Haekal, antum tahu, sahabat antum yang muallaf 

itu  telah  mengkhitbahnya  dua  minggu  yang  lalu.’” 

‘“Aidan?’  tanyaku  pada  Fadli  dan  Fadli  mengiyakan.” 

“Tapi sekarang kan, kakak sudah memilikiku.” 

Haekal mengangkat bahunya. “Sudah malam kita akan melanjutkanya besok. Besok 

kita sama-sama libur, jadi kita bisa memulainya kapanpun kau mau.” 

“Aku setuju.” 

 

*** 

Siang itu kami baru saja selesai menyantap makan siang. Ketika seseorang mengetuk 

pintu rumah kami. Haekal beranjak dari tempat duduknya untuk membukakan pintu 

sedangkan aku sendiri masih sibuk di dapur untuk membereskan sisa makan siang kami. Ah... 
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itu pasti kawan-kawan Haekal yang sudah berjanji akan bersilaturahmi ke rumah kami, 

pikirku. 

“Saila! Kemarilah... ada yang mencarimu.” Panggil Haekal. Aku berhenti bekerja. 

Sejenak aku berpikir, aku tak pernah membuat janji dengan siapapun hari ini. 

“Saila!” Haekal kembali memanggilku. 

“Ya, aku datang.” Aku segera melepaskan celemek yang aku gunakan dan 

menggantungkannya di paku yang tertancap di dinding dapur. Ah... paling itu Rahma yang 

mau mengajakku kerja kelompok. 

“Siapa?”tanyaku. Aku berjalan dari dapur menuju ruang tamu. “Apa itu Rahma?” 

Haekal tak menjawab pertanyaanku. Sesampainya di ruang tamu,  aku melihat Haekal 

tengah memandang tamuku yang masih berdiri di depan pintu tanpa mengizinkan tamuku itu 

masuk. 

“Kenapa tak disuruh masuk, kak?” 

“Silahkan masuk.” Ujar Haekal terbata-bata. 

Dua tamuku melangkah masuk , seorang laki-laki dan seorang perempuan berjilbab. 

Aku tercengang begitu sadar, mereka adalah Paman Ali dan Bibi Sarah. Butiran bening 

menghalangi pandanganku, memburamkan wajah mereka. Serta merta aku berlari 

menghambur pada keduanya dan kupeluk Bibi Sarah dengan erat. Tangisku meledak dalam 

pelukkannya. Ingin rasanya aku mengatakan betapa aku merindukan mereka, betapa aku 

hancur dengan kepergian Aidan. Namun lidahku terlalu kaku untuk merangkai kata-kata. 

Hanya isak tangisku yang mewarnai pertemuan itu. Bibi Sarah membelai kepalaku dengan 

lembut. 

Bibi Sarah melepaskan pelukannya dan dihapusnya airmataku dengan jari-jarinya 

yang lentik. Kini aku dapat memandang wajahnya yang cantik seperti boneka porselen itu 

dengan jelas. 

“Sudahlah Saila. Tak ada yang perlu kau tangisi lagi.” Ujarnya. 

“Aku merasa menjadi orang bodoh. Aku merasa menjadi orang pengecut.” Ucapku 

kesal, menyesali betapa aku tidak dapat mengungkap bukti-bukti bahwa benar Aidan adalah 

kehidupan nyataku. 

“Sampai kapan kau akan mencaci dirimu. Semuanya telah terjadi! Semua itu takkan 

pernah mengembalikan keadaan.” Ucap Bibi Sarah. 

“Tapi aku tak mengerti. Mengapa saat aku datang ke rumah Bibi, aku tak dapat 

menemukan kalian disana?” 
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“Setelah kepergian Aidan, kami memutuskan pindah ke Barcelona untuk merawat 

kakakku, Nicole. Nicole sangat depresi mendengar berita kematian Aidan, sakitnya 

bertambah parah dan Ernest membawa Carlota ke Bern.” Jelas Bibi Sarah. 

“Ernest? Siapa beliau?” 

“Ernest itu Ayah Aidan, Saila! Apa Aidan tidak pernah menceritakan tentang ayahnya 

padamu?” 

