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على هواك
ساعات الدهشة في رولز رويس 

Randa Saab Smith رندة صعب سميث

إن سيارة فانتوم لم تـعـدْ تعريف سيارات رولز 
رويس للقرن الواحد والعشرين فحسب، إنما أعادت 

تعريف صناعة السيارات ذات الفخامة الفائقة.
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على هواك

بفخامة  متر  وه��ي  روي�س  رول��ز  �سيارة  ت�سنعه  ال��ذي  ذل��ك  مهيب  م�سهد 

ور�سانة، ومن املاتع حينها تتبع عالمات الده�سة واالنبهار على وجوه املارة 

اأن  اإال  العجيب،  ال�سيارة  قدر هدوء  وعلى  ال�سيارة.  م�ساهدتهم هذه  لدى 

ثمة �سو�ساء قوية تثريها يف عقول م�ساهديها عند مرورها، يف انطباع ال 

مياثله اأي انطباع لدى م�ساهدة اأي �سيارة اأخرى. اأ�سبحت اأعرف يف حّينا 

االإجنليزي بال�سيدة التي امتطت �سيارة رولز روي�س غو�ست Ghost كحلية 

اللون ذهاًبا، و�سيارة رولز روي�س فانتوم Phantom ف�سية اللون اإياًبا، منذ 

يف  روي�س  رولز  �سيارات  م�سنع  مقر  لزيارة  فيه  ذهبت  الذي  اليوم  ذلك 

غودوود Goodwood يف مقاطعة غرب �سا�سيك�س، جنوب لندن، على بحر 

القناة االإجنليزية، بحر املان�س. 

ُبْعد  عن  روؤيتها  لدى  روي�س  رولز  �سيارة  التي متيز  الفارقة  العالمات  من 

ذلك  اإىل  ي�ساف  وفن.  بعناية  املطلية  األوانها  وملعان  الفخمة،  �سخامتها 

واالإطارات  املبهر،  الت�سميم  االأمامية ذات  والواجهة  العايل،  الكتف  خط 

ال�سخمة، واملج�ّسم ال�سغري اجلذاب املو�سوع على مقدمة ال�سيارة وامللقب 

بروح الن�سوة، الذي يحدد هويتها. اأ�سف اإىل هذا تنا�سق مقايي�س الهيكل، 

الذي  الت�سميم  االإط��ارات،  منحنى  اأعلى  مرتني  ال�سيارة  �سطح  يرتفع  اإذ 

مييز �سيارات رولز روي�س، وكاأنه احلم�س النووي لها وب�سمتها اخلا�سة. 

يبلغ ارتفاع �سيارة الفانتوم 1638 ملم، وعر�سها 1990 ملم، وطولها 5840 

�سرعتها  اأما  املمتدة.  العجالت  قاعدة  ذات  للفانتوم  ملم،  و6090  ملم، 

 100 �سرعة  اإىل  ت�سل  االنطالق  عند  كلم/ال�ساعة.   240 فهي  الق�سوى 

كلم/ال�ساعة يف اأقل من �ست ثواٍن.

ارتفاعها  فيبلغ  الفانتوم،  من  واالأ�سرع  حجًما  االأ�سغر  غو�ست  �سيارة  اأما 

1550 ملم، وطولها 5399 ملم، وعر�سها 1948 ملم، اأما �سرعتها الق�سوى 
فهي 250 كلم/ال�ساعة. عند االنطالق ت�سل اإىل �سرعة 100 كلم/ال�ساعة 

يف اأقل من خم�س ثوان.

منذ اللحظة االأوىل التي تطاأ فيها رجلك داخل اأي �سيارة من رولز روي�س 

ت�سعر ب�سحرها وفخامتها. ُيفتح باباها اخللفيان اإىل اجتاه موؤخرة ال�سيارة، 

الطبيعي  جلدها  ملم�س  الداخلية.  امل�ساحة  مب��دى  ال�سعور  ي�ساِعف  ما 

اليدوية تعك�س مهارة حرفيي  الناعم يداعب احلوا�س، وتفا�سيل احلياكة 

فتبهرك  التحكم  لوحة  اأما  �سغلها.  قاموا على  الذين  ال�سناعات اجللدية 

بعروقه  الطبيعي  خ�سبها  لوحة  يغلف  ال��ذي  ال�سفاف  واللمعان  اأناقتها 

اجلميلة. وعندما تن�ساب فوق االأر�س ت�سعر كاأن الزمن قد توقف، ان�سياب ناعم 

هادئ راٍق ي�سعرك باال�سرتخاء املاتع. 

