
HATI SAYA BELUM
DIMILIKI DAN SAYA JUGA
BELUM MENEMUI SESIAPA.
KEINGINAN UNTUK
BERCINTA ITU BELUM
TUMBUH,APATAH LAGI
MERANCANG LEBIH JAUH
IAITU BERUMAH TANGGA”

Nafi cinta
bertaut kembali
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INFO
− Nama penuh:

Noor Neelofa Mohd Noor

− Usia:
26 Tahun

− Tarikh lahir:
10 Februari 1989

− Asal:
Pasir Mas, Kelantan

− Pendidikan:
Ijazah Sarjana Muda,

Perdagangan Antarabangsa
& Pemasaran, Sunway

University College, Bandar
Sunway, Selangor

− Kerjaya:
Pengacara & Pelakon

− Antara Drama:
Kasih Najihah, Tahajud Cinta,
Kitab Cinta, dan Jiwa, Lara
dan Kau Yang Terindah

−− FFiilleemm:
Azura, Hantu Kapcai,

Lemak Kampung Santan,
SAM, Taiko & Pilot Cafe

Mengulasdesas-desus yang
mengatakan cintanya kembali
berputik dengan bekas keka-
sihnya, Hans Isaac, Neelofa
pantas menafikan. Mengakui
gosip yang bertiup itu tidak
benar,Neelofaberkata,dirinya
danHans tidakpernahberden-
damwalaupunantaramereka

sudah tertulis tiada jodoh.
“Alhamdulillah, kami

masih berkawan tetapi tiada
lagi hubungan istimewa. Kami
saling menghubungi untuk
bertanya khabar, bertegur
sapa dan berkongsi idea, tetapi
cuma terbatas di situ. Kami
sudah ada kehidupan masing-

masing. Saya gembira hubu-
ngan sebagai kawanmasih ter-
jalin. Tiada permusuhan dan
dendam kesumat menjadikan
kami lebih ikhlas berkawan,”
katanya.

Gadis kacukan Melayu-
Pakistan-Arab itu berkata,
dirinya tidak pernah men-

Oleh Raja Nurfatimah
Mawar Mohamed
rajamawar@bh.com.my

Segala yang diimpikan
setiap wanita di dunia
ini berada dalam gengga-

mannya. Populariti, kemewa-
han hidup, kecantikan selain
petahdanbijak ketika berbicara
- tiada apa yang kurang dalam
diri pelakon serta pengacara
jelita, Noor Neelofa Mohd Noor
atau Neelofa. Dirinya dilihat
sempurna.

Namun itu hanya penila-
ian mata kasar umum kerana
masih ada kekurangan dalam
diri gadis berusia 26 tahun
ini ketika menghitung segala
nikmat dan anugerah yang
diberikan Allah. Menjengah
usia matang, masih ada sesu-
atu yang belum melengkapi
dirinya. Hatinya masih belum
terisi.

Ketika perbualan cuba dia-
rahkankepada sisi peribadinya,
usahawan wanita yang juga
pengacara program hiburan
popular,MeleTophanyamembe-
ri renungan jauh. Cukup sukar
mendasari hati wanita kelahi-
ran Pasir Mas, Kelantan yang
sentiasa murah dengan senyu-
man itu ketikadiasakpersoalan
mengenai jodoh.

Akur soal jodoh
Dalam bicara yang tersusun,
Neelofa sepertimembayangkan
dirinya sudah hilang ‘rasa’ dan
‘keinginan’ untuk bercinta,
mahupun berumahtangga.
Akur jodoh dan pertemuan
adalah ketentuan Ilahi, Neelo-
fa bagaimanapun mengakui,

ketika ini pintu hatinya belum
terbuka untukmenerima keha-
diran lelaki sebagai teman isti-
mewa.

“Hati saya belum dimiliki
dan saya juga belum menemui
sesiapa. Keinginan untuk ber-
cinta itu belumtumbuh, apatah
lagi merancang lebih jauh iaitu
berumah tangga. Saya tidak
menyesali takdir yang tertulis,
cuma ketika ini, saya tidak ber-
minat untuk menjalin hubun-
gan dengan sesiapa.

“Keinginanuntukberkahwin
juga sudah berarak jauh dari
sudut hati. Mungkin ada yang
tidak percaya jika saya katakan,
ketika ini perasaan saya ke arah
itu kosong. Itu kenyataannya
hingga saya sentiasa berdoa
supaya Allah hadirkan kembali
‘rasa’ yang sudah lama hilang
itu.

“Setiap kali melihat teman
yang berumahtangga, terdetik
dalam hati betapa saya bersyu-
kur kerana belum ditemukan
jodoh. Ketika ini, saya terlalu
sibuk. Sekiranya berumah
tangga, saya tidak pasti apakah
saya mampu menjalankan
tanggungjawab sebagai isteri
yang baik.

“Saya tidak mahu diburu
perasaan bersalah apabila
gagalmemberikanyang terbaik
kepada keluarga disebabkan
masa yang terbatas,” katanya
sambil merenung jauh.

Belum terdesak
Pengasas tudung,NaelofarHijab
dan produk kecantikan, Bella-
vita itu berkata, tiada apa yang
perlu dirisaukan kerana usia-
nya masih muda membuatkan
Neelofa tidak pernah terdesak
mencari pasangan hidup.

Neelofa juga percaya, setiap

yang tertulis adalah aturan
terbaik yang disusun Allah
untukkehidupannya. Ketika
masih belum diikat, Neelofa
memenuhimasanya dengan
membina kerjaya dan pada
masa sama, memperbaiki
diri untuk menjadi Musli-
mah sejati.

“Saya terima takdir
dengan hati yang reda. Saya
percayaperancanganTuhan
adalah sebaik-baiknya. Apa-
bila sudah tiba masa dan hati
saya sudah terbuka, pasti ada
‘Mr Right’ yang singgah dalam
hidup saya. Jadi, saya tidak
perlu terburu-buru kerana
semua yang berlaku adalah
ketentuan Tuhan,” katanya.

Tenang tanpa kekasih
Akuinya, jiwanya tenang men-
jalani kehidupan tanpa teman
lelaki.

“Setiapkali bangunpagi, jiwa
saya tenang dan gembira. Saya
tidak dihambat kekalutan dan
kepala juga tidak serabutmemi-
kirkan orang lain. Mungkin
kerana itu, saya senang sendiri
hingga tiada langsung keingi-
nan untuk mendampingi sesi-
apa. Saya tidak tahu bila jodoh
saya akan tiba.

“Mungkin dua atau tiga
tahun lagi, saya tidak pasti.
Saya hanya menunggu Allah
SWT mengembalikan semula
rasa yang sudah hilang itu.
Bohong jika tidak pernah ter-
lintas di hati untuk berumah
tangga. Cuma saya berharap
bayangan bakal suami yang
dapat membimbing saya akan
tiba sebelum saya mencecah
usia 30 tahun.

“Tidak lama pun, empat
tahun saja lagi,” katanya meni-
tipkan harapan.

tenang sendiri
» Akui keinginan untuk bercinta

sudah tiada, mohon Tuhan
kembalikan perasaan yang hilang