Aku menggeleng 

“Saat ini Ernest bekerja di Bern. Pekerjaan dia mengharuskannya berpindah-pindah, 

kau mungkin tahu kenapa Aidan lahir di Basel? Karena berpindah-pindah itu juga menjadi 

salah satu penyebab perceraian mereka. Hari ini dia ditempatkan di Bern, kemarin dia 

ditempatkan di Strasbourg setelah itu di Valencia sebelum dia dipindahkan ke Bern dan 

mungkin besok dia ditempatkan di Frankfurt, begitulah dia akan berpindah dari satu kota ke 

kota lainnya di berbagai Negara di Eropa. Biasanya dia hanya menetap lima bulan di setiap 

kotanya.” 

“Lantas kenapa beliau harus membawa Carlota?” 

“Berita kematian Aidan menjadi alasan baginya untuk membawa Carlota. Dengan 

memanfaatkan sakitnya Nicole, dia tahu bahwa hanya dia yang berhak menjamin kehidupan 

Carlota. Tanpa anak-anaknya Nicole merasa tidak mempunyai alasan untuk hidup lagi. Dia 

semakin depresi saat Ernest membawa Carlota pergi.” 

Hatiku merasa perih mendengar penuturan Bibi Sarah. Jika saat itu Aidan menuruti 

permintaanku untuk meninggalkan Eropa, maka hal seperti inilah yang akan terjadi pada Ny. 

Nicole. Aku merasa bersalah, aku terlalu egois. 

“Mama...”desisku memanggilnya. “Kau masih mempunyai aku. Putrimu...” air mata 

kembali menderai membasahi pipiku. Haekal mendekatiku dan merangkul bahuku. 

“Saila. Maafkan kami, sebenarnya kami telah datang di hari pernikahanmu. Namun 

kami   tidak  mampu   untuk  menghampirimu,   apalagi   mengucapkan   ‘Selamat’   padamu.  Kami  

merasa telah kehilanganmu.” 

“Tidak... tidak. Jangan pernah berkata begitu. Meskipun saya telah menikahinya, tapi 

Saila tetap milik anda juga. Putri Anda berdua dan Ny. Nicole.” Ucap Haekal. 

“Benar. Kalian tetap keluargaku.” Tambahku. 

“Saila.  Sekarang  kami  sudah  siap  untuk  mengucapkan  ‘Selamat’.  Semoga  pernikahan  

kalian barakah dan dikaruniai keturunan yang sholeh dan sholehah. Malam nanti kami harus 

kembali ke Spanyol.” Jelas Paman Ali. 
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“Kenapa kalian harus pergi secepat ini?” ratapku. 

“Maafkan kami. Kami mendapat kabar saat ini keadaan Nicole sudah lebih baik.” 

“Baiklah. Syukurlah, jika Mama sudah lebih baik. Sampaikan salam sayang dan 

rinduku pada beliau. Ingin rasanya kembali memeluknya, tapi aku tak tahu kapan aku bisa 

kesana.” 

“Insya Allah...” ucap Paman Ali. “Kami pamit sekarang.” tambahnya. Aku kembali 

memeluk Bibi Sarah dengan erat, air mata kembali mewarnai perpisahan kami. 

Aku menatap kepergian mereka dengan kesedihan dan kerinduan yang membuncah. 

Ku tatap Audi A3 hitam itu semakin menjauhi rumahku dan hilang dari pandanganku. 

Tiba-tiba rasa sakit menggerogoti perutku lebih dahsyat dari sebelumnya, seolah 

ribuan pisau mengoyaknya. Ku gigit bibir bawahku mencoba menahan rasa sakit itu, tubuhku 

terhempas pada dinding di sebelahku. Aku mengerang kesakitan. 

“Masya Allah... ada apa Saila?” aku menangkap segurat wajah panik Haekal. 

Semuanya menjadi buram, dan aku tak tahu lagi apa yang terjadi padaku. 

