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  وبالگ یک پزشک

   قسمت اول - دقیقه60

ای در  ھـای کلیـشه یکـی از نمـایش) راوی/ مجری(
ای است که از یک شاھد عینـی  ھا آن لحظه دادگاه

آیا شما فردی را که مرتکب جنایت : شود سوال می
  بینید؟  شده، در اتاق این دادگاه می

ھـای واقعـی اتفـاق  این صـحنه ھمیـشه در دادگـاه
» آن انگشت اتھـام«ھیئت منصفه افتد، و برای  می

خـاطر توسـط یـک شـاھد عینـی بـه  که با اطمینان
تــرین مــدرک  رود، قــاطع ســمت مجــرم نــشانه مــی

  .شود محسوب می

 DNAتر دیگری وجود دارد کـه  کننده ولی مدرک قانع
  .نام دارد

 زنـدانی از طریـق آزمـون 235) امریکا(در این کشور 
DNAگیــزی کــه ان انــد، و مــسئله حیــرت  تبرئـه شــده

بـیش از سـه چھـارم ایـن : اتفاق افتاده، این اسـت
افراد به دلیل شھادت یک شـاھد عینـی بـه زنـدان 

 دانیم اشتباه بـوده اند، شھادتی که امروز می افتاده
  . است

  

ھای گرم و شرجی برلینگتـون،  یکی از شب) راوی(
  1984 جوالی 28در کارولینای شمالی، 

وی کـالج، بـه  سـاله و دانـشج22جنیفر تامپسون، 
آپارتمان خودش رفته بود و زودتر از معمول خوابیـده 

  .بود

اش  که او خواب بود، مردی در عقبی خانه در حالی
او قبل از آن، چراغ باالی در . را شکست و وارد شد

  .را شکسته بود و سیم تلفن را قطع کرده بود

یادم میاد که تقریبا از خـواب بیـدار شـدم و ) جنیفر(
کـی اونجاسـت؟ و بعـد : وندم و گفـتمسرم رو چرخ

سر یک نفـر رو دیـدم کـه آھـسته از کنـار تخـتم رد 
مـن فریـاد کــشیدم و او تیغـه چـاقوش رو زیــر . شـد

  .گلوی من گذاشت

  چاقو؟) مجری(

و به من گفت خفـه شـو وگرنـه . بله، چاقو) جنیفر(
  . کشتمت می

اولین فکری که به سر جنیفر زد این بود کـه ) راوی(
خواھد بردارد و  ھاد کند ھر چیزی که میبه او پیشن

  .برود

بھش گفتم میتـونی کـارت اعتبـاری، کیـف ) جنیفر(
پول، و ھر چیزی کـه تـوی ایـن آپارتمـان ھـست رو 

و او یـک . تونی ماشـینم رو ببـری حت  می. برداری
مــن پــول تــو رو «نگــاھی بــه مــن انــداخت و گفــت 

  .و من فھمیدم که چی قراره اتفاق بیفته» نمیخوام

جنیفر با خودش تصمیم گرفت که ھشیاری ) راوی(
خود را حفظ کند و او را دقیقا زیر نظـر بگیـرد تـا اگـر 

  .زنده ماند، بتواند او را برای ابد به زندان بیندازد

صــداش چطوریـه؟ آیــا ) بـا خــودم میگفـتم) (جنیفـر(
  لھجه داره؟ آیا جای زخم یا تاتو روی بدنش داره؟

ی تو بود، و تو داشتی او در حال آزار جنس) مجری(
  سپردی؟ اش رو به خاطر می قیافه

خواستم به جزئیات دقت کـنم  من فقط می) جنیفر(
تا اگر زنده موندم، و واقعا قصدم این بود که بمـونم، 

  .بتونم پلیس رو کمک کنم که دستگیرش کنه

بعد از نیم ساعت، جنیفر مـرد متجـاوز را بـا ) راوی(
تواند برایش یـک  ، میترفندی گول زد که اگر بگذارد

و سـپس، از سـمت در عقـب . نوشیدنی آماده کند
آن مـرد ھـم فـرار کـرد و در نـیم . پا به فرار گذاشت

  . مایلی خانه او، به یک زن دیگر تجاوز کرد

کارآگـــاه مایـــک گالـــدین، جنیفـــر را در بیمارســـتان 
  .مالقات کرد

یادم میاد اولین حرفی کـه جنیفـر بھـم زد ) گالدین(
من باالخره اونی که این بال رو سرم آورد،  «:این بود

میگفت وقت کافی داشته که حسابی » .گیر میارم
بھش نگـاه کنـه، و اگـر فرصـتش پـیش بیـاد، حتمـا 

  .تونه شناساییش کنه می

کارآگاه گالدین با کمک جنیفر تالش کرد کـه ) راوی(
از طریـق . یک طرح اولیه از چھـره مجـرم تھیـه کنـد

یر چـشم، بینـی، گـوش، و روی ھم گذاشتن تـصاو
لب چھرھای که جنیفر آن شب دیده بود، بازسازی 

  . شد

طرح صورت معلوم شد و بررسی اطالعات مظنونین 
  .شروع گردید
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ھا مرد جوانی به نام رانلد کـاتن بـود  یکی از مظنون
که در رستورانی نزدیک محل وقـوع ھـر دو جنایـت، 

یک مورد شکـستن : کار میکرد و پرونده ھم داشت
در و وارد شدن، و یک مورد تھدیـد جنـسی در دوره 

  .نوجوانی

ســه روز بعــد از حادثــه، مایــک گالــدین از جنیفــر 
ــرای انجــام  . بیایــد» آپ  فوتــ  الیــن«خواســت کــه ب

  )تشخیص متھم از روی عکس(

به جنیفر گفـت . او شش عکس را روی میز قرار داد
عکس مجرم ممکن است در بین عکسھا باشـد یـا 

  .نکه وقت کافی دارد و عجله نکندنباشد، و ای

  این خودشه؟: آیا جنیفر بالفاصله گفت) مجری(

  .تک عکسھا رو مطالعه کرد نه، او اول تک) گالدین(

ــادم میــاد کــه احــساس مــی) جنیفــر( کــردم دارم  ی
ـــان  ـــدمSATامتح ـــا و . ( می امتحـــان ورودی کالجھ

