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به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.





ِهکتور و هوگو دوست های صمیمی بودند. هکتور نوازنده ی ویولن 

و هوگو هم یکی از طرف دار های پر و پا قرصش بود.

آن ها در طول سال هایی که باهم بودند، خاطرات خوب، بد و 

باورنکردنی زیادی داشتند.



ولی این روزها اوضاع خوب پیش نمی رفت.

همان طور که به سمت خانه قدم می زدند، هکتور گفت: »حاال چه کار 

کنیم هوگو؟ اجراهای من دیگر تازگی ندارند. وقتی مردم می توانند به 

کنسرت پیانوی خرس معروف بروند، دیگر چه کسی دلش می خواهد 

به اجرای نوازنده ی پیری مثل من گوش بدهد؟«



هوگو پارس کرد تا به هکتور بفهماند که او هنوز دلش می خواهد به اجرای هکتور گوش بدهد.

ولی هکتور فقط آه کشید.

هکتور گفت: »من دیگر برای این کارها پیر شده ام، پسر! فکر کنم دیگر هیچ وقت 

نمی توانم به آرزویم برسم و توی یک سالن بزرگ کنسرت اجرا کنم.«

هکتور این را گفت و ویولنش را برای همیشه بست و کنار گذاشت.