ت�سنع �سيارات رولز روي�س من قبل �سركة رولز روي�س موتور كارز، اململوكة حالًيا 

ل�سركة بي اإم دبليو BMW. وعالمة رولز روي�س مرخ�سة من �سركة رولز روي�س 

جروب امل�سنعة ملحركات الطائرات حتت العالمة ذاتها. وقد اأ�سافت �سركة بي 

املتطورة  بتقنيتها  العالمة،  الربيطانية  لل�سركة  وزخًما  دعًما  االأملانية  دبليو  اإم 

احلديثة التي متتلكها، ف�ساًل عن دعمها مادًيا واإدارًيا، فجاءت النتيجة �سيارة 

الربيطاين  والت�سميم  االأملانية  التقنية  بني  ما  جمعت  والفخامة  اجلودة  فائقة 

العريق، ت�سنع فقط يف بريطانيا.

ميلكها  كبرية  قرية  من  تتاألف  ال�سركة،  مقر  فيها  يقع  التي  غ��ودوود،  منطقة 

اللورد مارت�س Lord March، وريث الدوق العا�سر لريت�سموند. ت�ستهر املنطقة 

للطائرات  ومهبط  للغولف،  وناد  ل�سباق اخليل،  وحلبة  ال�سيارات،  ل�سباق  بحلبة 

ال�سغرية، وعدد من الفنادق ذات الطابع االإجنليزي الريفي اجلذاب. هنالك، 

 CASS ا، متحف يف الف�ساء الطلق، اأن�سئ حتت ا�سم موؤ�س�سة كا�س اخلريية اأي�سً

النحاتني  اأع��م��ال  يعر�س  كا�س،  وجانيت  ولفريد  ملوؤ�س�سيها   ،Foundation
الربيطانيني، ويعمل على دعم الفنانني النا�سئني منهم. هذه املنطقة الرائعة هي 

منزل �سركة رولز روي�س التي جاء ت�سميم بنائها من�سجًما مع حميطها ومتداخاًل 

معه، على مقربة من البحر ومن ميناء �ساوثهامبنت ومطارها، ما ي�سهل عمليات 

ال�سفر والنقل و�سحن ال�سيارات اإىل مناطق العامل. 

املزروعة  ال�سا�سعة،  امل�ساحات اخل�سراء  الذي حتيطه  ال�سركة  لدى دخول مقر 

هو  كم  الزائر  يالحظ  ال�سناعية،  بالبحريات  العامرة  والنباتات،  باالأ�سجار 

مقر �سديق للبيئة. اأ�سبحت هذه امل�ساحات مالًذا للطيور واحلياة الربية، كاأنها 

حممية طبيعية ت�سهم يف حفظ اأجنا�س الطيور والنباتات املختلفة. �سمم امل�سنع 

مبراعاة كبرية للبيئة، اإذ يتمتع بنوافذ زجاجية �سخمة تدخل ال�سوء واحلرارة، 

وتوفر ا�ستخدام الطاقة لالإنارة والتدفئة. وفر�ست اأ�سطح مبنى ال�سركة وامل�سنع 

التي  الربية  النباتات  فيه  وزرع��ت  طبيعية،  عازلة  طبقة  ي�سكل  ال��ذي  بالرتاب 

اأما البحريات فتفيد  اأع�سا�سها.  اأ�سبحت بدورها مق�سًدا ل�سكن الطيور ولبناء 

ال�سيارة  للبيئة كانت وراء اختبار  يف تنقية هواء امل�سنع وتكييفه. هذه املراعاة 

الكهربائية 102 اإي اإك�س التي اأنتجت بالفعل، ولكن ت�سنيعها على م�ستوى جتاري 

ما زال يف مرحلة النقا�س واملداولة مع الزبائن ملعرفة راأيهم وانطباعهم.

يف اأثناء زيارة امل�سنع ولقاء مديري ال�سركة، دخلنا عامل رولز روي�س اخليايل، 

اإبداع متنوع من رولز روي�س )ال�سورة اأعلى ال�سفحة(. اإتقان ال ي�ساهيه اإتقان حتى اللم�سة االأخرية )ال�سورة اأ�سفل ال�سفحة(.جهاز DVD يف �سيارة غو�ست ذات قاعدة العجالت املمتدة )ال�سورة منت�سف ال�سفحة(. علبة حلفظ املجوهرات يف طراز فانتوم )ال�سورة اأ�سفل ال�سفحة(.
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وتعرفنا اإىل فريق العمل امل�سوؤول عن جناح ال�سركة ومنتجاتها. 

