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سقراط عاشق است

نشـر هوپا در چهارچـوب قانون بین المللـی حق انحصاری 
نشـر اثر )Copyright( امتیاز انتشـار ترجمه ی فارسی این 
 کتـاب را در سراسـر دنیـا با بسـتن قـرارداد از ناشـر آن 

)les petits platons( خریداری کرده است.

Socrate est amoureux
Copyright © Les petit platons, 2011
Design: Yohanna Nguyen
Translation Copyright © 2022 by Houpaa Books

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
 یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، سلیم المقدم و ناشر خارجی آن،
و  ایران  به زبان فارسی در  این کتاب  les petits platons، برای چاپ 
همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب 

واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا هر جای 
دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت سلیم المقدم این کار را کرده است.

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پالک ۳/۱، واحد دوم غربی. 
صندوق پستی: ۱4۳۱6۵۳76۵  تلفن: 88۹۹86۳0

www.hoopa.ir        info@hoopa.ir
 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصارًا برای نشر هوپا محفوظ است. 

 استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن، مجاز است.



تقدیم به سوفیا، روبن و همه ی بچه های دنیای 
امروز و فــردا که از جنون دوست داشــتن که 
مسیر دانایی را روشن می کند، ناامید نمی شوند.
سلیم المقدم



سقراط با ســروصورت شسته، محاســن اصالح شــده، توگا۱ به تن، معطر و با 
صندل های زیبا در خیابان های آتن، استوار و سریع قدم برمی دارد. امروز به دیدن 
آگاتون2 می رود که ضیافتی ترتیب داده تا کســب جایزه اش در مسابقه ی معتبر 
شــعر شهر را جشن بگیرد. ولی در راه، به خاطر فکری که تمام ذهنش را مشغول 

می کند از حرکت می ایستد.
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در خانه ی مجللی که ضیافت در آن برگزار می شود، مهمانان روی تخت هایی 
که برای خوردن غذا مهیا شده است، دراز کشیده اند؛ و چون کاسه ی صبرشان 
لبریز شــده است می پرسند: به افتخار پیروزی آگاتون، ضیافت را آغاز کنیم یا 
باید منتظر سقراط شــویم که هنوز نرسیده است؟ همه می دانند که فیلسوف 
عادت به اندیشــیدن در هر فرصتی که دست بدهد دارد و همیشه می گوید: 
»درک حقیقتی که آدمی مدت ها به دنبال آن بوده است به مدتی تأخیرانداختن 
در لذت ها می ارزد.« درنتیجه، مهمانان شروع می کنند به غذاخوردن و انجام 

تعارفات معمول!

جمعیت از شــاعران، بازیگــران تراژدی، نویســندگان کمدی، دانشــمندان، 
سیاستمداران و اســتادان سخنور تشکیل شده اســت. »ِفدر«۳، هنرمند ارزشمند 
و صاحب ســبک، از روی لباس های تشــریفاتی اش نیز تشــخیص دادنی است. 
»پوزانیاس«4، نویســنده ی موفق، با صدای بلند صحبت می کند و از به رخ کشیدن 
مهارت سخنوری اش خشنود است. »آریســتوفان«۵، نویسنده ی کمدی، با جامی 
از نوشــیدنی شیرین در دست، داستان های خنده دار تعریف می کند. همه درباره  ی 
سیاست، هنر و علم بحث می کنند و هرکسی منتظر است تا بحثی جدی شکل بگیرد.


