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Giết con chim nhại và 14 câu nói đáng giá nhất cho người trẻ 

Cập nhật ngày: 17/07/2018 

 

 

Nếu có di sản nào mà 

Harper Lee để lại, thì 

không gì khác hơn chính là 

trí tuệ mẫn tiệp mà bà thể 

hiện qua những câu chữ 

của mình. 

Giết con chim 

nhại (To kill a Morking bird, 

1960) là tiểu thuyết hiếm hoi và cũng là tác phẩm giúp Nelle Harper Lee trở thành 

nữ nhà văn nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Tiểu thuyết này đã giúp bà đoạt giải Pulitzer năm 1961 và Huân chương Tự 

do của Tổng thống do Tổng thống George W.Bush trao tặng năm 2007 cùng rất 

nhiều giải thưởng danh giá khác. 
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Nhà văn Nelle Harper Lee (Ảnh: Lisa Larson-Walker) 

 

Giết con chim nhại phần lớn được viết theo giọng kể của một đứa trẻ là bé 

Scout (6 tuổi). Nhưng cũng chính từ góc nhìn ngây thơ của trẻ nhỏ, Harper Lee đã 

mang tới cho người đọc nhiều suy nghĩ sâu sắc. 

Dưới đây là những trích dẫn đáng nhớ nhất của bà trong tác phẩm này: 

1. “… Scout, con sẽ sinh hoạt thoải mái hơn nhiều với đủ loại người. Con 

không bao giờ thực sự hiểu một người chừng nào con chưa xem xét mọi việc từ quan 

điểm của người đó…” – Bố Atticus 

2. “Có những loại người… họ quá bận lo về thế giới bên kia đến độ không hề 

biết cách sống trong thế giới này, cháu có thể nhìn xuống phố là thấy những kết quả 

đó…” – Cô Maudie 

https://shorten.asia/8nZNKk7w
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 3. “… Con có thể nghe một số lời đồn xấu về vụ này ở trường, nhưng nếu 

được thì hãy làm cho bố một điều: con hãy ngẩng cao đầu và hạ nắm đấm xuống. 

Cho dù ai nói bất cứ điều gì với con, đừng để chúng khiến con nổi giận. Cố đấu tranh 

bằng cái đầu của con cho một sự thay đổi… đây là một việc tốt,… Đơn giản bởi vì 

cho dù chúng ta đã bị đánh bại một trăm năm trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng 

đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố thắng.” – Bố Atticus 

4. “Jack! Khi trẻ con hỏi chú điều gì hãy trả lời nó, vì thiện chí. Nhưng đừng 

bịa chuyện. Trẻ con là trẻ con, nhưng chúng có thể phát hiện sự lẩn tránh nhanh hơn 

người lớn và sự lẩn tránh chỉ làm chúng bối rối… Ngôn ngữ bậy bạ là một chặng 

đường mà mọi trẻ con đều đi qua, và với thời gian nó sẽ chết, khi bọn trẻ biết ra rằng 

chúng không thể thu hút sự chú ý bằng cái thứ ngôn ngữ đó…” – Bố Atticus 

 

5. “… Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn, nếu con có thể bắn trúng, 

nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi.” – Bố Atticus 
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6. “Mấy con chim nhại chẳng làm gì khác ngoài đem tiếng hót đến cho ta 

thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên bẹ 

ngô, chúng không làm gì khác ngoài hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó 

lý giải vì sao giết một con chim nhại là tội lỗi.” – Cô Maudie 

7. “Thiện xạ là món quà của Chúa, một tài năng… ô, cháu phải thực hành để 

hoàn thiện nó, nhưng bắn súng khác với chơi đàn dương cầm hoặc cái gì giống vậy. 

Cô nghĩ có lẽ ông đã đặt súng xuống khi ông nhận ra Chúa đã cho ông một lợi thế 

thiếu công bằng so với hầu hết các sinh vật khác… Con người có đầu óc sáng suốt 

thì không bao giờ tự hào về tài năng của mình.” – Cô Maudie 

8. “… Họ có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho những ý kiến của họ. 

Nhưng trước khi bố sống được với người khác, bố phải sống với chính mình. Có một 

thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người.” – Bố Atticus 

9. “Bố cố hết sức để yêu thương mọi người… Đôi khi bố cảm thấy khó khăn… 

không hề là sự xúc phạm khi mình bị người ta gọi là thứ gì đó mà họ nghĩ là một cái 

tên xấu. Nó chỉ cho con thấy người đó tội nghiệp làm sao, nó không làm tổn thương 

con…” – Bố Atticus 
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Bộ phim chuyển thể To Kill a Mockingbird (1962) của đạp diễn Robert Mulligan. 

 

10. “Bố muốn con thấy lòng can đảm thực sự là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can 

đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết mình sẽ thất bại 

từ trước khi bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng, dù 

có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con cũng thắng. Bà Dubose 

đã thắng, tất cả bốn mươi sáu ký của bà. Theo quan điểm của bà, bà đã chết mà 

không mắc nợ bất cứ cái gì và bất cứ ai. Bà là người can đảm nhất bố từng biết.” – 

Bố Atticus 

11. “Không cần thiết phải nói mọi điều mình biết… người ta không thích có 

ai đó xung quanh biết nhiều hơn họ. Nó làm cho họ bực thêm. Cô sẽ không làm thay 

đổi được bất kỳ ai trong số họ bằng cách nói đúng, tự họ phải cảm thấy muốn học 

hỏi, và khi họ không muốn học thì cô chẳng thể làm gì ngoài việc im miệng hoặc 

nói bằng thứ ngôn ngữ của họ.” – Bà Calpurnia. 
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12. “Dù gì thì đám đông hung hãn cũng bao gồm những con người đơn lẻ… 

Cần 1 đứa bé tám tuổi để làm họ tỉnh lại…Điều đó chứng minh điều gì đó – rằng 

một đàn thú hoang vẫn có thể bị ngăn lại được, đơn giản bởi họ vẫn là con người. 

Hừm, có lẽ chúng ta cần 1 lực lượng cảnh sát toàn trẻ em…” – Bố Atticus 

13. “Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, trong khi đối chất lại hỏi 

một nhân chứng một câu hỏi mà bạn không biết trước câu trả lời, đó là một nguyên 

tắc… Làm vậy, thường bạn sẽ nhận được một câu trả lời mà bạn không muốn, một 

câu trả lời có thể làm hỏng vụ kiện của bạn.” – Scout 

14. “Phần lớn mọi người đều tốt cả, con ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đấy 

thôi.” – Bố Atticus 

Trần Phong (theo Guardian) 
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