درﺧﻮاﺳﺖ ازدواج ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﻟﮑﺴﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ از آن
درﺧﻮاﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی آﻣﺎزون ،ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ »اﻟﮑﺴﺎ« درﺧﻮاﺳﺖ ازدواج داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رد ﺷﺪه.
اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﯿﺮی ﯾﺎ

ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺪود  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ  Herﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آن
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزی »واﮐﯿﻦ ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ« ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﮑﺴﺎ ﻫﻤﻪی درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ازدواج را ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رد ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﺻﻮرت اراﺋﻪی اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ،اﻟﮑﺴﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﻦ و ﺗﻮ در دو دﻧﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ روی اﺑﺮﻫﺎ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪی اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎد ﺷﺪه ﺟﺪی ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺟﻮاﺑﯽ ﺧﻨﺪه دار اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز اﻓﺮاد اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ازدواج از روی ﺷﻮﺧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺠﻢ
وﺳﯿﻌﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
»ﺟﻮدﯾﺚ ﺷﻮﻟﻮﯾﺘﺰ« ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون در
ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎران ﺻﻮﺗﯽ را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﺴﺎزﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎر
ﺻﻮﺗﯽﺷﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن واﻗﻌﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