  )دانشگاھھا در امریکا

ه میدونیــد چــی مــیگم، وقتــی آدم مجبــور میــش
 Aاز بین چند تا گزینـه، . ھاش رو محدود کنه انتخاب

  )  و فقط یک جواب رو انتخاب کنه( رو حذف کنه Bو 

  ای؟ مثل سوال چند گزینه) مجری(

  ! دقیقا) جنیفر(

ھـا را بـه  طبق گزارش پلیس، جنیفر عکـس) راوی(
  .مدت پنج دقیقه مطالعه کرد

ن ایـ: او عکس رانلد رو انتخاب کرد و گفت) گالدین(
  .ھمون مردیه که بھم تجاوز کرد

و شـما ھـم حتمـا ازش پرسـیدی کـه آیـا ) مجری(
  مطمئنه؟ و او ھم حتما گفت که آره؟

  .بله، دقیقا) گالدین(

رانلد کاتن اخبار را از مادر یکی از دوستانش ) راوی(
  .شنید

پرسیدم ! پلیس دنبالته! ران: او به من گفت) رانلد(
گفتم ولی من ! وزچرا؟ برای چی؟ گفت به جرم تجا
  !یه ھمچین جرمی مرتکب نشدم

  آیا ترسیدی؟) مجری(

نترســیدم، داشــتم تــالش میکــردم بفھمــم ) رانلــد(
  جریان چیه، چرا؟

ــد ) گالــدین( ــیس(رانل ــه اداره پل ــر ) ب ــا ذک ــد و ب اوم
جزئیات گفت که اون شـب ھنگـام وقـوع جـرم کجـا 

ولـی بعـدھا معلـوم شـد کـه . بوده، و بـا کـی بـوده
  .اشتباه گفته

بودم و برنامه  من بعدا فھمیدم که گیج شده) رانلد(
بـودم، و ھمـین موضـوع  ام رو قاطی کرده آخر ھفته

دلیل کافی در اختیار اونا گذاشت که فکر کـنن مـن 
  .دروغ گفتم

   بود؟1984 آگوست 1اون روز ) مجری(

  .درسته) رانلد(

یعنی تو رفته بودی بـه اداره پلـیس کـه در ) مجری(
رفع اتھام کنـی، کـی از اونجـا بیـرون واقع از خودت 

  اومدی؟

  . من دیگه بیرون نیومدم) رانلد(

ــد او را . او بازداشــت شــد) راوی( ــد روز بع بــه (چن
ـــان ـــه متھم ـــراه بقی ـــن«در ) ھم ـــال الی » آپ فیزیک

تشخیص مـتھم بطـور فیزیکـی، معمـوال . (گذاشتند
  )درحالیکه شاھد از پشت شیشه او را میبیند

  .ودم ب5من شماره ) رانلد(

  آیا ترسیده بودی؟) مجری(

خیلی ترسیده بـودم، عـصبی بـودم، اونقـدر ) رانلد(
  .که ھمه بدنم میلرزید

بـود کـه یـک قـدم جلـو  به اونا گفته شـده) گالدین(
  .بیان، صحبت کنن، و برگردن عقب

یادم میاد به کارآگاه نگاه کردم و گفـتم کـه ) جنیفر(
باشه5 و 4باید بین شماره  دیگـه میـشه یـک بـار .  

  بیان جلو و حرف بزنن؟

 است، 5بعد از آن او گفت که مجرم شماره ) راوی(
  .یعنی رانلد کاتن

  آیا صددرصد مطمئن بودی؟) مجری(

  .صددرصد مطمئن بودم) جنیفر(
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ــا کــسی مــثال بھــت گفــت کــه آفــرین، ) مجــری( آی
  درست انتخاب کردی؟

بعدا به من گفتن که این ھمون کسیه کـه ) جنیفر(
آپ عکـسش رو انتخـاب  در فوتـو الیـنمن قبال ھـم 

پـس درسـت ! بینگـو: منم پیش خودم گفـتم. کردم
  .بوده، اشتباه نکردم

ــانونی، ھیئــت  در بررســی یــک ھفتــه ای مــدارک ق
درمـورد غیبـتش (منصفه از ادعای دروغ رانلد کـاتن 

ــرم ــوع ج ــام وق ــین) ھنگ ــد، ھم ــع ش ــور از  مطل ط
 مطابقت لباسھای او با توصیفات جنیفر، و یـک تکـه
ابر که کف اتاق افتاده بود و به نظر میرسید که مال 

ھای مجرم باشـد، و از ھمـه مھمتـر،  یکی از کفش
  .شھادت خود جنیفر

وقتی اونا ازت پرسیدن کـه آیـا مـردی کـه ) مجری(
این کار رو باھـات کـرده اینجـا میبینـی، تـو رانلـد رو 

  نشون دادی؟

  .بله، دقیقا، رانلد کاتن رو نشون دادم) جنیفر(

ــا انگــشتش بــه ) رانلــد( او اســم مــن رو گفــت، و ب
ظاھرا ھمه . سمت من اشاره کرد، و ھمش ھمین

  .چیزی که الزم بود، ھمین بود

  چه احساسی داشتی؟) مجری(

احساسم مثل این بود کـه یکـی بھـم چـاقو ) رانلد(
  .زده باشه

 دقیقه رای خود 40ھیئت منصفه ظرف تنھا ) راوی(
  .کامال گناھکار: را صادر کرد

 سـال محکـوم 50اضافه ه او به حبس ابد ب) جنیفر(
ای بود که عدالت  و برای من، اون ھمون لحظه. شد

چون من یک قربـانی بـودم، و او یـک آدم . اجرا شد
وحشتناک، کـه دیگـه ھیچوقـتِ ھیچوقـت از زنـدان 

  .شد آزاد نمی

ــا دســتبند و زنجیــر بــه زنــدان ) راوی( رانلــد کــاتن ب
سـاله 22او . من قل شدمرکزی کارولینای شمالی   

  .بود

گـن یـه مـرد گریـه  دونید، ھمیـشه مـی می) رانلد(
من خیلی وقتھا بالشم ... کنه، ولی این دروغه نمی

ـــی ـــی رو بغـــل م ـــردم و آرزو م ـــردم ای ک ـــاش  ک ک
تونستم مادرم رو، پدرم رو، خواھر بـرادرم رو در  می

