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Assalamualaikum, Solehah. 

Apa khabar? Solehah sihat saja kan sayang dalam lena yang panjang itu? Umi harap, 

Solehah akan bangun dengan cepat dalam waktu terdekat ini. 

 

Solehah sayang, 

Umi minta maaf. Umi minta maaf tak mampu untuk lakukan apapun di saat kamu terbaring 

lemah begini. Umi hanya mampu mengirimkan doa untuk kamu, dalam sujud rindu Umi. Umi 

rindu nak solat berjemaah dengan kamu. Umi rindu nak memasak dengan kamu. Umi rindu 

nak bercerita tentang segalanya dengan kamu. 

 

Anak Umi, 

Tak pernah sedetik pun umi lupa untuk mendoakan anak kesayangan umi ni. Satu-satunya 

permata yang umi ada. Harta umi paling berharga di dunia. Penyelamat umi di akhirat 

nanti. Solehah, masih segar lagi di ingatan umi sepertimana darah segar yang mengalir dari 

bibir kamu saat kamu kemalangan hari itu. Betapa cemasnya hati umi lihat kamu dilanggar 

lari pemandu yang tidak bertanggungjawab itu. Masa itu, kepala kamu lemah terkulai di 

pangkuan umi. Kamu terus memejam mata. Cuma terdengar erangan kesakitan dari bibir 

kamu. Jantung umi jadi berdegup pantas. Seakan-akan dunia bakal hancur sekejap lagi. 



Rupanya jiwa umi yang hancur melihat keadaan kamu. Permata yang umi jaga bagai 

menatang minyak yang penuh, terluka akibat diri umi sendiri. 

 

Umi minta maaf, sayang. Bukan umi tidak mahu benarkan Solehah bercuti bersama kawan-

kawan Solehah. Bukan umi tidak percayakan Solehah. Bukan begitu sayang. Umi tidak 

percaya kepada orang lain yang tidak akan bertanggungjawab jika ada apa-apa yang terjadi 

kepada kamu. Seperti apa yang dilakukan pemandu celaka itu. Jika kamu baca warkah ini 

nanti, tentu kamu akan faham isi hati umi kan, sayang? Kamu akan marah umi lagi jika kamu 

sudah tahu niat sebenar umi? Umi harapkan jawapannya adalah tidak. Jangan benci umi, 

sayang. 

 

Solehah sayang, 

Semalam sudah masuk ulang tahun kamu yang ke-17. Sungguh, umi ralat tak dapat nak 

menyambut hari lahir kamu persis yang telah kamu rancang sebelum ini bersama umi. 

Betapa kamu teringin benar nak menyantuni anak-anak yatim di rumah hujung simpang itu. 

Umi dapat lihat, sinar ikhlas dari mata bening kamu. Kamu sangat teruja ingin berjumpa 

dan bertanya khabar mereka. Tapi kenapa... kenapa kamu tak kuat, Solehah? Kenapa kamu 

masih tidur? Masih tak mahu bangunkah sayang? 

 

Maafkan Umi. Umi cuma rasa sedih. Umi tak marah Solehah nak rehat, sayang. Umi cuma... 

rasa berat. Berat di dada ni terasa dengan kesunyian yang mengisinya. Umi takut hati umi 

jadi kosong. Umi takut sangat, sayang. 

 



Solehah sayang, bangunlah. Tak sayang Umi ke? 

Berjejeran air mata yang mengalir di pipi. Bermula daripada risikan khabar itu lagi 

sudah membuatkan mata bening Solehah memerah bak biji saga. Wap panas memenuhi ruang 

mata. Sehingga air jernih sudah bersedia mengasak di tubir mata membentuk empangan. 

Sekali kerdipan mata, laju air jernih itu menuruni pipi mulusnya. 

Solehah membuang pandang ke arah tingkap. Terlihat di retinanya hujan yang juga 

mengalir lebat di luar sana. Langit dan jiwanya berkongsi rasa yang sama. Sedih. Nafasnya 

dihela perlahan. Tangannya melipat kembali warkah tersebut, kemas. Diletakkan dengan 

cermat di dalam kotak kayu berwarna coklat itu. Kemudian, tangannya mengambil satu lagi 

warkah yang ditulis untuknya. 

 

Solehah, puteri kesayangan abah. 

