
تق�سم االبراج من حيث اخلا�سيات اىل ثالثة اق�سام:
ابراج ا�شا�شية – ابراج ثابتة – ابراج متحولة

من حيث العنا�شر تنق�شم اىل اربعة اق�شام:
ابراج نارية – ابراج هوائية – ابراج مائية – ابراج ترابية

االبراج اال�شا�شية: هي ابراج انفعالية متقدة نوعا ما. عندما يتعلق االمر 
بتويل زمام املبادرة تلجاأ اىل ا�شتخدام مقدراتها وتكره التاأخري.

االبراج الثابتة: ميكن االعتماد عليها يف البناء الذي يحتاج اىل عناد مثابر. 
تقوم برت�شيخ املمتلكات والت�شت�شلم ابدا.

االبراج املتحولة: متعددة اجلوانب ومرنة اأمام مواجهتها لكل و�شع جديد. 
تتكيف مع الو�شع, حتب التنويع.

االبراج النارية: حيوي ومتحم�ض ودايفء- اال اذا انطفاأ واحتاج اىل اأن يغرم 
من جديد. يتكيف مع الو�شع, يحب التنويع.

االبراج الهوائية: متحدث عادة, مثري والمع. اىل اذا ا�شبح الهواء خانقا- 
يحتاج اىل م�شاحة. 

االبراج الرتابية: عملي وواقعي, من�شغل دائما وثابت. اال اذا انزلق الرتاب, 
يحتاج اىل امل�شاحة.

االبراج املائية: خيايل عاطفي ومنع�ض, اال اذا تبخر. يحتاج الن يحتوى.
االبراج الهوائية هي:

•اجلوزاء
•امليزان
•الدلو

فالهوائيون  والذهنية.  العقلية  الق�شايا  يف  معا  مرتبطون  الهوائيون 
يت�شاءلون هل هي  اوفكرة جديدة  تغيري جديد  يفكرون فحني يطالعهم 
فكرة قوية منطقيا؟ ولكنهم غري عمليني بوجه خا�ض فاجلانب الروحي 
وفال�شفة  طبيعيون  مدر�شون  انهم  لعقلهم.  يذعن  ان  يجب  عندهم 

وحمللون وتنت�شر روؤو�شهم على قلوبهم.

عادلون ومعتدلون اليبدون حتم�شا  �شببا فهم  �شيء  لكل  والنهم يجدون 
ولكنهم  ما  نوعا  بطيئون  لطفاء  هادئون  انهم  واليتهورون,  لالمور 
يف  اال�شياء  يحققوا  ان  ويحبون  منتظمة.  �شاملة  نظرة  لالمور  ينظرون 
يف  ينجحون  واليوؤجلون.  اليخلطون  واحد,  وقت  يف  واحد  �شيء  اوقاتها. 
يف  يربعون  انهم  كما  اخت�شا�شهم  حقل  هو  التثقيف  الذهنية,  االعمال 
امليدان الوظيفي واال�شتخدام. تنح�شر هواياتهم يف الكتب ويق�شون اوقات 

فراغهم بكل ما له عالقة بالهواء كالطريان ودرا�شة الطري. 
حب  لبق.  متحدث  مبدع,  مثقف,  الهوائي  املولود  م�شرتكة:  ايجابيات 
االطالع, �شرعة بديهية, ادراك, عمق يف التفكري, مثالية, ديناميكية, انفتاح 

يف العالقات,  �شرعة يف القرار, حب املناق�شة واجلدال, دهاء, مرح.
�شطحية,  المباالة,  تركيز,  قلة  ع�شبية,  قلق,  ثرثرة,  م�شرتكة:  �شلبيات 

ف�شول, ح�شرية, حب الظهور.
االبراج النارية هي:

•احلمل
•اال�شد

•القو�ض
يتميز الناريون باملثالية والروحانية, حني تطالعهم امور جديدة يت�شاءلون 
هل هي �شحيحة وخرية؟ هل جتعل العامل اف�شل؟ انهم يتطلعون دائما 
اىل االمور التي ترفع بكل �شيء عاليا يف احلياة متاما كما تفعل النار حني 
ترفع كل �شيء مع لهبها يف ال�شماء. والنهم ناريني فانهم كثريا مايفقدون 
العلمية من االمور ولذلك فهم قد يتعر�شون لالخفاق يف بلوغ  الوجهة 

مثالياتهم النهم يتم�شكون كثريا بالروؤية واخليال.
الروتينية  االعمال  يف  احدهم  ماينجح  ونادرا  وخالقون  فنانون  انهم 
اهمية  النف�شهم  ليكونوا  اال�شياء  اتقان  يف  دائما  يرغبون  انهم  الرتيبة, 
ذلك  وفوق  كبرية  �شعبية  ولهم  جدا  النا�ض,حمبون  بهم  ويعجب  كبرية 
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ولكن  الغ�شب  �شريعو  فهم  النار  اوالد  وكونهم  اكرب,  باجماد  يحلمون 
النار  تلعب  التي  املرافق  يف  اعمالهم  ماتكون  وكثريا  مايهدئون  �شرعان 
دورا مهما واال�شلحة وما�شابه, وهوايتهم تنح�شر بكل ماله عالقة بالنار 

وال�شم�ض وال�شباحة والطبخ واملخيمات.

