
Keluaran lalu Sabrina

mendirikan rumah tangga
bersama Rahimi yang
dikenalinya melalui seorang
rakan Hanya setelah berkahwin
barulah Sabrina mengetahui
bahawa suaminya i u seorang
penagih dadah Biarpun
kecewa dan marah dengan
perlakuan Rahimi Sabrina
tidak dapat melakukan
sebarang tindakan sebaliknya
mengharapkan agar Rahimi
insaf Iku i perjalanan hidup
Sabrina se erusnya dalam siri ini
Sebagai isteri aku berasa begitu

tertekan dengan sikap Rahimi
yang tidak pernah berusaha
untuk berhenti daripada
menagih dadah Bekalan

dadah sentiasa ada di rumah Di dalam

hatiku sering berbolak balik antara kehendak
dan kemahuanku Ikut rasa hati hendak
sahaja aku membuang dadah itu Sesak
nafas aku melihat bungkusan itu Namun
apabila menimbang akibat perbuatan
itu kelak aku bimbang dimarahi Rahimi
Sudahnya aku hanya mampu melihat

Disebabkan tekanan yang terlalu
kuat keadaan ini mendorong aku untuk
bertemu dengan kaunselor Aku tidak
mampu untuk menghadapi tekanan ini
berseorangan Hendak aku luahkan kepada
ahli keluarga dan rakan rakan aku malu
untuk menceritakan situasi sebenar keadaan

suamiku Lebih aku bimbang mereka
mentertawakan aku yang bersuamikan
seorang penagih dadah

Bersama kaunselor aku menceritakan

segala tekanan yang aku alami Aku mahu
melepaskan beban yang sungguh berat yang
terpikul di bahuku Sesungguhnya kaunselor
tersebut banyak membantu aku dan seiepas
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sesi tersebut aku berasa sungguh lega
Satu hari aku dikejutkan dengan berita

penangkapan Rahimi Akibat daripada
penahanan tersebut dia dimasukkan
ke pusat pemulihan selama satu tahun
Walaupun terpisah aku begitu berharap
agar Rahimi dapat berubah dan menjalani
kehidupan yang lebih baik seiepas keluar
kelak Itu doaku setiap kali bersolat

Dalam tempoh itu aku tidak putus
daripada melawatnya di pusat pemulihan
Aku mahu Rahimi tahu bahawa aku

sentiasa memberi sokongan
kepadanya agar tidak
berputus asa dalam usaha
untuk melupakan gian
terhadap dadah itu

Alhamdulillah tempoh
setahun berakhir Rahimi

dibenarkan keluar Aku

yakin Rahimi telah sembuh
sepenuhnya seiepas menjalani
sesi pemuljhan Rahimi juga
menyatakan keinsafannya
Syukur aku benar benar
memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan
Yang Maha Esa

Rahimi jatuh sakit
Kami menjalani kehidupan yang lebih

baik seiepas Rahimi keluar dari pusat
pemulihan Dia bertukar kerjaya kerana
penangkapannya dahulu menyebabkannya
dibuang kerja Memandangkan sukar untuk
mendapatkan pekerjaan Rahimi bekerja
di syarikat abang iparnya Biarpun pada
mulanya abang iparku bimbang untuk

menawarkan pekerjaan kepada Rahimi
tetapi atas jaminanku bahawa Rahimi telah
berubah dia akhirnya bersetuju untuk
membenarkan Rahimi bekerja di syarikat itu

Dalam masa yang sama aku yakin
perkahwinan kami ada kekurangannya
Memandangkan kami telah berkahwin
selama tujuh tahun tetapi masih belum
dikurniakan cahaya mata aku memberitahu
keinginan aku untuk mengambil anak
angkat

Nasibku baik Rahimi tidak menentang
hasratku dan bersetuju Melalui kenalan
kami mendapat seorang bayi lelaki yang
sungguh comel Segalanya dipermudahkan

Nya Dengan kehadirannya rumah
tangga kami semakin berseri
dan inilah anugerah yang tidak
ternilai Semoga kehadiran si kecil
ini membuatkan Rahimi makin

mengenal tanggungjawab
Segalanya nampak baik

seiepas itu Rahimi menjadi
seorang suami dan bapa yang
baik Aku begitu bersyukur dengan
perubahannya yang positif itu
Bagaimanapun suatu hari Rahimi
jatuh sakit Dia kelihatan lemah

dan tidak boleh bangun Terdetik di hatiku
Rahimi dijangkiti virus HIV Narhun aku

tidak berani untuk memperkatakan apa
apa kerana aku sendiri tidak pasti dengan
keadaan Rahimi

Aku membawanya ke hospital untuk
mendapatkan rawatan Melalui pemeriksaan
kesihatan Rahimi tidak menghidap sebarang
penyakit Timbul juga rasa hairan di benak
hatiku melihatkan keadaan Rahimi sebegitu

Keadaan Rahimi semakin teruk Bimbang
dengan keadaannya aku membawa Rahimi
ke hospital sekali lagi Melalui ujian darah

yang dilakukan Rahimi sah dijangkiti
virus HIV Sepanjang lapan tahun
kami hidup bersama itulah berita
yang begitu mengejutkan aku Langit
aku rasakan sedang runtuh Tiada lagi
dayaku untuk memijakkan kaki di bumi
bertuah ini

Ketika itu juga tiada perasaan
lain yang dirasai melainkan rasa marah Ada
ketikanya pula aku memaksa diriku untuk
redha dengan berita tersebut Di dalam
fikiranku aku hanya memikirkan bagaimana
dengan nasib anak kami kelak Aku tidak
bekerja Di mana aku hendak mencari wang
untuk membesarkan anak ini jika Rahimi
hanya mampu terlantar Sesungguhnya aku
buntu untuk memikirkan apakah natijahnya
penyakit AIDS yang dihadapi Rahimi

Bersambung ke isu hadapan
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