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کتاب یک رمان تاریخی با داستانی شخصیت محور است که فضای سرشار از نفاق کوفه را در
عصر قیام امام به زیبایی به تصویر میکشد🌹.
در این رمان با آدمهای مختلفی روبه رو میشیم که روزگار آنها را در محک انتخاب شدن و انتخاب
کردن قرار میدهد🌹.
افرادی که با انگیزه های مختلف به امام نامه مینویسند،امادر محاسباتشان به دنبال عدالت و حقیقت
نیستند،محاسباتشان بر اساس نگاه خودشان نسبت به جامعه است🌹

نامیرا ،یک دوره فتنه شناسی است ،برای کسانیکه در پی حق هستندو میخواهند بدانند،که حق و باطل
چگونه جابه جا میشوند🌹.
دو شخصیت اصلی داستان :عبدهللا بن عمیر کلبی و عمروبن حجاج هستند🌹.
عبدهللا ،شخصیتی که از میانه شک وتردید سرانجام به یقین میرسد ،نماینده کسانی است که در مسیر
یافتن حقیقت ،بر سر دوراهی قرار گرفته و نمیداند چه کند،از سرداران جنگهای جهادی در دیلم و
فارس و...میباشد وقتی از جنگ با مشرکان به کوفه بازمیگردد،عمروبن حجاج از او برای همراهی
با کوفیان برای مقابله با بنی امیه دعوت میکند،اما عبدهللا مخالفت میکندو اصرار میکند که امام نباید
به کوفه بیایدو بجنگدو همین یزید بعنوان خلیفه مسلمین باید حفظ شود ودر نهایت پس از سیر حوادثی
به همراهی همسرش در کربال به شهادت میرسد،گفته میشود ،دومین شهید کربالست🌹.
عمروبن حجاج:بزرگ قبیله مذحج در کوفه است ،با دیگر بزرگان کوفه برای امام نامه نوشته واو را
دعوت کرده،اما پس از تغییر اوضاع کوفه به جمع مخالفان امام میپیوندد ،برادر همسر هانی است که
موجبات اسارت و شهادت هانی را فراهممیآورد،وشب عاشورا مامور بستن آب و حفاظت از آن به
متظور جلوگیری از دستیابی کاروان امام به آب است ،روز عاشورا فرمانده جناح راست لشگر عمر
سعد است،و بعد از شهادت عاشوراییان ،مامور میشود تا سرهای شهدا را نزد ابن زیاد ببر

