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Cintailah cinta dengan sewajarnya, karena cinta yang berlebihan akan membuatmu buta, tak
bisa membedakan mana hitam dan mana putih. Bisa jadi pula berlebihan dalam urusan cinta
akan berbalik menjadi benci tak terobati. Meskipun kita semua tahu, cinta adalah fitrah manusia
dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tanpa adanya cinta dalam diri manusia kita tak
ubahnya mayat hidup sebelum dikuburkan. Maka sewajarnya dalam bercinta dan memaknai
cinta.

Buku yang bertajuk dua wajah cinta ini, menceritakan kisah cinta yang berbeda. Jika dua
perempuan rebutan satu laki-laki yang tidak ada hubungan kekeluargaan itu hal yang lumrah
sekali, akan tetapi dalam novel ini seorang Ibu Aminah sangat mencintai anaknya Haikal
sehingga berebut dengan menantunya. Naia istri Haikal.

Haikal berprofesi sebagai Dokter yang baik hati dan suka menolong terhadap pasien yang
sedang kebingungan soal biaya. Dia selalu menjadi penolong pertama ketika ada pasien tidak
punya uang untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit. Bagi Haikal menolong seseorang
yang sedang membutuhkan adalah soal kemanusiaan. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang
yang tidak mampu seperti mereka tidak mendapatkan tidak mendapat kesempatan mendapat
perawatan yang layak di rumah sakit. (hal 42)

Dari budi pekerti seperti itulah, kemungkinan sang Ibu tidak dapat membedakan cinta terhadap
anak dan cinta terhadap suami. Sehingga meskipun Haikal anaknya sudah menikah akan tetapi
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tidak dapat memberikan kebebasan terhadapnya untuk sekedar mengungkapkan cinta
terhadap istrinya yang baru sebulan di nikahi Haikal.

Satu bulan telah berlalu, dan tak ada hal yang lebih menyakitkan dari pada merasa disia-siakan
oleh suaminya sendiri. Selama satu bulan itu Naia belum pernah mendapatkan nafkah batin
dari Haikal sejak kali pertama mereka menikah. Semua itu dipicu bukan lantaran keegoisan dan
sikap dingin Haikal yang telah menelantarkan dirinya selaku istri yang sah dan berhak
mendapatkan semuanya, termasuk cinta dan kasih sayang dari suami tercinta. Haikal sendiri
juga merasa tersiksa dengan kondisi seperti itu dan Naia mengetahui semuanya.

Ketidaksempatan mereka untuk menjali kemesraan berdua karena sang Ibu yang selalu hadir di
setiap malam-malamnya bersama Naia. Entah sampai kapan keadaan itu akan berakhir.
Menunggu Ibu Aminah menghentikan sikap posesifnya kepada anak satu-satunya, atau
melakukan tindakan tegas atas semua sikap yang ditunjukan sang Ibu selama ini.(hal 51)

Padahal sifat posesif itu sikap yang sering muncul dalam sebuah hubungan asmara. Dan sifat
posesif merupakan kumpulan dari rasa tidak aman, tidak percaya diri, kesepian dan
ketergantungan dan takut kehilangan karena rasa cinta yang berlebih. Novel ini menceritakan
bagaimana cinta seharusnya, bagaimana cinta yang sebenarnya, cinta seorang Ibu terhadap
anaknya berbeda dengan cinta seorang istri terhadap suaminya.

Novel tentang wanita Ibu dan Istri ini, berusaha mengungkapkan dengan penuh perbedaan,
apabila cinta Over Protektif itu bukan ke bahagian yang didapatkan melainkan kesedihan yang
tak berujung. Selamat membaca.
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