
Se eldh kehilangan
Rahimi Sabrina dan anaknya
menumpang kasih kepada
keluarga abangnya
Bagaimanapun kebahagiaannya
di sana tidak kekal lama apabila
dia disahkan menghidap HIV
akibat dijangki i dari arwah
suaminya Akibat penyakit
tersebut dia dibenci oleh kakak
ipar Ini menyebabkannya
mengambil kepu usan untuk
memasuki rumah perlindungan
Mengapa Sabrina songgup
meminggirkan dirinya
Bagaimana pula dengan nasib
anak angka nya Iku i kisah
selanjutnya dalam siri akhir ini
Apabila aku memasuki

rumah perlindungan mahu
atau tidak aku terpaksa
berpisah dengan anak
kesayanganku Sedih

memang sedih Masakan tidak kehadiran
dia adaiah untuk menjadi teman untukku
tetapi akhirnya terpaksa juga kami berpisah
Sukarnya aku untuk berpisah dengannya

Aku buntu kepada siapa pula mahu
aku sandarkan harapan untuk menjaganya
sama ada menyerahkannya kepada keluarga
suamiku ataupun mengharap kasih kepada
seorang sepupu Lama aku memikirkannya
Aku tidak mahu dia berasa kekurangan
kasih sayang dan begitu berharap mereka
yang menjaganya mampu memberikan
kasih sayang sepenuh kepadanya serta
melayannya seperti anak sendiri Akhirnya
aku membuat keputusan agar memasukkan
anakku itu ke sekolah berasrama di atas

keyakinan dia mempunyai kehidupan yang
lebih cerah di sana

Kasihan anakku Pada usia sekecil itu

dia terpaksa berdikari Memasuki asrama
bermakna dia perlu berusaha sendiri
untuk mempersiapkan dirinya sendiri
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dan menyediakan lain lain keperluannya
Mampukah anakku melakukannya

Namun dengan keadaan kesihatanku

ini itulah pilihan yang terbaik Tiada yang
mampu aku lakukan kerana keterbatasan
kesihatanku ini Kekerapan aku keluar
masuk hospital mungkin menyebabkan aku
tidak dapat memberikan per
hatian kepada anakku Bimbang
menjejaskan tumbesarannya
pula

Sesungguhnya tiada apa
yang aku inginkan melainkan
mahu kembali sihat Aku berharap
agar diberikan kesempatan oleh
Nya melihat kejayaan anakku
di masa hadapan Melihat dia
semakin membesar —»
menyarung jubah
tatkala menggeng
gam segulung ijazah
menggosok kepalanya
di hari pertama dia
bekerja mendirikan
rumah tangga sehinggalah menghadiahkan
aku cucu yang comel

Namun mampukah aku menunggu detik
itu sedangkan ketika ini sahaja untuk ber
jalan aku mengharapkan bantuan insan
lain untuk memimpinku Malah jika tahap
kesihatan ku lebih teruk terpaksa pula
diangkat Aduh adakah hidupku ini untuk
menyusahkan orang lain

menjadi
Apa yang sering aku lakukan ialah

menangis dan menangis Air mata menjadi
peneman harianku Kerisauan sering ber
tandang memikirkan untung nasib diriku

dan mengenang dengan penuh kerinduan
kepada anakku walaupun hanya sebulan
sekali dipertemukan Itupun jasa baik
sepupuku yang mengambilnya di asrama
dan membawanya menziarah aku di
sini Lepaslah seketika rinduku padanya
Kemudian tentunya kerinduan itu kembali
bertandang di sudut hatiku ini

Bagaimanapun aku bersyukur dengan
kemasukanku ke rumah perlindungan ini
Jika sebelum ini aku cuma mahukan adanya
tempat untuk berlindung dan penjagaan

kesihatan yang lebih teratur tetapi semakin
lama berada di sini hatiku menjadi tenang

Di sini pelbagai aktiviti yang telah
diaturkan untuk penghuni agar
embali kejalan Allah Aku mengaji
nendirikan solat secara berjemaah
dan menghadirkan diri untuk men
dengar ceramah keagamaan serta
aktiviti kerohanian yang lain Setiap
kali mendekati Nya aku berasa
sungguh kerdil Sungguh setiap
kejadian itu berlaku ada hikmah
yang tersembunyi di sebaliknya
Lafaz syukur tidak pernah kering

dari mulutku

Dalam pada
itu aku diuji lagi
Terdapat ketumbuhan
di dalam rahimku

hingga memerlukan
aku menjalani

pembedahan Ini menyebabkan tubuhku
semakin kurus Biarpun dilanda ujian untuk
kesekian kalinya aku tidak lagi bersedih
Aku biarkan kekecewaan itu diterbangkan
angin lalu Aku tidak mahu kesakitan terus

bersarang hingga melemahkan aku dan
memohon kepada Nya agar sentiasa
meminjamkan aku kekuatan

Aku tidak pasti berapa lama aku
akan menetap di sini Adakah sehingga
hayatku berakhir Aku sendiri tidak dapat
memberikan jawapannya Moga ada sinar
untukku kembali sihat dan melalui kehidupan
seperti kelaziman bersama kesayanganku
itu sehingga aku menutup mata buat kali
terakhir Itu sahaja doa yang aku kirimkan
pada Nya

Buat pembaca yang mengikuti kisahku
ini nasihatku kepada mereka yang
mempunyai suami yang menagih segeralah
memohon kepadanya agar berubah
Lakukan apa sahaja perkara yang boleh
membantunya untuk melupakan najis dadah
Aku tidak mahu ada lagi wanita yang menjadi
mangsa di atas kesilapan yang dilakukan
oleh suami Semoga Allah S W T terus
melindungi kita Amin
AKU

secara berjemaah
dan menghadirkan dm

untuk mendengar
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