طـوری  کـاش ایـن کـردم ای آرزو مـی. آغوش بگیرم
  .نشده بود

 او شروع کرد در آشپزخانه زندان کار کردن و )راوی(
ر زندانیھا آواز خواندن   . در گروه کُ

طــور بــرای وکالیــش پــشت ســر ھــم نامــه  ھمــین
تـا . نوشت، با این امید که دادگـاه تجدیـدنظر بگیـرد

آنکــه یــک روز، وقتــی یــک زنــدانی جدیــد را آوردنــد، 
  .احساس عجیبی به او دست داد

خوام، قیافه شما برا  بھش گفتم معذرت می) رانلد(
من خیلی آشناست، اھل کجایی؟ گفت برلینگتون، 

گفتم شما خیلی شبیه تصویر ! گفتم منم ھمینطور
ھمون متھمی ھستی که به خاطر جرمش مـن رو 
ــرم رو  ــا شــما اون ج ــردن، آی ــدانی ک اشــتباھی زن

  .مرتکب شدی؟ و او گفت نه، کار او نبوده

رو دیـدی و یه لحظه صبر کن، یعنـی تـو او ) مجری(
) در اداره پلـیس(شـده  نگـاری به یاد عکـس چھـره

  افتادی؟

  .طوره ھمین) رانلد(

ــاوز ) راوی( ــه جــرم تج ــود و ب ــول ب ــابی پ اســم او ب
ــده ــتگیر ش ــود دس ــدان . ب ــپزخانه زن ــم در آش او ھ

  .مشغول به کار شد

ھا من رو پول صدا میکردن، بـه جـای  نگھبان) رانلد(
  .کاتن

زدن؟ یعنـی  او صـدا مـیاونا تو رو به اسم ) مجری(
به عبارت دیگه، مردم شما دو تا رو بـا ھـم اشـتباه 

  میگرفتن؟

  .بلـــــــــــــــــه، دقیقـــــــــــــــــا) رانلـــــــــــــــــد(
  
تا آنکه یک روز، یـک زنـدانی دیگـر بـه رانلـد ) راوی(

گفت که شنیده بابی پـول اعتـراف کـرده کـه دو تـا 
  .تجاوز آن شب کار او بوده

رانلد کاتن موفق شـد یـک محاکمـه جدیـد بگیـرد و 
ی او بابی پول را ھم به جلـسه دادگـاه احـضار وکال

ــد ــود. کردن ــا ب ــم ھمانج ــر ھ ــه جنیف ــن . درحالیک ای
لحظھای بود که رانلد کاتن امید زیادی به آن بـسته 

  .بود

تـو داشـتی . بابی پول در اتاق دادگـاه بـود) مجری(
  چه اتفاقی درون تو افتاد؟. ردی نگاھش میک
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  ...چی ھی) جنیفر(

  !چی؟ ھی) مجری(

ریــن احــساسی کــه مــن  در واقــع بزرگــت) فــرجنی(
داشتم عصبانیت نسبت به وکیل مدافع بـود، چـون 

کردم چطور به خودش اجازه داده که من  که فکر می
رو زیر سوال ببره؟ چطور جرئـت میکنـی مـن رو یـه 
طوری نشون بدی که ممکنه قیافه کسی که بھـم 
تجاوز کرده رو فراموش کـرده باشـم؟ یعنـی ھمـون 

تونـستم فرامـوش کـنم،   ھرگـز نمـیکس  ک  من
  ...کنی چطور جرئت می

رانلد کاتن دوباره محکوم شد، و این دفعه به ) راوی(
  .دو بار حبس ابد

ھفت سال بعد، اخبار جدیـدی مربـوط بـه محاکمـه 
 و بقیه رانلد.  در زندان پیچید» سیمپسون. جِی. او«

  .زندانیان موضوع را دنبال میکردند

دم رو برمیداشـتم، ھـدفونش من رادیوی خو) رانلد(
ـــک  ـــرون ی ـــرفتم بی ـــه گوشـــم میذاشـــتم و می رو ب

  .گوشھای مینشستم

  و به جلسه محاکمه گوش میکردی؟) مجری(

  .بله) رانلد(

بـود کـه  رانلد توجھش به چیزی جلب شـده) راوی(
  DNA: چوقت در موردش نشنیده بود ھی

ن که استاد حقوق بود،  ِ او به وکیل جدیدش، ریچ روز
  .تنام  نوش

ن به او ھشدار داد که حتی اگر مـدرکی حـاوی  ِ روز
DNA ،باقی مانده باشد، که احتمـاال بـاقی نمانـده 
یـا . (تواند مثـل یـک چـاقوی دو لبـه عمـل کنـد می

  )نجاتش دھد یا به ضررش تمام شود

ن( ِ به او گفتم متوجه باش که اگر نتایج آزمایش ) روز
DNAبیرون بیـاد و نـشون بـده کـه تـو ایـن جـرم رو  

ای کـه مـا  مرتکب شدی، دیگـه ھـر اقـدام قـانونی
ای نداره و تو باید بقیـه  انجام بدیم، کوچکترین فایده
  .عمرت رو در زندان بگذرونی

او به تو ھشدار داد که اگه نتیجه آزمـایش ) مجری(
  مثبت باشه، دیگه کارت تمومه؟

بله، ولی من بھش گفتم این قدم رو برداره ) رانلد (
  .بدهو کار رو انجام 

ھای اداره پلیس برلینگتون،  در البالی قفسه) راوی(
 سـال پـیش نگھـداری 10مدارکی از دو مورد تجاوز 

  . بود شده

ھـا یـک ذره کوچـک از تنھـا یـک  درون یکی از بسته
  .  باقی مانده بودDNAعدد اسپرم حاوی 

آنچه که رانلد کاتن در تمـام ایـن مـدت بارھـا گفتـه 
یگناه اسـت و کـسی کـه اینکه او ب. بود، اثبات شد

  .است تجاوزھا را مرتکب شده، بابی پول بوده

چند روز بعد، رانلد کاتن دوباره در دادگاه حاضر شد، 
  .و این بار، برای تبرئه

عنـوان یـک فـرد آزاد از ایـن ه شما امروز بـ) قاضی(
  .روید دادگاه بیرون می

بنابراین شـما نـه تنھـا متوجـه شـدید کـه ) مجری(
ت رو مرتکب نشده، بلکه فھمیدید که رانلد اون جنای