Ketika aku terbangun aku tak merasakan lagi rasa sakit yang mencabik itu, aku 

mendapati Haekal tertidur, kepalanya ditopang oleh kedua lengannya yang ditumpuk 

menyilang di atas ranjangku. Ternyata aku tengah terbaring kembali di rumah sakit. Jam 

menunjukkan pukul tiga pagi. Haekal tampak kelelahan, aku tak tega untuk 

membangunkannya. Tapi dia tidak akan suka jika aku tidak membangunkannya untuk 

qiyamullail. 

“Kak...” panggilku, aku belai kepalanya. “Kak sudah jam tiga. Sudah waktunya sholat 

tahajud.” Bisikku. Haekal bergeming, kepalanya terangkat, lalu mengucek kedua matanya 

dan mengenakan kacamatanya yang ia letakkan di atas meja disampingku. 

“Bagaimana sekarang, sudah lebih baik?” 

“Sebenarnya kenapa dengan perutku?” 

“Tidak apa-apa.” Jawabnya. Aku menatap kedua matanya tajam, bertanda aku tidak 

puas dengan jawabannya. Dia menatapku ragu. 

“Katakanlah.” Desakku. 

“Ada sedikit infeksi dalam rahimmu.” 

“Lantas? Mereka akan mengangkat rahimku.” 

“Tidak separah itu. Kamu hanya butuh pengobatan dan terapi rutin.” 

“Apa infeksi itu akibat dari keguguran yang pernah aku alami?” 

Haekal mengangguk, “Penyebabnya dari mekanisme saat mengeluarkan janin.” 
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Aku menghela nafas berat, seberat saat aku mengingat kecelakaan itu terjadi. Aku 

menggigit bibir bawahku untuk menahan sakit. Bukan sakit di perutku namun luka di dadaku 

yang telah siap menganga kembali. 

Haekal beranjak dari tempat duduknya mengecup dahiku dalam-dalam sebelum dia ke 

kamar mandi untuk berwudlu. Haekal mendirikan sholat tahajud sendirian, sedangkan aku 

kembali tidur, hingga adzan shubuh Haekal membangunkanku untuk sholat berjamaah, 

tentunya aku mendirikan sholat diatas ranjangku. 

Selesai   sholat   Haekal   membuka   mushaf   al   qur’annya   untuk   mengulang   kembali  

hafalannya. Surat Al Mulk mulai mengalir dari bibirnya dengan merdu. Disusul dengan surat 

Al Qalam, Al Haqqah dan surat-surat setelahnya di juz 29. Hingga matahari terbit, dan 

cahayanya menembus tirai jendela kamarku. Haekal mengakhiri hafalannya di surat Al 

Mursalat. Dia beranjak dari tempat duduknya dan membuka tirai, sehingga cahaya sang surya 

dengan leluasa menerangi seisi ruangan. 

Haekal mendekatiku dengan buku harian Aidan ditangannya. “Kamu ingin aku 

membacakannya lagi untukmu?” tanyanya. Aku mengangguk sumringah. 

Dibukanya buku itu dengan perlahan. 
Aku telah melangkah sejauh ini, aku sendiri tak percaya. Hari ini aku telah menikahi 

seorang gadis Indonesia yang telah merasuk ke dalam hatiku lewat mimpi itu. Aku ingin 

membina keluarga sakinah, mawwadah dan warahmah seperti yang tergambar dalam buku-

buku yang aku baca dan tentunya seperti Paman Ali dan Bibi Sarah yang kulihat selalu 

damai.  

Malam ini aku berdua dengan gadis itu. Seringkali dia menatapku penuh curiga dan 

perasaan takut. Kadangkala bola matanya bergerak cepat saat aku mendekatinya. Gadis 

yang kukira tegar itu ternyata terlihat sangat rapuh. Aku menemukan hal yang berbeda 

dalam dirinya, sungguh dia sangat berbeda dari gadis-gadis Eropa pada umumnya. Dia 

begitu polos, hingga dia memintaku keluar kamar saat dia hendak mengganti pakaiannya. 

Tak ada pilihan selain mengikuti keinginannya. Aku keluar kamar untuk mengganti bajuku 

dengan piyama yang telah disiapkan Ibunya untukku seraya membawa segelas susu hangat 

yang diberikan Fadli untuk kami. Awalnya aku tak mengerti kenapa Fadli memberikannya 

padaku. Lalu aku teringat cerita tentang malam pertama Rasulullah dengan Aisyah. Saat 

itu Rasulullah dan Aisyah meminum susu dari gelas yang sama. Sungguh sangat romantis. 

