Những hình ảnh xúc động về minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn
Trong cuộc đời mình, Audrey Hepburn đã dành nhiều công sức cho các hoạt động
thiện nguyện. Từ năm 1990, Audrey Hepburn đã tới Việt Nam để thế giới biết rằng
Việt Nam có nhiều điều để biết đến hơn một cuộc chiến tranh…
Những bức ảnh dưới đây sẽ cho thấy một Audrey Hepburn không chỉ là một minh tinh
điện ảnh nổi tiếng mà còn là một phụ nữ nhân hậu, một nữ diễn viên nổi tiếng thuộc
“thế hệ vàng của Hollywood” đã thực lòng quan tâm tới hoạt động thiện nguyện.
Audrey Hepburn đã đưa lại một hình ảnh mới về ngôi sao nổi tiếng tích cực tham gia
hoạt động nhân đạo.
Audrey Hepburn được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của UNICEF năm 1988. Tổng
thống Mỹ George H. W. Bush từng trao tặng bà Huân chương Tự do Tổng thống để
ghi nhận những nỗ lực của bà khi hoạt động cho UNICEF. Viện hàn lâm Khoa học và
Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cũng đã trao tặng bà giải thưởng hoạt động nhân đạo.

Audrey Hepburn nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim kinh điển - “Breakfast at
Tiffany’s” (Bữa sáng ở Tiffany - 1961).

t
Khi còn trẻ, Audrey Hepburn được coi là biểu tượng thời trang của nữ giới.
Trong cuộc đời, Audrey Hepburn luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống vì những may mắn,
ưu ái mà bà đã có được, vì vậy, ở tuổi 59 bà bắt đầu dành nhiều thời gian và công sức
để quan tâm tới trẻ em ở những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn trên thế giới.
Gia đình của Audrey Hepburn cho biết trong những năm tháng tuổi già, nữ minh tinh
luôn dành sự quan tâm hàng đầu cho những trẻ em đang phải chịu đựng nghèo đói,
bệnh tật, thất học ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bà tận tụy tham gia các chiến dịch
thiện nguyện để có thể giúp đỡ phần nào cho các em.
Năm 2002, UNICEF đã tôn vinh những hoạt động thiện nguyện của Audrey Hepburn
bằng cách dựng tượng “Tinh thần Audrey” tại trụ sở của UNICEF ở New York, Mỹ.

Năm 1988, Audrey Hepburn được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của UNICEF.
Trong chuyến đi đầu tiên cùng UNICEF tới Ethiopia, Audrey Hepburn đã nói: “Tôi
đã đi tới một đất nước và thấy những bà mẹ cùng con của họ phải đi bộ 10 ngày,
thậm chí là 3 tuần để tìm kiếm cái ăn, họ sống trên sa mạc, trong những lều lán tạm
bợ, nơi họ có thể bị chết vì đủ loại lý do.
Khái niệm “thế giới thứ 3” khiến tôi không tán thành, bởi chúng ta đều sống trong
cùng một thế giới. Tôi muốn loài người biết rằng rất đông nhân loại của họ đang phải
chịu đựng khốn khổ”.

Năm 1990, Audrey Hepburn đã tới Việt Nam để hỗ trợ UNICEF trong các chương
trình về tiêm chủng và nước sạch.

Khi đến Việt Nam, Audrey Hepburn đã đến thăm khu vực miền núi phía Bắc. Bà muốn
tận dụng sự nổi tiếng của mình để quảng bá hình ảnh của Việt Nam - một đất nước
vẫn chưa được thế giới biết tới nhiều tại thời điểm đó.

Thông qua chuyến đi này, Audrey muốn thế giới biết rằng Việt Nam là một đất nước
có nhiều điều để tìm hiểu, không chỉ đơn thuần là nơi đã từng diễn ra những cuộc
chiến tranh: “Tôi muốn đưa lại nhiều bức hình về đất nước - con người Việt Nam để
người dân trên khắp thế giới có thể hiểu hơn về đất nước này, hiểu rằng Việt Nam có
nhiều điều để họ tìm hiểu, không chỉ có một cuộc chiến tranh. Chiến tranh là một con
quỷ và con quỷ đó đã đến lúc cần phải nằm xuống…”.