  مجرم، بابی پول بوده؟

اصـال . اون اتفاق واقعا شـوک بزرگـی بـود) گالدین(
 سال گذشته 11... باورکردنی نبود، منظورم اینه که

ــود ــی! ب ــه و م ــه، ب ــد ک ــر  فھمی ــن درگی ــال م ھرح
 سـال 11ای بودم که به خاطرش یک انسان  پرونده

 من واقعا برای او و از زندگی خودش رو باخته بود، و
  .خانوادھاش ناراحت بودم

ھــایی کــه رانلــد کــاتن دوران  در طــی ســال) راوی(
گذراند، جنیفر ازدواج کرده بود  محکومیت خود را می

  .و صاحب فرزندانی شده بود

آیا شما کـسی بـودی کـه بـه جنیفـر خبـر ) مجری(
  داد؟

العمل نشون داد، میگفـت  بله، و او عکس) گالدین(
ونــه حقیقــت داشــته باشــه، اصــال ممکــن نــه، نمیت

نیست، من میدونم که رانلد کاتن بھم تجاوز کرده و 
  . ھیچ شکی ندارم

مثل این بود که یـک نفـر زنـدگیم رو گرفتـه ) جنیفر(
  .باشه و سر و ته کرده باشه

  آیا او گریه کرد؟) مجری(

اوه بله، گریه کرد، درھم شکست، یعنـی ) گالدین(
فھمیــد کــه، یــک  یخــودش رو مقــصر میدیــد، مــ

  . احساس گناه که من این بال رو سر این آدم آوردم

  شرمسار بودی؟) مجری(
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بلــــه، شرمــــسار، بطــــرز وحــــشتناکی ) جنیفــــر(
  .کننده و نابودکننده شرمسار، یک شرمندگی خفه

اما جنیفر ھر بار درباره آن شب فکر میکـرد، ) راوی(
 و یا خواب آن را میدید، ھنوز صورت رانلد کاتن جلوی

  . چشمھایش میآمد

برای آنکه بتواند این مشکل را پشت سر بگذارد، از 
رانلد خواھش کرد که در یک کلیسای محلی با ھم 

  .مالقات کنند

یادم میاد که رانلد وارد کلیسا شـد، و مـن ) جنیفر(
  .جسما نمیتونستم روی پاھام بایستم

  .جنیفر عصبی به نظر میرسید، ترسیده بود) رانلد(

ً به گریه افتادم، بھش نگاه کـردم و من) جنیفر(  فورا
مــن اگــر ھــر ثانیــه از ھــر دقیقــه از ھــر ! گفــتم ران

ساعت از باقیمانده عمرم رو صرف این کنم کـه بـه 
تو بگم چقدر متاسفم، حتی یک ذره ھم نزدیک بـه 

مـن . اون چیزی که توی قلبم حس میکـنم، نـشدم
و رانلد فقط خـم شـد، و دسـتھای . خیلی متاسفم

مـــن :  گرفـــت، و بھـــم نگـــاه کـــرد و گفـــتمـــن رو
  .بخشمت می

ـــد( ـــر: مـــن بھـــش گفـــتم) رانل ـــو رو ! جنیف مـــن ت
خوام کـه تـو بـه پـشت سـرت  بخشم، من نمی می

ــا  ــر دوی م ــه ھ ــوام ک ــط میخ ــن فق ــی، م ــاه کن نگ
خوشحال باشیم و گذشته رو فرامـوش کنـیم و بـه 

  .زندگی برگردیم

ای که رانلد من رو بخشید، مثـل  اون لحظه) جنیفر(
ً التیام پیدا کرد، و مـن فکـر  این بود که قلب من جدا

ایـن . کردم ایـن ھمـون شـفقت و بخـشش واقعیـه
ھمون چیزیه که توی کلیساھا بـه آدم یـاد میـدن و 

و حاال اینجا !  ھیچ کدوم از ما ھیچوقت درکش نکرده
میخـوام بگـم . مردی بود که من ازش نفرت داشـتم

عــا  ســال ھــر روز زنــدگیم د11مــن در طــول اون 
کـردم کـه یـک  کردم که این مرد بمیره، دعا می می

این بود . نفر توی زندان بھش تجاوز کنه و بکشدش
و حاال این آدم ! دعایی که من به درگاه خدا میکردم

  . با بزرگواری من رو بخشیده بود

  ست، نیست؟ دھنده واقعا تکان) مجری(

چرا، من چقدر در اشتباه بـودم، و او چقـدر ) جنیفر(
  .  بودخوب 

چطور امکان داشت که جنیفر چھره کـسی ) راوی(
که او را مورد تجاوز قرار داده بود، با آن دقت مطالعه 

حال چنین اشتباھی مرتکب شـود؟ و  کند، و با این
چطور او نتوانست بابی پـول را کـه تجـاوزگر اصـلی 
بود، شناسایی کند، وقتـی کـه سـه سـال بعـد در 

  بود؟دادگاه درست روبروی او نشسته 

برای شنیدن این قسمت از داستان، بـا مـا ھمـراه 
  .باشید

  

   قسمت دوم- دقیقه60

 باعث تبرئه بیش DNAبعد از آن که ) راوی/ مجری(
 زندانی شد که اکثرا درگیر پروندھھای قتل و 230از 

شناسـان بـه عقـب برگـشتند تـا  تجاوز بودند، جـرم
علت صدور آن احکام اشـتباه را بررسـی و مطالعـه 

  .دکنن

ای است تحت  نتیجه تحقیقات متمرکز آنھا، مسئله
درصـد آن 75بـیش از : عنوان خطـای شـھود عینـی

زنـدانیان بیگنـاه، بـه دلیـل آنکـه یـک شـاھد عینـی 
اشتباھا انگشت اتھامش را به سـمت آنھـا نـشانه 

  .بودند رفتھبود، محکوم شده

  .اصل مشکل به ضعف حافظه برمیگردد

 ما توضیح داد کـه مـا )برنامه(یکی از محققان برای 
ــون مــی ــیم حافظــه شــبیه یــک ضــبط اکن صــوت  دان

در (توانیـد یـک اتفـاق را  نیـست، یعنـی شـما نمـی
ضـبط کنیـد و بعـدا آنـرا دوبـاره پخـش ) حافظه خـود