Abah harap puteri abah ini sihat saja dalam tidurnya. Solehah, tak mahu bangun? Sampai 

bila Solehah mahu tidur? Sampai hati Solehah biarkan abah pujuk umi yang sedang rawan 

hati sendirian. Abah perlukan pertolongan Solehah untuk pujuk umi. 

 

Tolong cepat sedar puteri abah. Abah janji untuk benarkan Solehah keluar dengan kawan-

kawan Solehah. Abah janji untuk tunaikan apa sahaja hajat Solehah. Solehah saja puteri 

abah. Ke mana lagi untuk abah tumpahkan kasih sayang abah? Cakap saja sayang apa yang 

kamu mahukan. Abah akan tunaikan. Cumanya, kamu harus berjanji untuk menjaga diri 

kamu dengan baik sebagai pulangannya. 

 



Solehah, ada orang kata, lagi sakit rasanya jika orang tua yang kehilangan anaknya. 

Berbanding dengan anak yang kehilangan orang tuanya. Rasa itu benar, Solehah. Abah 

sudah mula rasa takut untuk melaluinya. Tolong jangan benarkan abah merasainya. Tolong 

bangun, Solehah. Abah merayu. Jangan seksa umi dan abah begini. Tolong kuatkan 

semangat kamu untuk bangun. Kerana kamu kekuatan kami untuk teruskan hidup. 

Abah sayang Solehah. Sangat-sangat. 

 

Daripada warkah pertama hingga ke warkah kedua, kedua-duanya berakhir dalam 

keadaan tragis. Tinta yang tertulis mengembang kesan daripada air hujan yang menitis 

daripada tubir mata Solehah. Sebelum kertas itu renyuk, ada baiknya Solehah terus 

melipatnya dan disimpan semula ke dalam kotak coklat itu. Bersama-sama surat yang lain. 

Tidak mampu lagi hati Solehah untuk meneruskan pembacaannya. Ada lebih kurang lapan 

sahaja lagi surat yang berbaki. Solehah sudah lihat nama-nama pengirimnya. Separuh 

daripada sepuluh surat itu adalah daripada umi dan abahnya. Bakinya adalah daripada 

kenalan Solehah. Mungkin sepanjang komanya Solehah di atas katil, umi dan abahnya akan 

mencurahkan rasa mereka pada dada kertas itu. Menanti dengan penuh harapan untuk 

Solehah bangkit daripada lena yang panjang. 

Sekarang Solehah sudah bangun. Solehah masih ingat semuanya. Solehah tidak lupa 

apa pun. Satu sahaja yang Solehah pelik selepas dia bangun. Di mana raja dan permaisuri hati 

kesayangannya? Dan di hari itu, hari Solehah bangun daripada koma, dia disorong dengan 

kerusi roda ke kawasan perkuburan. Sampai sahaja di pintu pagar perkuburan, jantung 

Solehah seakan berhenti. Sejak bangun daripada koma, Solehah jarang bercakap. Bila 

Solehah bertanya tentang keberadaan umi dan abah, sepupu rapatnya yang sedang 



menjaganya ketika itu cuma menelan kasar air liur. Matanya berkaca, mulutnya teragak-agak 

untuk menuturkan kebenaran. Kebenaran yang pahit. 

“Umi dengan abah Solehah dah tak ada.” Itu ucapan pertama yang sangat 

menyakitkan Solehah saat dia sedar dari lena panjangnya. Terlalu sakit sehingga dia berharap 

untuk koma semula. Koma dan tidak mahu bangun untuk selamanya. 

“Solehah… jom makan?” Nasuha menatang dulang dengan berhati-hati ke meja 

lampu tidur yang terletak di sebelah katil Solehah. Lamunan Solehah terhenti. Makanan yang 

ditatang pada dulang itu dipandang sepi. Perut mahu makan. Tapi.. 

Sumpah Solehah tak ada selera! 

“Abah dengan umi ada pesan apa-apa sebelum mereka pergi?” soal Solehah. Wajah 

Nasuha dipandang kosong. Nasuha yang sedang menggaulkan sup dan bubur nasi terhenti 

perlakuannya. Perlahan-lahan dulang makanan diletakkan semula ke atas meja lampu tidur. 

Mulutnya dikemam, tidak tahu jawapan apa harus dipersembahkan kepada Solehah. 

“Abah dengan umi Solehah pesan, supaya Solehah menghidupkan nama Solehah 

sendiri. Solehah adalah harta mereka yang tidak ternilai. Solehah kena –” 

“Kalau Solehah ini tidak ternilai, kalau Solehah ini berharga pada mereka, kenapa 

mereka pergi terlalu awal? Tak nak jaga Solehah dah ke? Solehah demand sangat ke? 