Saat aku kembali ke kamar aku sungguh terkejut melihat Saila. Sekarang aku yakin 

bahwa gadis yang kini menjadi istriku itu benar-benar gadis yang sangat polos dan masih 

kekanak-kanakan. Apa kau tahu yang diperbuatnya? Dia mengenakkan piyama bergambar 

film animasi Jepang yang sudah lusuh dengan sebuah kerudung yang membalut kepalanya. 
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Dia tampak terkejut melihatku masuk kamar, bola matanya bergerak cepat dan dia tampak 

ketakutan. Ya Allah... apa keputusan menikahinya adalah sebuah kesalahan? Apa aku telah 

menyakitinya dengan pernikahan ini? Terlintas dalam benakku untuk menceraikannya agar 

dia dapat kembali bebas dariku, namun aku pernah mendengar bahwa cerai adalah 

peerbuatan halal yang paling Allah benci. Itulah salah satu nasehat yang kudengar dari 

Paman Ali saat aku memutuskan untuk menikahinya. Beliau mengingatkanku agar benar-

benar serius dengan rencanaku, bersiap untuk berkomitmen dan jangan pernah sekali-sekali 

berpikir untuk bercerai, kecuali jika memang keadaannya tidak dapat diperbaiki lagi. 

Aku mencoba bersikap wajar padanya, mencoba untuk tidak melukiskan rasa 

terkejutku. Aku meletakkan gelas berisi susu itu di meja riasnya, lalu aku duduk di tempat 

tidur sedangkan dia duduk disudut lain tempat tidur. Tidak ada pilihan lain lagi, aku mulai 

mengajaknya mengobrol berusaha mencairkan suasana yang sangat beku, padahal saat itu 

musim panas. Aku khawatir dia tidak akan bahagia menikah denganku maka saat itu 

kuucapkan “Saila, ku harap kau bahagia menikah denganku...” aku menatap matanya 

sungguh mata yang sangat indah. Aku ungkapkan rasa kagumku padanya. Aku tak peduli 

jika dia hanya menganggapnya sebagai rayuan picisan.  

Aku mulai menceritakan tentang diriku dan keluargaku, sejujurnya aku tak pernah 

ingin mengekspos kemalanganku di hadapannya, tapi Paman berpesan sebuah pasangan 

harus saling terbuka. Keadaan mulai mencair, aku memintanya untuk membuka jilbabnya 

untukku, suaminya yang sudah halal baginya. Dia terkejut mendengar permintaanku, 

dengan ragu dia membuka jilbabnya. Rambutnya yang lurus mulai tergerai hanya sebahu, 

dia membereskannya dengan jemarinya yang lentik. Ku pasangkan kalung mahar dariku. Ia 

tampak semakin cantik dengan kalung itu, bahkan aku berani bertaruh batu safir yang 

tersemat pada liontin itu kalah cantik darinya. Aku mendekatinya dan kuraih rambutnya, 

halus dan lembut. Aku menyentuh pipinya yang kemerah-merahan menahan malu, 

memandangi kedua matanya yang telah menghipnotisku dalam cinta. Namun kemesraan itu 

harus berakhir saat adikku menelepon dan mengabarkan Mama kembali jatuh sakit. Aku 

sungguh telah jatuh cinta padanya, kerapuhan dan kepolosannya membuatku semakin 

mencintainya, dan selalu membuatku ingin melindunginya, melindunginya bahkan dari 

diriku sendiri, aku tak pernah ingin melukainya, walau dia hanya meneteskan satu tetes air 

matanya aku takkan pernah rela. 

Kami harus menjalani pernikahan ini dengan jarak jauh. Dia harus melanjutkan 

kuliahnya di Indonesia, sedangkan aku harus melanjutkan kuliahku dan bekerja di Inggris. 