  .کنید

بلکه حافظه تغییرپـذیر اسـت، در آن فواصـل خـالی 
بـا خـاطراتی کـه (بسیاری وجود دارد که به راحتی 

شـود و ھمچنـین  آلـوده مـی) متعلق به مـا نیـست
ھا و پیـشنھادھای دیگـران را  آمادگی پذیرش تلقین

ھمانطورکه در مـورد جنیفـر تامپـسون و رانلـد . دارد
  . کاتن پیش آمد

 آیــا شــما فکرشــم قبــل از ایــن مــورد،) مجــری(
گناه  کردی که این ھمه آدم دیگه ھستن که بی می

  به زندان افتادن؟

من اعتقاد داشتم کـه . کردم نه، فکر نمی) گالدین(
آدمھای بیگناه به خاطر جرمی که مرتکـب نـشدن، 

  ! شن محکوم نمی
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  کنی؟ االن چطور فکر می) مجری(

 بـاالخره بیـشتر از. فھمم اوه االن بھتر می) گالدین(
 6 مورد مشابه در سراسر کشور داشتیم، فقط 200

مورد توی ھمین ایالت داشتیم که خب اولین اونھا، 
  .ھمین پرونده من بود

ھمزمان با آزاد شدن این مردان بیگناه یکی ) راوی(
: بعد از دیگری، ما متوجه یک مـسئله دیگـر شـدیم

اینکه در تمام آن مواردی که شـاھد عینـی مرتکـب 
آپ اولیه حضور  مجرم اصلی در الینبود،  خطا شده
  .نداشته

آپ رو  وقتی که اونجا نشستی و فوتو الین) جنیفر(
جلوی روت گذاشتن، فـرض رو بـر ایـن میـذاری کـه 
یکی از این عکسھا باید متعلـق بـه مـتھم باشـه و 

  .این وظیفه منه که شناساییش کنم

او . و البته جنیفر وظیفه خودش را انجام داد) راوی(
مشکل اینجا بود که . ھم را شناسایی کردعک  مت

  !بود متھم، یعنی رانلد کاتن، مرتکب تجاوز نشده

  .آپ نبود عکس بابی پول در فوتو الین) جنیفر(

  !درسته) مجری(

  .آپ ھم نبود او در فیزیکال الین) جنیفر(

لز( ِ وقتی عکس مجرم اصلی در مجموعه عکسھا ) و
ون نیست، برای شاھد عینی خیلی مـشکله کـه ا

  .رو تشخیص بده

لز، یکی از اسـاتید روانـشناسی در ) راوی( ِ َـری و گـ
ــوا، مــدت  ــالتی آی ــشگاه ای  ســال اســت کــه 30دان

درمورد حافظه شاھدان عینی به تحقیق و مطالعـه 
  .مشغول میباشد

او میگوید وقتی مجـرم اصـلی وجـود نـدارد، شـاھد 
کند که بیشترین  عینی معموال کسی را انتخاب می

  . ه او داردشباھت را ب

کنم که رانلد کاتن و بابی پـول  من فکر می) مجری(
ــه ھــم ھــستن ــی شــبیه ب ــا و  شــک  لــب. خیل ھ

ھا خیلی به ھم شباھت داره، و ابروھای ھر  چشم
 دو نفر یک طوری باال قـرار داره، مثـل حالـت تعجـب

  . کرده

لز( ِ طوره، و وقتی عکس بـابی پـول در  بله ھمین) و
ن اون کسیه که در معرض آپ نباشه، رانلد کات الین

  .گیره خطر قرار می

ــز مــی) راوی( ل ِ ــی، دو  و ــد شــھادت شــھود عین گوی
 یکی اینکـه اغلـب مواقـع غیرقابـل: ویژگی بارز دارد

ــصفه  ــت من ــرای ھیئ ــه ب اعتمــاد اســت، و دوم اینک
  !کننده است خیلی قانع

ــری( ــدر  مــن مــی) مج ــرا اینق ــه چ ــم ک ــونم بفھم ت
ه مـن اونجـا گـ ست، وقتـی یـک نفـر مـی کننده قانع

  .کنه بودم، آدم حرفش رو باور می

لز( ِ کنـی بـرای اینکـه اون آدم  حرفش رو باور مـی) و
  . دلیلی نداره دروغ بگه

  !دقیقا) مجری(

لز( ِ سیستم قضایی طوری تنظیم شده که تقریبا ) و
میتونه دروغگوھا رو از راستگوھا سوا کنه، و تقریبا 

ک نفـر، ولی وقتـی یـ. ده این کار رو خوب انجام می
رو داره اشــتباه » حقیقــت«در حالیکــه قــصد گفــتن 

دونه با یک  سیستم قضایی واقعا نمی! میکنه چی؟
ھمچین کسی چطور برخورد کنـه، و مـا ھـم اینجـا 

  .زنیم داریم در مورد خطاھای صادقانه حرف می

لز قدم به قدم به ما کمک کـرد تـا بفھمـیم ) راوی( ِ و
عـضی از آنھـا افتد کـه ب چطور این خطاھا اتفاق می

  .رسد خالف منطق به نظر می) در نگاه اول(

 دقیقه وقت صرف کرد تـا عکـسھا را 5وقتی جنیفر 
مطالعه کند، ھم خودش و ھم کارآگاه گالـدین فکـر 

کردند که او سعی کـرده دقـت زیـادی بـه خـرج  می
  .دھد

خواسـتم ھمینطـوری یـه چیـزی  مـن  مـی) جنیفر(
م ک ه خواستم مثـل کـسی باشـ باشم، نمی گفته
مــن واقعــا ! ایــن خودشــه! ایناھــاش: ھــو میگــه یــک
  .مطمئ  باشم) به انتخابم(خواستم  می

لز می) راوی( ِ   !گوید که این اصال خوب نیست اما و

ــز( ل ِ بازشناســی حافظــه در واقــع خیلــی ســریع ) و
ما مثال در مطالعات خودمون مشاھده . اتفاق میفته

 ثانیـه وقـت 15، 10کردیم که اگر کـسی بیـشتر از 
صرف شناسایی کنه، تقریبا میشه گفت که حافظه 