Solehah menyusahkan mereka ke? Solehah anak tak tahu diuntung? Solehah ni memang anak 

tak gunalah!” hambur Solehah tiba-tiba dalam tangisan. Kabut Nasuha menarik Solehah ke 

dalam pelukannya untuk dipujuk. Belakang badan Solehah diusap perlahan-lahan. Bibir 

Nasuha mengalun istighfar, menyuruh Solehah berbuat perkara yang sama dengannya. 

Solehah bukan sengaja hendak merentan. Solehah bukan tidak mahu menerima takdir. 

Bukan! Solehah cuma sedih. Solehah terasa kesal apabila dia teringat penyebab dia 



dimasukkan ke hospital lalu koma. Kalau dia tidak masuk ke hospital, umi dan abahnya juga 

tidak perlu bersusah payah berulang-alik dari rumah ke hospital. 

Hari Solehah sedar, sebenarnya umi dan abahnya sedang dalam perjalanan ke 

hospital. Pagi itu giliran Nasuha menjaganya. Apabila mendapat panggilan daripada Nasuha 

bahawa Solehah sudah sedar, bergegaslah kedua-dua orang tua itu ke hospital. Solehah pula, 

sementara dia menunggu orang tuanya tiba, dia memutuskan untuk kembali sambung tidur 

kerana masih terasa tidak sedap badan. Takdir telah tertulis. Allah ingin mengambil kembali 

umi dan abah Solehah pada hari dia sedar daripada koma. Mereka terlibat dalam kemalangan. 

Mangsa kemalangan sebenarnya. Kereta mereka telah bertembung pemandu mabuk. 

“Solehah… bukan umi dan abah tak sayang Solehah. Cuma sudah tiba masanya untuk 

mereka kembali kepada Allah. Kemalangan itu hanya asbab, bukti Allah itu tidak kejam 

terhadap hambaNya, untuk mengambil sesuatu daripada kita. Hakikatnya semuanya adalah 

milik Allah. Ini sunnatullah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Itu Allah sendiri 

berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 185. Solehah percayakan janji Allah?” 

“Apa dia?” serak suara Solehah membalas. 

“Sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang bersabar. Ingat tak kisah Ummu 

Salamah yang kehilangan suaminya dalam Perang Uhud? Apa doa yang Rasulullah SAW ajar 

pada beliau yang sedang kesedihan hati?” Solehah cuma diam. Dia tahu, tetapi dia tiada hati 

untuk membalas. Dia sedang dalam kerapuhan. 

“Hadis Riwayat Muslim ini maksudnya, sesungguhnya kita milik Allah dan 

sesungguhnya kepadaNya kita kembali. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan gantilah 

untukku yang lebih baik (dari musibah ini). Nas sarankan Solehah amalkan doa ini setiap kali 

Solehah habis solat, buat masa ini. Baca, fahamkan, dan hadam. Nas percaya Solehah akan 

bangkit lagi kuat selepas ini.” 



“Tapi, tak apa kan Solehah bersedih buat masa ini?” polos soalan daripada Solehah. 

Nasuha tersenyum nipis. 

“Tak apa, Solehah. Perasaan itu memanusiakan kita. Bersedih itu perkara biasa. 

Rasulullah SAW juga pernah melalui Tahun Kesedihan. Cumanya, jangan larut sangat dalam 

rasa sedih tu. Kalau Solehah tak mampu tanggung sendiri rasa sedih tu, Solehah cari Nas. 

Lepas itu, Solehah buat solat sunat dua rakaat, dan menangislah puas-puas atas sejadah. 

Luahkan semuanya. Nanti Solehah akan lega.” Tangan Nasuha ligat bergerak apabila 

membicarakan tentang rasa. Dia sangat suka topik seperti itu. Baginya, selain daripada akal, 

perasaan juga menjadikan manusia itu unik. 

“Nas… nak peluk boleh?” soal Solehah, manja. Tangannya sudah sedia didepakan. 

Nasuhah tergelak kecil. Namun tetap disambut dakapan daripada Solehah.  

“Terima kasih. Sayang Nas sangat-sangat.” Nasuhah mengangguk dalam dakapan. 

Semoga Solehah semakin kuat selepas ini. 

 

 

 

 

 

 