ُتِعْد تعريف �سيارات رولز روي�س للقرن الواحد  »اإن �سيارة فانتوم مل 

ذات  ال�سيارات  �سناعة  تعريف  اأع���ادت  اإمن��ا  فح�سب،  والع�سرين 

مميزة  لطبقة  ذاتها  حد  يف  خا�سة  فئة  و�سكلت  الفائقة،  الفخامة 

هم  ممن  وال�سخ�سيات  وامل�ساهري،  واالأم��راء،  امللوك،  ت�سم  عاملًيا 

اإدارة  مدير  كارتر،  ريت�سارد  يقوله  ما  على  ال��ع��امل«،  اأنظار  حمط 

االت�ساالت العاملية، خالل اجتماعنا يف مكاتب ال�سركة.

ا الفانتوم، هي  كان االعتقاد ال�سائد اأن �سيارة رولز روي�س، وخ�سو�سً

ملن هم يف اخلم�سني فما فوق من العمر. ولكن، كما �سرح كارتر، مع 

بدء اإنتاج �سيارة فانتوم كوبيه، وفانتوم كوبيه ذات ال�سقف املتحرك، 

وال  ومرًحا،  �سبابية  اأكرث  بطابع  تتمتع  روي�س  رولز  ال�سيارة  اأ�سبحت 

�سيما بعد اإدخال اخلط اجلديد لل�سيارة غو�ست. ومع اأن غو�ست اأ�سغر 

حجًما من الفانتوم، اإال اأنها كاأي �سيارة اأخرى من رولز روي�س تتمتع 

ي�ستمتع  اأن  ال�سيارات  والرفاهية ذاتها. روعي يف ت�سميم  بالفخامة 

�سائقها بلحظات قيادة فريدة وحيوية يف الوقت ذاته، وي�ستمتع ركابها 

بلحظات هادئة ومريحة.

يقول كارتر: »اإن مالكي �سيارة رولز روي�س هم عادة اأ�سخا�س فائقو 

الرثاء واثقون من اأنف�سهم، وهم ممن اأجنزوا املهمات الكبرية خالل 

العقارات  مثل:  احلياة،  يف  اجليدة  االأ�سياء  يع�سقون  وهم  حياتهم. 

الفريدة، واليخوت، واللوحات الفنية النادرة وال�سيارات. واقتناوؤهم 

وي�سيف:  اإجنازهم«.  على  الأنف�سهم  مكافاأة  يعد  روي�س  رولز  �سيارة 

»يف�سل مقتني �سياراتنا زيارة امل�سنع يف غودوود النتقاء موا�سفات 

�سيارته، ثم لروؤيتها الحًقا يف مراحل ت�سنيعها. فهو يهبط بطائرته 

اخلا�سة يف مطار �ساوثهامبنت. ن�ستقبله باإحدى �سياراتنا، ون�ست�سيفه 

المواصفات الفنية

عدد االأبواب/ املقاعد 

طول ال�سيارة 

عر�س ال�سيارة  

ارتفاع ال�سيارة )غري حُمملة(

)ISO3832( سعة �سندوق االأمتعة�

�سعة خزان الوقود

املحرك/ ال�سلندرات/ ال�سمامات

القوة عند �سرعة املحرك 

نوع جمموعة نقل احلركة 

ال�سرعة الق�سوى

الت�سارع اإىل 100 كلم/ �ساعة

ال�سعر االأ�سا�سي

Ghost غوست

4/5
5399 ملم
1948 ملم
1550 ملم

490 لرًتا
82.5 لرت

V/ 12/ 48

563 ح�ساًنا عند �سرعة
5250 دورة يف الدقيقة

ناقل �سرعة جديد بثمان �سرعات

250 كلم/�ساعة

4.9 ثانية

252,500 دوالر

منظر خلفي ل�سيارة رولز روي�س طراز فانتوم.�سيارة غو�ست من رولز روي�س ذات قاعدة العجالت املمتدة )ال�سورة اأعلى ال�سفحة(. منظر مل�سنع �سيارات رولز روي�س ومقرها الرئي�س يف غودوود يف بريطانيا )ال�سورة اأ�سفل ال�سفحة(.