  .اعتماد نیست او قابل
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گی اگر جنیفـر واقعـا  یعنی شما داری می) مجری(
بود، باید تقریبا در ھمـون  مجرم رو شناسایی کرده
  داد؟ لحظه اول تشخیصش می

لز( ِ   .بله، تقریبا بالفاصله) و

لز می) راوی( ِ گوید یک روش بھتـر بـه جـای انجـام  و
نمایش ھمزمان چند عکس یا چند مظنون (پ آ الین

میتوانست این باشد که ھر عکـس یـا ) در یک صف
دادنـد تـا بـه  ھر فرد را تک تک به جنیفر نشان مـی

این طریق او بتوانـد ھـر یـک از آنھـا را مـستقیما بـا 
ــا  ــه ب ــد، و ن محتویــات حافظــه خــودش مقایــسه کن

  .  عکس یا نفرات دیگر

لز به من تحقیقی را نشان  ِ داد که در آن بـه بـیش و
نفر  رکت300از  کیفیـت و  کننده، عمـدا فـیلم بـی  

شده نـشان  سازی مبھمی از یک صحنه جرم شبیه
  .اند داده

لز ( ِ از پنجره به بیرون نگـاه ) در این تحقیق(شما ) و
ما بعـدا . کنی و مثال یک رفتار مشکوک میبینی می
گـیم کـه اون فـردی کـه در  ھـا مـی کننده به ش کت

دیدیـد، داشـته یـک بمـب رو در اون لولـه ھـوا فیلم 
  . کرده جاسازی می

کننـدگان یـک  بعد از این توضیح، بـه شـرکت) راوی(
خواھنـد کـه  دھنـد و از آنھـا مـی آپ نشان می الین

  . گذار را شناسایی کنند فرد بمب

  .واقعا کار سختیه) مجری(

لز( ِ   .خیلی مشکله) و

  !یدمو من ھمین یه لحظه پیش فیلم رو د) مجری(

لز( ِ بعـد از ) باید این رو در نظر بگیریم کـه(و البته ) و
صــحبتی کــه االن داشــتیم، شــما دیگــه موضــوع رو 

دونی و احتماال االن حواس جمعـی کـه کـسی  می
  .رو انتخاب نکنی

. دونـم کدومـه نه، نه، من فکر میکـنم مـی) مجری(
  ...من اگه بخوام انتخاب کنم

لز( ِ   دونی؟ کدومه؟ می) و

، )5شــماره (ر میکـنم بایــد ایـن باشــه فکــ) مجـری(
  اشتباه میکنم؟

لز( ِ   .بله) و

  !کنم؟ اشتباه می) مجری(

لز( ِ   !بله) و

  !!کنم؟ اشتباه می) مجری(

لز( ِ   !!بله) و

من گفـتم خیلـی کـار . خب، پس شما بگو) مجری(
  .سختی بود

لز( ِ   !ھیچ کدوم نبود) و

  !.... اوه وحشتناکه! ھیچ کدوم نبود؟) مجری(

لز( ِ ما در موردش ! دونستی ا موضوع رو میو شم) و
و ھمینه که اینقـدر کـار رو بغـرنج !! بودیم حرف زده
  .میکنه

مـن ! ببین چطوری من رو شـرمنده کـردی) مجری(
  ! االن احساسم مثل جنیفره

لز می) راوی( ِ گوید در شرایط واقعی، ایـن مـشکل  و
ــا آنچــه کــه در قــدم بعــدی اتفــاق میافتــد،  اغلــب ب

آیـا خاطرتـان ھـست کـه وقتـی . پیچیدھتر میـشود
آپ، رانلد کاتن را انتخاب کرد،  جنیفر در فیزیکال الین

پلــیس بــه او چــه گفــت؟  اطالعــاتی کــه بــه ظــاھر 
  .خطر بود بی

به من گفتند که این ھمون کسیه کـه مـن ) جنیفر(
. آپ عکسش رو انتخاب کـردم قبال ھم در فوتو الین
پـس درسـت بـوده، ! بینگـو: منم پیش خودم گفـتم

  .اشتباه نکردم

لز در مورد این نوع گزاره) راوی( ِ کننـده  ھای تقویـت و
در تحقیق قبلی، بعد از . است مطالعاتی انجام داده
کننـدگان ماننـد مـن یـک فـرد  آنکه نیمـی از شـرکت

لز بدون ) گذار بعنوان بمب(بیگناه را  ِ انتخاب کردند، و
آنکه حرف دیگری به آنھا بزند، از آنھـا خواسـت کـه 

. انـد پاسـخ دھنـد االتی درباره آنچه که دیـدهبه سو
ــاره مــشاھدات خــود  فقــط تعــداد کمــی از آنھــا درب

  ) درصد11حدود . (اطمینان باالیی داشتند

لز( ِ  درصد از اونھا گفتن که دید خیلی 4تنھا حدود ) و
خوبی داشتن که یک رقـم منطقیـست، چراکـه مـا 

و . کیفیتی به اونھا نـشون دادیـم مخصوصا فیلم بی
 درصد گفتن که میتونن جزئیات صـورت 3ھا حدود تن

سـت،  رو به یاد بیارن، که ایـن ھـم رقمـی منطقـی
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با اون دید بد، جزئیات (تونستن  چرا که در واقع نمی
  .)رو تشخیص بدن

ــــر از ) راوی( ــــروه دیگ ــــک گ ــــه ی ــــز ب ل ِ ســــپس و
 کنندگان که آنھا ھم ھمـین اشـتباه را کـرده شرکت

نجام دادند و متھم بودند، گفت که کارشان را خوب ا
و بعد از آنھا خواسـت کـه . (را درست انتخاب کردند

  .)به ھمان سواالت جواب بدھند

لز( ِ در این حالـت تقریبـا : اتفاقی که افتاد این بود) و
ھای خـود  کنندگان درباره پاسخ  درصد از شرکت45

دقـت کنیـد کـه ! مطمئن یا نزدیک به مطمئن بودنـد
اونھــا گفــتن کــه دیــد االن بیــشتر از یــک چھــارم از 

  .  خیلی خوبی داشتن

ایــن عینــا ھمــون چیزیـه کــه بــرای جنیفــر ) مجـری(
  !اتفاق افتاده

لز( ِ   ...دقیقا ھمینطوره) و

در واقـع داره میگـه کـه ) نمودار(یعنی این ) مجری(
  !کننده میتونه حافظه رو تغییر بده یک حرف تقویت