Suatu kali aku mendengarnya menangis saat aku meneleponnya, ternyata dia sudah pindah 

dari rumah saudara lelakinya ke sebuah asrama untuk menuntut ilmu agama di pesantren 

dimana aku belajar Islam dulu. Dia mengatakan dia tak kerasan tinggal di asrama, dia tak 

mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Saat itu aku ingin sekali berada di 

sampingnya, menghiburnya dan mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak sendiri, 
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melainkan ada Allah yang selalu menjaganya. Namun aku sadar, aku tidak mungkin 

melakukan itu, aku hanya bisa menemaninya lewat telepon. Setiap hari sepulang latihan, 

aku selalu meneleponnya, yang aku tahu di sana telah larut malam. Aku berusaha 

menghibur dan menemaninya dengan caraku sendiri, aku hanya tak ingin dia sedih dan 

merasa sendiri. Aku tak ingin lagi mendengarnya menangis. 

Aku melirik jam dinding dihadapanku. Jam menunjukkan pukul tujuh lewat sepuluh 

menit.  

“Kakak tidak pergi ke kantor?” seruku. 

“Aku sudah izin untuk menjagamu hari ini dan mungkin juga besok.” Ujar Haekal. 
Aku tahu dari awal pernikahan aku dengannya. Saila tak pernah mencintaiku dia 

hanya mencoba patuh pada orang tuanya. Namun kini Allah telah membalikan hatinya, 

dan aku sangat senang. Musim dingin itu aku mengalami kecelakaan saat bertanding, kaki 

kananku patah, tapi kecelakaan itu membawa berkah bagiku. Saila sangat panik saat 

mendengar aku kecelakaan, dari situ aku dapat menyimpulkan dia kini mencintaiku, seperti 

aku mencintainya. 

Dia merawatku dengan telaten, mengobati lukaku, membantuku bertayamum, 

memasakkan makanan, membangunkan aku untuk sholat dan apapun yang bisa dia lakukan 

untukku. Dia merawatku hingga aku pulih lebih cepat dari prediksi dokter, terakhir dia 

memberikan yang terbaik untukku sebelum aku kembali ke Inggris, satu hal yang 

membuatku benar-benar menjadi seorang suami. Satu hal yang aku nanti-nanti nyaris 

sepuluh bulan lamanya, meskipun aku bisa saja sedari awal memaksakan diriku agar ia 

memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, tapi sungguh aku tak ingin membuat ia 

terpaksa. Dan aku tak pernah menyangka bahwa hal itu adalah akhir dari kebahagiaan 

kami.  

Aku difitnah, dan dia termakan fitnah itu. Fitnah itu berawal dari sebuah pesta 

pertunangan teman kerjaku, Pablo. Aku datang ke pesta itu seorang diri, ya… meskipun jauh 

dalam lubuk hatiku aku ingin pergi bersama Saila, aku ingin sekali mengenalkan dan 

membanggakannya di depan teman-temanku, tapi itu sangat tidak mungkin. Setelah 

memberikan ucapan selamat pada temanku, aku memilih duduk sendiri di sofa, aku teringat 

Saila, tiba-tiba aku mengkhawatirkannya. Sehingga aku tak sadar Sandrine telah ada 

disampingku, rupanya Pablo juga mengundangnya. Sandrine menyapaku, dan aku 

menjawab sapaannya, hanya itu! Lalu aku kembali bergabung dengan teman-teman kerjaku 

yang lain. Aku tak pernah menyangka ternyata ada seorang paparazzi yang mengintai 

kami dan memanfaatkan momen itu. Hingga akhirnya menimbulkan pertengkaran yang 

besar diantara aku dan Saila. Dan aku melanggar janjiku sendiri untuk melindunginya dari 

apapun yang dapat melukai hatinya, bahkan aku pun tak mampu melindunginya dari 
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amarahku sendiri. Aku telah memukulnya tepat diwajahnya, karena emosi yang tak bisa 

aku bendung lagi. Maafkan aku Saila... 

Aku berusaha untuk menjelaskan fitnah itu dan berusaha meminta maaf padanya. 

Tapi dia tidak memberiku kesempatan kedua kecuali jika aku bersedia meninggalkan Eropa 

dan karirku, sebuah pilihan yang sangat sulit bagiku. Pikiran buruk mulai merasukiku, aku 

pikir Saila benar-benar membenciku sekarang. Cinta di hatinya untukku tak tersisa lagi. 

