زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﯿﮑﯽ ﻻﺋﻮدا ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی و دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺗﻮر اﺳﭙﺮت  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
دارﻧﺪهی ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ و اﺳﻄﻮرهی دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺗﻮراﺳﭙﺮت ،ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  31اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه در 70ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ .ﻧﯿﮑﯽ ﻻﺋﻮدا ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺸﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ورزشﮐﺎران
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﻻﺋﻮدا ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ راﻧﻨﺪهی
اﺗﺮﯾﺸﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۴۹ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۵و  ۱۹۷۷و  ۱۹۸۴ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﺋﻮدا  ۲۵ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ ﺷﺪ و  ۵۴ﺑﺎر روی ﺳﮑﻮ رﻓﺖ.

در ﺳﺎل  ۱۹۷۶و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث دﻧﯿﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد .ﻻﺋﻮدا ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﻓﺮاری در ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻮرﺑﺮگ رﯾﻨﮓ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن او را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﻻﺋﻮدا ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﻬﻮش ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺧﻮدرو ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
روی ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪ .ﻧﯿﻤﻪی راﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﺑﺮو و ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش راﺳﺘﺶ ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪام ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻻﺋﻮدا
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ رﯾﻪ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎه در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﺮای او
دﺷﻮار و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .او دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ ﺳﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ زﺧﻢﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ آنﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ وی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

او ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﻞ روز ﭘﺲ از آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﮔﺮاﻧﺪﭘﺮی ﻣﻮﻧﺰا در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭼﻬﺎرم
ﺷﺪ .ﻻﺋﻮدا در ﺣﺎﻟﯽ آن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﮐﻪ زﺧﻢﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ او ﺧﻮن
آﻟﻮد ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ اش را ﺑﺮدارد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪاژ
ﮐﻨﺪ.
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در آن زﻣﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻻﺋﻮدا واﻧﻤﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪاش ﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺎﺗﺶ در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ژاﭘﻦ ﻻﺋﻮدا ﺑﺎ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮد .روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﯿﻞآﺳﺎ
ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﻻﺋﻮدا ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،از اداﻣﻪ دادن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ.

ﻻﺋﻮدا ﮔﻔﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺼﺎدف ،ﺑﻪ “ﻫﺮاس” ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻓﺴﻮس ﺧﻮرد .اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻓﺮاری ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻫﺪ وﻟﯽ ﻻﺋﻮدا ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﯿﻤﺰ ﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻻﺋﻮدا ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از دﺳﺖ دادن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۹۷۶در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ،ﻻﺋﻮدا در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﺎ
اﻧﺰو ﻓﺮاری ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪ .ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدف ﻧﻮرﺑﺮگرﯾﻨﮓ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﮏ و راﻧﻨﺪه
ﺗﯿﻢ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﮑﯽ ﻻﺋﻮدا ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽاش در ﺗﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و در دو
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد.

ﻫﺎﻟﯿﻮود داﺳﺘﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻻﺋﻮدا و ﻫﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﻓﯿﻠﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ دﺷﻤﻦ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻻﺋﻮدا ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ .ﻣﺮدی رک و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻃﻨﺰی در ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد و
ذﻫﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺖ.
ﻻﺋﻮدا ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﮑﯽ را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد .ﻻﺋﻮدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺮ ورزﺷﯽ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻏﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﯿﻢ
ﻣﺮﺳﺪس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .او ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن در اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ داﺷﺖ.

ﻧﯿﮑﯽ ﻻﺋﻮدا در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد؛ در اوت  ۲۰۱۸او
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در اﯾﺎم ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ  ،۲۰۱۹در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺗﺮﯾﺸﯽ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ او در
ﺳﻮﺋﯿﺲ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع

ﮔﻔﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