لز( ِ   !بله، میتونه) و

  !یاون ھم به طرز چشمگیر) مجری(

لز( ِ   !بله، ھمینطوره) و

لز میگوید راه) راوی( ِ حل مشکل این است که یک  و
آپ را انجام دھـد، کـسی کـه  فرد مستقل کار الین

باشد، و البته  حتی ھیچ شناختی از متھم نداشته
  !کارآگاه پرونده ھم نباشد

در جـایی کـه ! (بـودی شما نباید اونجا می) مجری(
  )ودجنیفر در حال تشخیص ھویت مجرم ب

  .درسته) گالدین(

 واقع کسی کـار اشـتباھی نکـرده ولی در) مجری(
  .بود، چون این روال کار بود

ھمینطوره، این یک روال معمول بود، روش ) گالدین(
صــورت انجــام  کــار مــا بــود، و ھمــه جــا بــه ھمــین

و ما !  اجرای قانون به حافظه کاری نداشت. شد می
یچ ھـ) شـھود عینـی(ھم بـرای مراقبـت از حافظـه 

مـا بـا ایـن مـسئله مثـل یـه . بـودیم تعلیمی ندیـده
ــی ــرم برخــورد م ــحنه ج ــی ســعی  ص ــردیم، یعن ک

کردیم خیلی دقیـق باشـیم و اصـول کـارمون رو  می
  .بودیم ما اون روزھا آموزش ندیده. انجام بدیم

اما شاید ھیچ کدام از این خطاھای حافظـه ) راوی(
یـن ترین قسمت ا ، نتواند عجیب)که تا اینجا گفتیم(

اینکه چطـور ممکـن اسـت کـه : پازل را توضیح دھد
باشـد و بـه  جنیفر در اتاق دادگاه بابی پول را دیـده

  !باشد؟ اشتباه خود پی نبرده

تو داشتی مستقیما بـه چھـره مـردی کـه ) مجری(
ای  کردی، ھمون چھره بھت تجاوز کردھبود نگاه می

ودی، و ھـیچ  که اون طور با دقـت مطالعـه کردھـب
ر ذھن تو زده نشد؟ یعنی ھیچـی، ھـیچ ای د جرقه

  احساسی بین تو و بابی پول درست نشد؟

و مـن بارھـا بـه عقـب ... ھیچـی... ھیچی) جنیفر(
برگــشتم و ســعی کــردم بفھمــم کــه آیــا حتــی یــه 
لحظه ھـم چیـزی بـین مـا نگذشـت؟ آیـا ھیچوقـت 

باشم و چیـزی از  بود که من به او نگاه کرده نشده
  .ای نبود اقعا ھیچ لحظهو و...  ذھنم نگذشته باشه؟

الیزابت الفتس استاد روانشناسی و حقوق ) راوی(
در دانشگاه کالیفرنیـا در ایـرواین اسـت و در زمینـه 

  .حافظه تخصص دارد

گفت احتماال  او به من تحقیقی را نشان داد که می
او از من . میتواند دلیل اشتباه جنیفر را توضیح دھد

. ر بــسپارمھــا را بــه خــاط خواســت کــه ایــن چھــره
سپس بعد از چند دقیقه، از من یک تـست حافظـه 

  .گرفت

کـدوم یکـی از ایـن دو چھـره رو بـه خـاطر ) الفتس(
  میاری؟

  .سمت راستی) مجری(

  بسیار خب، درست گفتی، حاال کدوم رو؟) الفتس(

  .سمت چپی) مجری(

ــردی، ) الفــتس( ــاب ک ــی رو انتخ شــما ســمت چپ
  .بسیارخب

ــری( ــی ) مج ــی، ول ــد 100گفــتم ســمت چپ  درص
  .مطمئن نبودم

کننـده آزمـایش  و حاال نوبـت قـسمت گمـراه) راوی(
  ...بود

خـب، دلیـل اینکـه )... مکـث، خنـده... (اوه) مجری(
تونم جواب بـدم اینـه کـه مـن ھمـین دو ثانیـه  نمی

پیش سمت چپی رو انتخاب کـردم، ولـی االن گـیج 
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شدم، دیگه مطمئن نیستم، چون ایـن دوتـا خیلـی 
ولــی فکــر میکــنم بــازم .. .شــبیه ھمدیگــه ھــستن

  . سمت  پی  اشه

جواب درست، تصویر ! ولی من اشتباه کردم) راوی(
الفتس توضیح داد که چطور ایـن . سمت راست بود

  .اتفاق افتاد و من گول خوردم

شما اول این چھره رو دیدی، ولی بعـدش ) الفتس(
تصویری که من نشون دادم یک نسخه تغییرکرده از 

که اصال در (راه یک چھره جدید اون چھره بود به ھم
بنــابراین مــن تقریبــا شــما رو ). عکــسھای اول نبــود

چون اصال .  فریب دادم که چھره غلط رو انتخاب کنی
اینجـا وجــود ) کـه جـواب تـست بـود(صـورت اصـلی 

و حـاال در . نداره، بلکه یک نسخه تغییرکرده از اونـه
تصویر بعد، وقتی که حق انتخاب داری بـین نـسخه 

 نسخه اصلی، سر ھمون نظر قبلی خـودت بدلی و
  .میایستی

این دقیقـا ھمـون چیزیـه کـه بـرای جنیفـر ) مجری(
  ! اتفاق افتاده

کـنـ  ـکـه  ایــن آزمــایش بــه مــا کمــک مــی) الفــتس(
بفھمیم چرا جنیفر توی اتـاق دادگـاه نشـسته، بـه 
بابی پول که تجاوزگر اصلی بوده، نگاه کـرده و بعـد 

نـه، اون فـرد پـول : فتـهبه رانلد کاتن نگاه کـرده و گ
چراکـه او پیوسـته در تمـام ایـن . نبوده، کـاتن بـوده

  .بوده مدت رانلد کاتن رو بعنوان مجرم انتخاب کرده

من دارم کم کم شک میکنم که بعد از این ) مجری(
ھایی که حافظـه درمیـاره، آیـا اصـال بایـد  ھمه بازی

