
Seperti yang diceritakan
kepada wartawan Mingguan Wanita
NorAmizaAbdKadir

Menyebut sahaja empat abjad
A I D S fikiran segera terbayangkan
kesengsaraan yang dihadapi oleh
penghidap virus HIV ini Menjijikkan
tubuh berkudis kema ian yang
enggan dipedulikan kerana
bimbang dijangkiti dan segalanya
tanggapan nega if memenuhi
rongga akal
Apatah lagi mengetahui faktor

utama yang menyumbang
kepada penyakit yang
digeruni ini perkongsian
jarum suntikan dan

melakukan seks rambang Semuanya berlaku
kerana tidak mengenal dosa Namun begitu
ada juga yang menjadi mangsa Mangsa
di atas kekhilafan insan lain yang akhirnya
membawa diri untuk turut sama merana

Begitulah yang dialami oleh seorang
wanita Sabrina bukan nama sebenar
Dalam usia 43 tahun dia menghabiskan sisa
kehidupannya di sebuah rumah perlindungan
sementara dipanggil oleh Nya Ikuti sorotan
kisah hidup Sabrina sehingga membawanya
ke sini dan semoga ia menjadi panduan
kepada anda di luar sana

Tertekan dengan janji
suami penagih

Aku diperkenalkan dengan Rahimi
seorang kakitangan kerajaan oleh seorang
kenalan Hatiku senang melihat jejaka
kelahiran negeri pantai timur itu Orangnya
hitam manis bertubuh sederhana dan paling
menarik hati kerana sikapnya yang tenang
dan mengambil berat akan diriku Biarpun
perkenalan baru baru setahun tetapi apabila
Rahimi melamar aku tidak menolak Apatah
lagi ketika itu usiaku telah memasuki angka
30 an

Ternyata hubungan kami tidak men
dapat tentangan daripada kedua dua belah
pihak Keluargaku juga senang dengan
karakter Rahimi Lalu kami disatukan dalam
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majlis sederhana namun tetap menah
Sebaik mendirikan rumah tangga aku

dibawa berpindah ke tempat asal Rahimi
dan sebagai isteri sudah pastinya aku
tidak membantah kehendak Rahimi Aku

menginap bersama keluarga mentua dan
bagiku ia tidak menjadi masalah biarpun
aku tahu rata rata wanita lain yang telah
berkahwin sebaik boleh cuba mengelak
daripada tinggal sebumbung dengan
mentua

Biarpun aku menyangkakan tempoh
satu tahun sudah memadai untuk aku

mengenali Rahimi rupanya percaturanku
silap Lebih merentap tangkai hatiku
apabila Rahimi membuat pengakuan
secara terbukanya kepada diriku bahawa
dia seorang penagih dadah Kenapa perlu
dia memberitahu aku berita buruk ini hanya
seiepas kami sah bergelar suami isteri
Kenapa dia merahsiakannya sepanjang
perkenalan kami

Sesungguhnya aku manusia biasa
yang tidak lepas dengan rasa marah Aku
begitu kecewa terhadap Rahimi kerana
menyembunyikan mengenai dirinya yang
sebenar Setidak tidaknya jika dia mem
beritahu aku sebelum perkahwinan ber
langsung aku masih mempunyai masa
untuk menimbang baik buruknya bersuami
seorang penagih dadah Ini tidak begitu
tegar Rahimi melakukan kezaliman ini ter
hadap aku tanpa memberi peluang kepada

aku memilih jalan yang betul
Melihatkan kemarahanku Rahimi ber

janji untuk tidak lagi menagih dadah Aku
begitu mengharapkan agar dia menepati
kata katanya itu Dari hari pertama dia
melafazkan janjinya aku berdoa agar
Rahimi berubah demi kebaikannya tetapi
ia hanyalah umpama menanam tebu di
hujung bibir Janji Rahimi tidak pernah ter
laksana malah dia semakin leka dengan
dunianya

Sebagai isteri aku begitu menginginkan
agar Rahimi tidak lagi menjadi mangsa
dadah Sudah puas aku memujuknya
agar meninggalkan musuh negara itu
malah acap kali juga aku memarahinya
kerana begitu geram dengan sikapnya
yang semakin berani Rahimi tidak hanya

perlu ke luar untuk melepaskan gian tetapi
semakin berani menagih dadah di dalam
rumah keluarganya sendiri Di manakah air
muka Rahimi Sedangkan aku yang hanya
menantu di dalam rumah tersebut sudah

terasa aib dek perbuatan seorang suami
yang mabukkan dadah

Janji memakan diri
Sikap buruk Rahimi tidak sahaja

diketahui aku tetapi seluruh ahli keluarga
tahu mengenai ketagihannya Puas kami
memujuknya bak anak kecil untuk ke pusat
pemulihan Biar pengasingan itu melupakan
Rahimi tentang dadah tetapi dia menolak
Apabila keluarganya mahu Rahimi berubat

secara tradisional dijawab hatinya belum
terbuka Apa lagi yang dimahukan Rahimi
Ketika itu tiada lagi yang aku mahukan
melainkan pengertian Rahimi bahawa
masih ramai yang menyayangi dirinya dan
mengharapkan agar dia berubah

Hinggalah pada satu ketika kerana
terlalu menjerut rasa dengan sikap Rahimi
aku mengugutnya untuk keluar dari rumah
dan meninggalkannya Namun apa yang
aku terima Rahimi kekal dengan sikapnya
Apabila dimarah dia terus tenang Mulutnya
membisu seperti dikunci Sikapnya itu mem
buatkan aku berang malah dia memberi
satu tekanan yang cukup besar kepadaku

Biarpun aku tahu negara punya undang
undang dan adakalanya teringin sahaja
aku melangkah untuk membuat laporan
polis aku umpama tidak terdaya Walau
pun aku mahu dia kembali ke pangkal
jalan tetapi janji janji yang kami lafaz
kan seiepas disatukan mengikatku untuk
tidak membawa Rahimi kepada undang
undang Janji untuk menghadapi apa sahaja
bersama sama suka atau duka ternyata
memakan diriku

Akibatnya aku hanya mampu melihat
apa yang dilakukan Rahimi sewenang
wenangnya Aku tidak mampu melarangnya
dan berharap agar takdir sahaja yang dapat
membantu Rahimi agar insaf dengan segala
perbuatannya

Bersambung ke isu hadapan
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