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همهی حقوق چاپ و نشر انحصارا برای نشر هوپا محفوظ است.
استفاده از متن این کتاب ،فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخشهایی از آن ،مجاز است.

رعایت «کپیرایت» یعنی چه؟

یعنی «نشر هوپا» از نویسنده ی کتاب ،سلیم المقدم و ناشر خارجی آن،
 ،les petits platonsبرای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و
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.

تقدیم به سوفیا ،روبن و همهی بچههای دنیای
امروز و فــردا که از جنون دوستداشــتن که
مسیر دانایی را روشن میکند ،ناامید نمیشوند.
سلیم المقدم

سقراط با ســروصورت شسته ،محاســن اصالحشــده ،توگا 1به تن ،معطر و با
صندلهای زیبا در خیابانهای آتن ،استوار و سریع قدم برمیدارد .امروز به دیدن
آگاتون 2میرود که ضیافتی ترتیب داده تا کســب جایزهاش در مسابقهی معتبر
شــعر شهر را جشن بگیرد .ولی در راه ،به خاطر فکری که تمام ذهنش را مشغول
میکند از حرکت میایستد.

در خانهی مجللی که ضیافت در آن برگزار میشود ،مهمانان روی تختهایی
که برای خوردن غذا مهیا شده است ،دراز کشیدهاند؛ و چون کاسهی صبرشان
لبریز شــده است میپرسند :بهافتخار پیروزی آگاتون ،ضیافت را آغاز کنیم یا
باید منتظر سقراط شــویم که هنوز نرسیده است؟ همه میدانند که فیلسوف
عادت به اندیشــیدن در هر فرصتی که دست بدهد دارد و همیشه میگوید:
«درک حقیقتی که آدمی مدتها به دنبال آن بوده است به مدتی تأخیرانداختن
در لذتها میارزد ».درنتیجه ،مهمانان شروع میکنند به غذاخوردن و انجام
تعارفات معمول!
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جمعیت از شــاعران ،بازیگــران تراژدی ،نویســندگان کمدی ،دانشــمندان،
سیاستمداران و اســتادان سخنور تشکیل شده اســت«ِ .فدر» ،3هنرمند ارزشمند
و صاحب ســبک ،از روی لباسهای تشــریفاتیاش نیز تشــخیصدادنی است.
«پوزانیاس» ،4نویســندهی موفق ،با صدای بلند صحبت میکند و از بهرخکشیدن
مهارت سخنوریاش خشنود است« .آریســتوفان» ،5نویسندهی کمدی ،با جامی
از نوشــیدنی شیرین در دست ،داستانهای خندهدار تعریف میکند .همه دربارهی
سیاست ،هنر و علم بحث میکنند و هرکسی منتظر است تا بحثی جدی شکل بگیرد.
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