على  نحافظ  ونحن  املطلوبة.  املوا�سفات  ملناق�سة  ومهند�سينا  م�سممينا  للقاء 

خ�سو�سية طلبات الزبائن ونعاملها ب�سرية تامة«.

اأ�س�ست عام  تعك�س �سيا�سة ال�سركة احلالية ذات االإرث احل�ساري الربيطاين التي 

روي�س  وهرني  التجارية،  باالأمور  اهتم  الذي  رولز  �سارلز  موؤ�س�سيها،  فل�سفة   1906
الذي اهتم بالهند�سة والت�سنيع. واأِثر عن ال�سيد روي�س جملته ال�سهرية: »ا�سع لتحقيق 

الكمال يف كل ما تفعله. ا�ستخدم اأح�سن املوجود واجعله اأف�سل. واإن مل يكن طلبك 

متوافًرا، ف�سممه بنف�سك«. دعمت هذه ال�سيا�سة مهمة �سناعة ال�سيارات وفق الطلب. 

فاإن كل �سيارات الفانتوم، وثمانني يف املئة من �سيارات غو�ست، ت�سنع وفق الطلب. 

يف مقابلة مع غافني هارتلي، مدير الت�سميم الداخلي وفق الطلب قال: »لكل �سيارة، 

فانتوم كانت اأو غو�ست، طابعها اخلا�س وب�سمتها اخلا�سة، اإذ ال تت�سابه اأي �سيارة 

مع اأخرى. االألوان، والتفا�سيل اخلارجية والداخلية، ولون اخل�سب يف لوحة التحكم، 

يحب  من  مثاًل،  منهم،  الزبائن.  طلب  ح�سب  ي�سنع  كلٌّ  املتعددة،  واالإك�س�سوارات 

عة من  اإدخال اأم اللوؤلوؤ اإىل قر�س ال�ساعات يف لوحة التحكم، اأو اإدخال املواد امل�سنَّ

التفا�سيل الداخلية«. وي�سيف: »لدينا  اإىل  اإ�سافة بع�س القطع املا�سية  اأو  الذهب، 

مثاًل يف الواليات املتحدة هاٍو لريا�سة ركوب االأمواج، اأ�سفنا له يف �سندوق ال�سيارة 

اإ�سافة  يحب  من  منهم  الريا�سة.  بهذه  اخلا�سة  واملعدات  اللوحات  حلفظ  مكاًنا 

حقائب  حلفظ  ال�سيارة  �سندوق  يف  اأماكن  لهم  ن�سنع  وه��وؤالء  الرحالت،  معدات 

ا لهذا الغر�س. لل�سيارة فانتوم ذات ال�سقف املتحرك  االأمتعة التي �سنعناها خ�سي�سً

واملثالية لال�ستعمال خالل عطلة االأ�سبوع والنزهات، مثاًل، �سممنا اأماكن يف �سندوق 

ال�سيارة حلفظ االأطباق واالأكواب واأماكن حلفظ الطعام. حتى اإننا، موؤخًرا، اأ�سفنا 

الإحدى ال�سيارات علبة خا�سة حلفظ املجوهرات يف مو�سع علبة القفازات، وذلك 

بالتعاون مع �سركة اأ�سربي Asprey امل�سهورة يف هذا املجال. لبع�س الزبائن جعلنا 

ال�سقف الداخلي ب�سكل ال�سماء والنجوم، اأو حتى ت�سكيالت النجوم لربجهم الفلكي. 

هذا اإىل جانب املظلة التقليدية املو�سوعة يف باب ال�سيارة وجهاز املالحة باالأقمار 

ال�سناعية املو�سوع يف لوحة التحكم، وغري ذلك من اخليارات«. 

تنا�سبه،  التي  التفا�سيل  امل�ساهري الختيار  اأحد  يزورنا  ا: »عندما  اأي�سً يقول غافني 

�سخ�سيته  اإىل  ونتعرف  لديه،  املف�سلة  واالأل��وان  ذوقه  ملعرفة  االأ�سئلة  بع�س  ن�ساأله 

اأكرث، كي نت�ساور ونت�سارك معه يف ت�سميم �سيارته. �سحيح اأن اأكرث زبائننا هم من 

الرجال، لكن ت�سعة اأ�سخا�س من كل ع�سرة، يزوروننا يكونون برفقة زوجاتهم، لذا 

ي�ست�سريونهن يف انتقاء موا�سفات �سياراتهم. ت�سكل زيارة م�سنعنا وعملية انتقاء 

اإىل  ويتعرفان  امل�سنع،  اأق�سام  فيه  ي��زوران  حافاًل  ونهاًرا  لهما،  متعة  التفا�سيل 

مهند�سينا ويت�ساوران معهم يف انتقاء لون جلد ك�ساء املقاعد ونوعه، ولون خ�سب لوحة 

التحكم وب�سمته، وما اإىل ذلك«. وي�سيف مدير الت�سميم الداخلي وفق الطلب: »وقد 
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�سيارة رولز روي�س من طراز فانتوم كوبيه ذات ال�سقف املتحرك.