Aku menyesal, ternyata usahaku untuk mendapatkan maaf darinya justru 

menimbulkan tragedi baru. Ketika aku berharap mendapat maaf dan damai, yang terjadi 

justru sebuah pertengkaran yang lebih besar dari sebelumnya di antara kami. Akibat dari 

pertengkaran itu dia jatuh dari tangga di gedung fakultasnya oleh tanganku sendiri, 

celakanya beberapa menit sebelum kecelakaan itu, keluar kata-kata dari mulutnya yang 

membuatku tercengang sekaligus bahagia, dia mengatakan bahwa dia tengah mengandung 

buah hati kami. Namun semuanya telah terjadi, kecelakaan itu telah merenggut bayi kami 

dan nyaris merenggut nyawanya, tubuhnya terkulai lesu dipangkuanku dengan darah yang 

bersimbah menodai pakaiannya. Aku membawanya ke rumah sakit dengan bantuan Dylan, 

dosennya yang berasal dari Perancis.  

Aku menyesal dengan kejadian ini, berhari-hari setelah kecelakaan itu dia hanya 

tertidur sepanjang hari di ranjang rumah sakit. Dia tak pernah mau membuka matanya, 

hingga aku merasa frustasi melihat keadaannya terbaring begitu lemah. Aku tak mampu 

melekukan apapun untuknya, yang bisa aku lakukan hanya berdo’a agar dia segera sadar 

dan kembali pulih, serta membacakan ayat al Qur’an di telinganya, setiap kali aku menatap 

wajahnya yang pucat. Terdengar bibirnya berdesis memanggil namaku. Pikiran buruk yang 

sempat terlintas di benakku sirna. Dia masih memanggil namaku, masih ada cinta di 

hatinya untukku, dia tidak membenciku, dia hanya marah dan dia membutuhkan aku di 

sisinya. Aku berhenti membacakan ayat suci itu untuk menjawab panggilannya dan kubelai 

kepalanya, ternyata dia masih menutup matanya, dia menginggau. Lantas dia menanyakan 

bayi yang dikandungnya, tak ada yang bisa kukatakan selain “Dia baik-baik saja” jawabku. 

Bayi itu telah jauh lebih baik kembali kepada pemilikNya. 

Tak berapa lama keluarganya datang, ayahnya tampak begitu marah padaku. Aku 

memang pantas untuk mendapatkan semua itu. Ayahnya meminta hal yang sama padaku, 

yaitu meninggalkan karirku atau meninggalkan putrinya, sungguh pilihan yang sangat 

berat. 

Lantas aku pergi dari rumah sakit, bukan untuk mengambil keputusan bahwa aku 

akan meninggalkan Saila. Tidak! Bukan itu, aku akan pulang ke Spanyol untuk menemui 

Papa yang kudengar saat itu beliau tengah ditempatkan di Valencia sebelum masa kontrak 

kerjanya habis dan dipindahkan ke Bern. Aku akan meminta Papa kembali pada Mama, aku 

yakin Mama akan bahagia, karena beliau pernah mengatakan padaku bahwa beliau masih 

mencintai Papa dan menyesal telah meminta untuk diceraikan, tapi egonya terlalu tinggi 
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untuk mengatakan “Ernest, aku masih mencintaimu.” Aku akan meminta Papa untuk 

memaafkan Mama, meskipun aku harus menggadaikan harga diriku, meskipun aku harus 

berlutut di hadapannya, meskipun aku tahu Papa akan menghinaku. Aku tak peduli! aku 

hanya ingin Mama pulih, Carlota mendapatkan kembali figur seorang ayah yang 

sebenarnya, bukan dariku dan aku bisa hidup bersama Saila di Indonesia menebus semua 

luka yang aku torehkan di hatinya. Aku yakin Saila akan sangat terpukul, jika dia tahu dia 

telah kehilangan bayinya saat dia terbangun nanti. 

“Aku harus pergi untuk beberapa saat. Tapi aku akan kembali untuk menjemputmu. 

