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Πρόταση Βιβλίου: 1Q84 (ΙΙΙ) – 
Haruki Murakami 
Βιβλία & comics  πριν από 4 ημέρες 

 

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της 

τριλογίας του Haruki Murakami, 1Q84 (ΙΙΙ). 

Στις λεπτομέρειες συναντιόμαστε, μέσα στους πέντε δρόμους 

ή στις πέντε γραμμές, στο πεντάγραμμο μιας μεθυσμένης τζαζ 

κατά το σούρουπο. 
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Στις ξεκούρδιστες νότες , στις ασύντακτες βρισκόμαστε, στα 

μικροπράγματα ερωτευόμαστε, στα ασήμαντα πράγματα. 

Κυλιόμενες σκάλες, μια ρωγμή στο μετρό, παντόφλες, 

πιτζάμες, ένα βάζο τουρσί στο ψυγείο, το σάντουιτς, ένα παλιό 

αγαπημένο βιβλίο, το μαχαίρι το όπλο, παιδική ηλικία, το 

σχήμα του στήθους σου, οι φωνές στο κεφάλι, χο-χο, μια 

παρέλαση κραυγή απορία, ξαπλωμένη στην ήβη μια ζεστή 

αγωνία. 

Με κάτι τέτοια υλικά σκαρώνουν το χάρτη τους για να βρεθούν 

ο Τένγκο και η Αομάμε. 

Μα ώσπου να σμίξουν, σμίγει ο χρόνος με τον τόπο, το 

ημερολόγιο με το χάρτη, η κλεψύδρα με την πυξίδα, σμίγουν 

τρελαίνονται, γίνονται ο αληθινός εαυτός τους και 

ανατινάζονται σε δυο χλωμά και πράσινα φεγγάρια από χαρτί. 

Και δεν τελειώνουν, δεν τελειώνουν ποτέ. 

Ούτε το αριστουργηματικό magnum opus του Χαρούκι 

Μουρακάμι τελειώνει, όχι στ’ αλήθεια. Απλώς, η αφήγηση 

χαμηλώνει το βλέμμα και κρύβεται έτσι όπως της αρέσει να 

κάνει, κρύβεται ανάμεσα στο μέγα Ποτέ και το μικρότατο 

Πάντα, ανασαίνει, νοσταλγεί, ονειρεύεται και σωπαίνει 

θριαμβεύοντας ερωτικά, αδιάλλακτα. Μετά, ξεσπιτώνεται πάλι 

και βγαίνει στους δρόμους, φιλέρημη απορημένη ερωτόληπτη, 

η αφήγηση βγαίνει στο αδέξιο πεντάγραμμο της τζαζ και 

συνεχίζει, και συνεχίζεται. 

Κι έτσι ανταμώνουμε, κι έτσι ερωτευόμαστε πάλι… 

Ο Χαρούκι Μουρακάμι, που θεωρείται ένας από τους 

μεγαλύτερους σύγχρονους Ιάπωνες συγγραφείς, γεννήθηκε 

στο Κιότο το 1949. Γνωρίστηκαν με τη γυναίκα του τη Γιόκο 



στο πανεπιστήμιο κι άνοιξαν στο Τόκιο ένα τζαζ κλαμπ με το 

όνομα «Peter Cat». Το πρώτο του μυθιστόρημα , «Hear the 

Wind Sing», εκδόθηκε το 1979 στα ιαπωνικά και το 1987 στα 

αγγλικά. Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Pinball, 1973″ 

(1983, αγγλικά: 1985),»A Wild Sheep Chase» (1982, αγγλικά: 

1989), «Hard-boiled Wonderland and The End of the World» 

(1985, αγγλικά: 1991), και αρκετά διηγήματα, που 

περιλήφθηκαν στις συλλογές «The Elephant Vanishes» (1985, 

αγγλικά: 1991), και «Blind Willow, Sleeping Woman» (2005, 

αγγλικά: 2006). Η εμπορική επιτυχία ήρθε με το επόμενο 

μυθιστόρημά του, «Norwegian Wood» (από τον τίτλο του 

τραγουδιού των Beatles, 1987 στα ιαπωνικά, 2000 στα 

αγγλικά), το οποίο τον έκανε διάσημο στη χώρα του, πούλησε 

περισσότερα από 10 εκ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και 

μεταφέρθηκε στην οθόνη. Το 1987 εγκατέλειψε την Ιαπωνία, 

για να επιστρέψει το 1995. Η επιτυχία συνόδευσε και τα 

επόμενα βιβλία του: «Dance Dance Dance» (1988, αγγλικά: 

1994), «South of the Border, West of the Sun» (1992, αγγλικά: 

2000), «The Wind-up Bird Chronicle» (1995, αγγλικά: 1997), 

«Underground» (το πρώτο δοκιμιακό του έργο , 1998, 

αγγλικά: 2000), «Sputnic Sweetheart» (1999, αγγλικά: 2001), 

«After the Quake» (διηγήματα, 2000, αγγλικά: 2002), «Kafka 

on the Shore» (μυθιστόρημα, 2002, αγγλικά: 2005), «After 

Dark» (μυθιστόρημα, 2004, αγγλικά: 2007), «What I Talk 

About When I Talk About Running» (δοκίμιο, με ειρωνική 

αναφορά του τίτλου στον Ρέιμοντ Κάρβερ, 2007, αγγλικά: 

2008), «1Q84″ (μυθιστόρημα-ποταμός σε τρία μέρη, 2009-

2010, αγγλικά: 2011). Το νέο του μυθιστόρημα έχει τίτλο 

«Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage», 

2013 (στην Ιαπωνία), και αναμένεται να εκδοθεί στα αγγλικά 

το 2014. Έχει μεταφράσει στα ιαπωνικά έργα του Φ. Σκοτ 

Φιτζέραλντ, του Τρούμαν Καπότε, του Τζον Ίρβινγκ και του 



Ρέιμοντ Κάρβερ. Έχει τιμηθεί με τα βραβεία Franz Kafka και 

Jerusalem, καθώς και το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο 

της Ιαπωνίας, το Yomiury. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 

περισσότερες από 40 γλώσσες. 

Πληροφορίες 

Πληροφορίες έκδοσεις: 2013, 506 σελ., ISBN 978-618-01-

0101-0, Τιμή € 18,80 
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