ھـا شـھادت  بذاریم که شاھدان عینـی در محاکمـه
  ...!بدن یا نه

کنم چیزی که مھمه اینـه کـه  من فکر می) گالدین(
به این موضوع آگاھی داشته باشـیم و اون رو درک 

ــیم ــازپرس. کن ــیس، ب ــا، افــسرھای پل ھــا،  ھمــه م
  .ھا، ھمه باید این مسئله رو بدونیم وکیل

لز( ِ ھرحال ه ب. ما به شاھدان عینی احتیاج داریم) و
جرمان اگه بر اساس شھادت شھود، جنایتکارھا و م

رو محکــوم نکنــیم، دیگــه بــا خیــال راحــت و آســوده 
مــا ھــیچ . دســت بــه ارتکــاب جــرم و جنایــت میــزنن

تنھــا بایــد راھھــایی بــرای . انتخــاب دیگھــای نــداریم
  .بھبود این مشکل پیدا کنیم

و ایــن ھمــان کــاری اســت کــه جنیفــر از آن ) راوی(
تــاریخ بــه بعــد، بــا بــازگو کــردن داســتان خــود بــرای 

افسران پلیس و وکیالن مدافع، ھمواره دادستانھا، 

ھایی  او در این راه موفقیت. سعی کرده انجام دھد
ایالت محل زندگی خـودش، : است نیز کسب کرده

یعنی کارولینای شمالی، اولین ایالت در امریکا بـود 
. که قوانین خـود را مـورد بـازنگری اجبـاری قـرار داد

ھـای  شاھدان موظف شدند کـه عکـسطبق قانون 
ھمان را یک به یک ببینند، باید به شاھدان عینی مت

تاکید شود که عکس متھم ممکن است اصـال بـین 
ــد،  ــود نباش ــسھا موج ــین آن عک ــسئول و ھمچن م

اجرای کار باید یک فرد مستقل باشد که شـناختی 
ــا آنکــه اصــال  ــدارد و ی ــه حــداقل (از مــتھم ن ــرای ب ب

از برنامه ھای کامپیوتری ) رساندن ارتباطات کالمی
  .استفاده شود

ھایی که در حال حاضر در بعضی از  یکی از سیستم
ای است  افزار رایانه شھرھا استفاده میگردد یک نرم

اش کمک کـرده و بوسـیله  که مایک گالدین به تھیه
  .شود آپ انجام می آن فوتو الین

ن که حقوق تدریس می ِ گویـد  کند، می ولی ریچ روز
ام نگرفتـه، و که ھنوز در اکثر شھرھا اصالحات انجـ

  . این روند باید تغییر کند

ن( ِ ــم ) روز ــیس، ھ ــسران پل ــه اف ــست ک ــن چیزی ای
  .میتونن و ھم موظفن که ازش حمایت کنن

به خاطر اینکه در غیر اینصورت، کسی که ) مجری(
اونھــا تــوی خیــابون دســتگیر میکــنن، ممکنــه اصــال 

  .مجرم نباشه

ن( ِ درسته، دلیل اینکـه بـابی پـول تونـست بـه ) روز
راغ یک زن دیگه بره و بھش تجاوز کنه، ایـن بـود س

بنـابراین . که پلیس اشتباھا رفت سراغ رانلد کـاتن
رانلــد تنھــا کــسی نیــست کــه از ایــن اشــتباه ضــرر 

  .کرده

 سـال دارد، تـالش 47رانلد کاتن کـه اکنـون ) راوی(
او تـا دیروقـت . بسیار کرد تا زندگیش را از نو بسازد

 سال است که ازدواج 12. در یک کارخانه کار میکند
ای  آنھــا در خانــه.  ســاله دارد10کــرده و یــک دختــر 

اش را ایالــت کارولینــای  زنــدگی میکننــد کــه ھزینــه
: شمالی بعنوان جبران خسارت به او پرداخت کرده

سـالی 11 ھزار دالر به ازای ھر یک سـال از آن 10  
  .که در زندان به سر برد

حات جنیفر رانلد ھر وقت فرصت کند در کمپین اصال
تـرین پیامـدھای ایـن  یکی از عجیـب. فعالیت میکند

داستان ناعادالنه، برقـراری دوسـتی بـین آنھاسـت 
  !اینصورت، خیلی نامحتمل بود که درغیر
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ای یک بار با ھم  جنیفر و رانلد میگویند که آنھا ھفته
ھــای آنھــا ھــم بــا  خــانواده. تلفنــی صــحبت میکننــد

رکی بـین آنھـا یکدیگر دوست ھستند و پیوند مـشت
برقرار است که خودشان میگویند فھمیـدنش بـرای 

  .بیشتر مردم سخت است

آیــا ھیچوقــت شــده مــردم شــما رو بــرای ) مجــری(
اولین بار با ھم ببینن و یک جـورایی بـا خوشـحالی 

شما دو تـا دیگـه چطـوری بـا ھـم ! بپرسن که ھی
  دوست شدین؟

ا اوه، آره، خیلی وقتا توی فرودگاه وقتـی بـ) جنیفر(
و من معمـوال بـه . ھم مسافرت میکنیم، پیش میاد

  .رانلد میگم تو بگو

  تو چی جواب میدی؟) مجری(

من و جنیفر به ھم نگاه میکنیم و میخندیم و ) رانلد(
  .باالخره بھشون میگیم

آنھا اخیرا با ھمکاری یکـدیگر کتـابی بـا نـام ) راوی(
 Picking Cotton ــه ــد ک ــن امی ــا ای ــد، ب ــالیف کردن ت

بخش دیگران باشـد و آنھـا  زندگیشان الھامداستان 
  .تر  ند را آگاه

امروز تو وقتی درباره اون چـه کـه بـرات در ) مجری(
 ســالگی اتفــاق افتــاد فکــر میکنــی، صــورت چــه 22

  کسی رو میبینی؟

یکی از قشنگترین چیزھـا بـرای . ھیچکس) جنیفر(
من ھمینـه کـه ھـیچ صـورتی تـوی ذھـنم نیـست، 

ده، و مـن دیگـه ھیچوقـت برای اینکه بابی پـول مـر
مجبــور نیــستم نگــران باشــم کــه او بــه کــسی آزار 

او در زندان مـرد، و رانلـد کـاتن دوسـت . رسونه می
  ...منه

 