على هواك

المواصفات الفنية

عدد االأبواب/ املقاعد 

طول ال�سيارة 

عر�س ال�سيارة  

ارتفاع ال�سيارة )غري حُمملة(

)ISO3832( سعة �سندوق االأمتعة�

�سعة خزان الوقود

املحرك/ ال�سلندرات/ ال�سمامات

القوة عند �سرعة املحرك 

نوع جمموعة نقل احلركة 

ال�سرعة الق�سوى

الت�سارع اإىل 100 كلم/ �ساعة

ال�سعر االأ�سا�سي

فانتوم كوبيه ذات السقف المتحرك

4/2
5609 ملم
1987 ملم
1581 ملم

315 لرًتا
80 لرًتا

V/ 12/ 48

ح�ساًنا عند �سرعة  453
دورة يف الدقيقة  5350

�سرعات   6

240 كلم/�ساعة

5.8 ثانية

447,500 دوالر

المواصفات الفنية

عدد االأبواب/ املقاعد 

طول ال�سيارة 

عر�س ال�سيارة  

ارتفاع ال�سيارة )غري حُمملة(

)ISO3832( سعة �سندوق االأمتعة�

�سعة خزان الوقود

املحرك/ ال�سلندرات/ ال�سمامات

القوة عند �سرعة املحرك 

نوع جمموعة نقل احلركة 

ال�سرعة الق�سوى

الت�سارع اإىل 100 كلم/ �ساعة

ال�سعر االأ�سا�سي

التفا�سيل تعالج مبهنية حرفية عالية ودقة رائعة يف م�سنع رولز روي�س يف غودوود.

فانتوم

5/4
5840 ملم
1990 ملم
1638 ملم

460 لرًتا
100 لرت

V12/48

ح�ساًنا عند �سرعة  453
دورة يف الدقيقة  5350

�سرعات  6

240 كلم/�ساعة

5.9 ثانية

385,000 دوالر

الحظنا، موؤخًرا، ازدياد اهتمام ال�سيدات، وال �سيما من ال�سرق االأو�سط، ب�سراء رولز 

روي�س ال�ستخدامهن اخلا�س. هوؤالء ال�سيدات عادة بارزات يف املجتمع ومن عائالت 

عريقة، ميلكن اأعمالهن اخلا�سة، وهن �ساحبات قرار، وناجحات يف جمال االأعمال«.

اإنه من املاتع روؤية خط االإنتاج يف م�سنع رولز روي�س، فاملعتاد يف م�سانع ال�سيارات 

االأخرى روؤية ال�سيارات املت�سابهة �سكاًل ولوًنا، يف �سف طويل الواحدة تلو االأخرى، 

ولكن يف م�سنع رولز روي�س عدد ال�سيارات قليل ن�سبًيا على خط التجميع، وكل �سيارة 

خمتلفة متاًما عن االأخرى يف األوانها وجميع تفا�سيلها اخلارجية والداخلية. ومدى 

اخل�سو�سية لكل �سيارة ال يحده �سوى حدود خميلة امل�سرتي. اأما التفا�سيل فتعاَلج 

بحرفية عالية ودقة رائعة يف الت�سطيب واللم�سات النهائية، �سواء من ناحية اأعمال 

اخل�سب، اأو اجللد، اأو غري ذلك. وللم�سرتي خيار االنتقاء من بني 44000 لون للهيكل 

اخلارجي. فال�سركة التي تبيع �سنوًيا ما معدله 3000 �سيارة ال ت�سنع �سيارة باملفهوم 

ا وحلًما يبنيه مقتني ال�سيارة بنف�سه.  املتداول، اإمنا ت�سنع عاملًا خا�سً

على  يعمل  فريق  غو�ست  �سيارة  ت�سنيع  يتوىل  موظًفا.   850 نحو  ال�سركة  يف  يعمل 

الظهر.  بعد  والن�سف  الثانية  حتى  �سباًحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  االأوىل  دوريتني: 

واالأخرى من ال�ساعة الثالثة بعد الظهر حتى احلادية ع�سرة م�ساء. ارتفع الطلب على 

�سيارة غو�ست، واأ�سبحت مبيعاتها تفوق اأربع مرات مبيعات �سيارة فانتوم، علًما باأن 

ال�سيارة امل�سنعة وفق الطلب حتتاج من ثالثة اأ�سهر اإىل �ستة اأ�سهر للت�سليم. 