Phong thái giản dị, hòa đồng cùng sự thân thiện, vui tươi của bà khiến những phụ nữ
và trẻ em bản địa nhanh chóng quên đi sự e ngại, rụt rè ban đầu để trò chuyện với bà
qua sự hỗ trợ của người phiên dịch. Chẳng mấy chốc, họ đã thân mật tới mức Audrey

được mời về nhà một phụ nữ Tày và được tặng một bộ trang phục thổ cẩm, bà mặc
lên người ngay lập tức.

Trong chuyến đi này, đã có tới hàng trăm phụ nữ và trẻ nhỏ từ các bản làng đổ ra và
rộn ràng “rồng rắn” đi theo “bà Tây” 61 tuổi thực hiện chuyến đi thực địa.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Hepburn cũng kêu gọi các nước trên thế giới hãy hỗ trợ
Việt Nam nhiều hơn nữa trong việc cử cán bộ, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường
đầu tư: “Tôi không có nghĩa vụ đưa ra những phát ngôn chính trị. Tôi chỉ đang thực
hiện nhiệm vụ giúp đỡ trẻ em, nhưng quả thực Việt Nam cần nhận được sự quan tâm
giúp đỡ nhiều hơn nữa từ cộng đồng thế giới, để rồi thế hệ những đứa trẻ này có thể
bước ra ngoài dãy núi quê mình”.

Trong chuyến đi này, nữ diễn viên còn được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong 5 năm cuối đời mình, Audrey Hepburn đã đi tới hơn 20 quốc gia để giúp đỡ
những trẻ em gặp khó khăn.

Audrey Hepburn đã tận dụng danh tiếng của mình để kêu gọi sự quan tâm của nhân
loại đối với những nước nghèo. Bà là một trong những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng
Hollywood đầu tiên tận tụy tham gia hoạt động thiện nguyện, tận dụng danh tiếng của
mình để phục vụ công tác từ thiện. Audrey Hepburn từng nói: “Tôi rất vui vì có một
cái tên được nhiều người biết tới, bởi tôi có thể sử dụng nó cho điều xứng đáng nhất.
Đó là một phần thưởng mà sự nghiệp của tôi đã tặng cho tôi”.

Chuyến đi cuối cùng của Audrey Hepburn là tới Somalia. 4 tháng sau, bà qua đời vì

bệnh ung thư ở tuổi 63. Chuyến đi tới Somalia đã để lại một ấn tượng dữ dội trong bà:
“Tận thế! Tôi đã bước vào một cơn ác mộng… Tôi đã chứng kiến nạn đói ở Ethiopia
và Bangladesh, nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này, khốn khổ hơn rất
nhiều so với những gì tôi có thể hình dung. Thật khó để diễn đạt bởi có những điều
không thể nói được bằng lời”.

Ở đây, bà đã chứng kiến những người bị chết đói, trong đó có trẻ em.

Audrey Hepburn đã đến thăm một em bé bị suy nhược trầm trọng vì thiếu đói, ngày
hôm sau, khi bà quay trở lại, đứa trẻ đã không còn. Đó là một cú sốc đối với Audrey:
“Rồi bạn sẽ trở về khách sạn và uống nước đóng chai, bước lên máy bay và trở về
cuộc sống thường nhật. Nhưng những gì đã thấy đủ sức khiến thế giới của bạn đảo
lộn”.

Khái quát về hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em ở nhiều quốc gia trên thế giới,
Audrey Hepburn từng nói: “Việc giúp đỡ trẻ em không có gì liên quan tới những câu
chuyện chính trị. Cứu lấy cuộc sống của những đứa trẻ, đó là tất cả những gì cần

phải quan tâm. Tôi cho rằng cùng với thời gian, loài người thay vì chính trị hóa
những hỗ trợ nhân đạo sẽ biết nhân đạo hóa những hoạt động chính trị”.

“Những gì tôi đã thấy ở Somalia là một trong những bi kịch lớn nhất tôi từng thấy” Audrey Hepburn nói về chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời mình, 4 tháng sau chuyến
đi này, bà qua đời vì bệnh ung thư.

“Khi lớn tuổi hơn, bạn sẽ hiểu rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình,
một để giúp đỡ người khác” - Audrey
Hepburn
Bích Ngọc