Tunggulah aku disini. Jangan pernah pergi kemanapun sampai aku datang.” Bisikku 

ditelinganya sebelum pergi. Tentu bukan maksudku agar dia tetap berada di rumah sakit, 

tapi yang aku maksud adalah agar hatinya tak pernah pergi dariku dan tak pernah 

berpaling dariku. Aku mencintaimu Saila karena Allah... 

Haekal menutup bukunya, “Selesai.” Ujarnya. Aku merasa luka dihatiku semakin 

membengkak, aku meringis menahan rasa sakit itu. Sebenarnya aku sangat beruntung 

memilikinya. Penyesalan mengisi semua sudut hatiku. 

Haekal kembali menghapus air mataku. 

“Saila izinkan aku meneruskan keinginan Aidan untuk mengobati luka dihatimu.” 

Aku hanya diam. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan padanya. 

“Aku tahu, aku tak mungkin menggantikan Aidan dihatimu, tapi izinkan aku 

menempati hatimu walau hanya sebesar zarrah pun.” 

Haekal mengulurkan tangannya dihadapanku. Aku menatap tangannya 

“Aku tak akan menyesal jika kau bisa seperti laki-laki lainnya yang hidup normal 

tanpa penggemar dan paparazzi.” 

Sebuah ungkapan bahwa aku telah menyesal menikah dengan seorang selebritis 

seperti Aidan kembali mengiang di kepalaku. Kematiannya seolah sebuah teguran dari Allah, 

atas kekufuranku akan nikmatNya dan Allah sungguh telah menggantinya dengan seorang 

suami dari kalangan biasa yang terbebas dari gangguan paparazi seperti yang aku harapkan. 

Semoga kini aku bisa mensyukurinya, supaya Allah tidak mengambilnya lagi. 

 Aku menyambutnya dan kugenggam tangannya. “Tentu, karena kau suamiku dan aku 

mencintaimu karena Allah. Aku tak ingin kehilangan anugerahNya untuk kedua kalinya 

karena aku kufur akan nikmatNya.” Ujarku seraya menatapnya haru. Haekal tersenyum 

senang. 
 

*** 
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 Matahari senja tampak anggun di ufuk barat sana. Cahaya keemasannya membias 

pada dedaunan, memantul pada air, dan menerpa wajahku. Aku berdiri menantang cahaya itu, 

melawan angin yang menerpa wajahku, menghembus jilbabku. Ku hirup ia dalam-dalam, 

mengisi seluruh sudut paru-paruku. Menyejukkan. Ku pejamkan mataku lama. Menikmati 

semua keanggunan alam yang tersaji sore itu. 
Aidan, mengenalmu adalah karunia yang terindah. Menjadi bagian dari hidupmu 

adalah permata yang tak ternilai. Aku tak menyesali apa yang terjadi padaku. Tidak lagi. 

Betapa hatimu seluas samudera, betapa bersabarnya engkau melunakkan keegoisanku. 

Mengenalmu, mengajarkan aku memahami keluargaku. Cinta mereka. Cinta ayahku, meski 

ia mengungkapnya dengan cara yang salah. Percayalah ia tak pernah menbencimu, ia 

hanya berupaya melindungi putrinya agar tidak menangis seperti yang sering ia lakukan 

padaku saat aku kecil. Utamanya, kau mengajariku cinta padaNya. Arti bersyukur 

padanya. Kau pula yang mengajariku untuk hidup, hidup sebagaimana mestinya. 

Bagaimana aku harus menerima kenyataan pahit dan menegaskan bahwa tak selamanya 

hidup itu semanis permen cokelat. Melaluimu, aku tumbuh dewasa, meredam jiwa kekanak-

kanakanku. Dewasa untuk siap menghadapi kemungkinan di hari esok. Semoga engkau 

mendapatkan tempat terbaik di sana, semoga Allah mempersatukan engkau dengan bayi 

kita di sana. 

Aku membuka mataku. Ku raih bunga dandelion yang tergeletak di dekat kakiku. Aku 

meniupnya hingga kelopaknya bertebaran di udara. Ku langkahkan kaki meninggalkan taman 

ini. Taman yang menjadi pilihan aku dan Aidan biasa bercengkrama. 

 

Selesai 

 