وما  الدقيقة.  بالتفا�سيل  واهتمامهم  ومهارتهم  دقتهم  ال�سركة  حرفيي  عن  عرف 

و�سعت  اجللدية  القطع  بع�س  اجللدية،  االأعمال  ق�سم  زي��ارة  اأثناء  يف  انتباهي  لفت 

جانًبا ور�سمت عليها دوائر �سغرية. مع اأنه ال ميكن اأن ي�ساهد املرء بالعني املجردة 

اأي اختالف يف تلك امل�ساحة داخل الدوائر عن باقي القطعة، لكن احلريف �سرح يل 

اأن الدائرة املر�سومة حتيط مبكان ل�سعة بعو�سة على اجللد، وهو ي�سع العالمة كي ال 

ي�ستعمل ذاك اجلانب من القطعة يف تف�سيل اجللد. اإنها الدقة بعينها! كما اأن على 

ا يف ق�سم الطالء، وذلك للتاأكد من  العاملني والزوار ارتداء معاطف خا�سة، وخ�سو�سً

خلو اجلو من اأي غبار اأو �سائبة ميكن اأن توؤثر يف نقاوة الطالء ونعومة �سطح الهيكل.

وبال�سيارة  ب�سركتهم،  وموظفيها  روي�س  رولز  اعتزاز مديري  للنظر  الالفت  من  اإنه 

التي ينتجونها. حتى ال�سائق كولني الذي كان يقّلني، اأخذ يخربين عن تاريخ ال�سركة 

واأنواع ال�سيارات املوجودة، وعن عناية ال�سركة مبوظفيها، وكيف اأن االإدارة تخ�س�س 

�سيارة ال�ستعمال املوظف يف يوم زفافه. يقول كولني: »حتى يف يوم زفافه كان املوظف 

يف  ت�سنيعها  عن  م�سوؤول  هو  التي  القطعة  عن  الأ�سدقائه  ي�سرح  النجارة  ق�سم  يف 

اأدائه عمله كي يرتك عرو�سه  ال�سيارة، هل ميكنك ت�سور الفخر الذي ي�سعر به يف 

وي�سرح الأ�سدقائه عن عمله؟«.

عالقة حميمة جتمع بني ال�سركة ومالكي �سياراتها، اإذ حتافظ على التوا�سل معهم وتوؤمن 

والوكاالت  اأو من خالل �سبكة مكاتبها  البيع من خالل امل�سنع،  بعد  لهم خدمات ما 

املنت�سرة يف العامل. ولزيادة التوا�سل ت�سارك ال�سركة �سنوًيا يف معار�س عدة، مثل: فيال 

دي�ست على بحرية كومبو يف اإيطاليا، وبيبل بيت�س يف الواليات املتحدة، و�سالون بريفيه 

يف لندن، وهي معار�س خم�س�سة لل�سركات املميزة ذات الفخامة الفائقة.

لي�ست الأي فرد  اإنتاجها. وهي  بعينها، بجميع خطوط  تعد حتفة  �سيارة رولز روي�س 

كان، بل فقط للنخبة املميزة القادرة على اقتناء عمل يدوي فني وحريف راٍق. وزيارة 

عقر دار �سيارة رولز روي�س يف اإجنلرتا، اإحدى اأكرث ال�سيارات �سحًرا يف العامل، جتربة 

رائعة حًقا. مقابلة فريق عملها امل�سوؤولني عن جناح هذه ال�سركة، من اإداريني وفنيني، 

�سلطت ال�سوء على امليزات التي جعلت منها �سيارة فريدة من نوعها ومرغوبة من 

منها  جعلت  التي  ذاتها  امليزات  تلك  العامل.  يف  الذواقني  والقياديني  ال�سخ�سيات 

لة على الطلب.  �سيارة فائقة الفخامة مف�سّ