ايجابيات م�شرتكة: املولود الناري عملي, م�شيطر, �شاحب ح�شور الفت 
�شجاعة,  للحرية,  ع�شق  ثقة,  متاأججة,  عاطفة  خلق,  ديناميكية,  حركة 

تفاأول.
عدائية,  ح�شا�شية,  تبذير,  زهو,  غطر�شة,  ت�شلط,  م�شرتكة:  �شلبيات 

ع�شبية, حدة.
االبراج املائية هي:

•ال�شرطان
•العقرب
•احلوت

املائيون هم ا�شخا�ض عاطفيون وح�شا�شون, ال�شعور فيهم اقوى من العمل 
والفكر وهذا مايجعلهم رومان�شيني ومنغرمني مع من يحبون, مع العلم 
من انهم قد يكونوا عنيدين وم�شاك�شني لالخرين. انهم اذا طالعهم �شيء 
جديد ت�شاءلوا هل احب هذا؟ وكيف ا�شعر ازاء ذلك؟ كبريو القلب وتتغلب 

عليهم قلوبهم على عقولهم.
ويلعب املاء دوره يف كل �شيء بالن�شبة اىل حياتهم, فهم يحبون العي�ض قرب 
عن�شرهم اما على �شفة نهر او قناة او بحرية او بحر,انهم قلقون ويحبون 
ويف  انواعها  على  وال�شوائل  املاء  من  الكثري  ي�شربون  الطويل,  ال�شفر 
طفولتهم ينزعون اىل البكاء, وهم ياخذون كل �شيء ماخذ اجلدية النهم 
املتعلقة  �شواهم.االعمال  اكرث من  ويفرحون  يتاأملون كثريا  ي�شعرون فهم 
باملاء جتتذبهم وتعترب اف�شل �شيء لهم, فكثريا ما يكونون يف �شركات املياه 
وعمال الري ومدربو ال�شباحة او يعملون يف البحار واالنهار. وهواياتهم 

تنح�شر يف عن�شرهم التجديف وال�شباحة والرحالت البحرية وما�شابه.
املائي عاطفي, حامل, خدوم, لعوب, ومتقلب,  املولود  ايجابيات م�شرتكة: 
هدوء, ت�شحية, حب امل�شاعدة, رومنطقية, ع�شق االحالم, وفاء, اخال�ض, 

ان�شانية, رقة, حنان, اثارة, تدفق, دالل, التزام.
�شلبيات م�شرتكة: ح�شا�شية زائدة, ك�شل, مزاجية, ت�شرع, مبالغة يف الدالل, 

بعد عن الواقعية, ا�شت�شالم.
االبراج الرتابية هي:

•الثور
•العذراء
•اجلدي

الرتابيون هم ا�شخا�ض عمليون ونزاعون للعلوم, انهم يتطلعون دائما اىل 
االفكار اجلديدة: هل ت�شلح للعمل؟ وماذا ميكن ان حتقق؟ وهم بطيئون 
ولكنهم واثقون و�شبورون وي�شعون اقدامهم يف ثبات على ار�ض احلقيقية, 

ويتعلمون من املرة االوىل التي يختربون فيها.
والعمل  واال�شتقامة  بال�شهامة  ويتميزون  ثقة  كل  ي�شتحقون  انهم 
خدماتهم  ودون  دونهم  مقفرا  مكانا  ي�شبح  العامل  ويبدو  واملثابر,  اجلاد 
العملية  املهن  يف�شلون  وهم  املتعقل,  الواعي  وتفهمهم  ال�شادقة  ودقتهم 
كالتجارة او كل �شيء يتعلق باالر�ض كاحلراثة والزراعة والعمل يف مناجم 
كال�شري  باالر�ض  لها عالقة  بهوايات  يتمتعون  انهم  كما  الفحم وغريها, 

والب�شتنة.
ايجابيات م�شرتكة: املولود الرتابي �شاحب حركة دائمة, عفوي وواقعي, 
ا�شلوب  راأيه, ثاقب يف نظرته, �شبور وطموح من دون ت�شرع.له  وا�شح يف 
مميز, تركيز, �شالبة, ت�شويب نحو الهدف, جمابهة, ن�شاط, توفري, عناد, 

توازن, ثبات, هدوء يف التفكري, و�شوح.
�شلبيات م�شرتكة: حب املادة, بالدة, ا�شتبداد, عناد, مت�شك باملباديء, ت�شبت 

بالراأي.

شخصيات بغدادية طريفة
يف بغداد �سخ�سيات ترتدد ا�سماوؤهم على ال�سنة البغداديني ال�سباب خمتلفة ومن هذه ال�سخ�سيات التي لي�ش 

رابطة بينها وكل واحد من طراز يختلف ومنهم:
اواًل: توفيق اجن�ش:

يف  البغدادية  ال�شخ�شيات  ا�شهر  من  وهو 
الر�شافة واجن�ض معناها االخبار فهو  جانب 
ومن  اخر  اىل  حمل  من  االخبار  بنقل  مغرم 
املوجودين  جميع  ان  لدرجة  اخر  اىل  �شخ�ض 
بني باب املعظم وال�شيد �شلطان علي وا�شحاب 
نف�شه,  اخلرب  يعرفون  وامل�شالح  الدكاكني 
وتوفيق من �شكان حملة الطوب يف باب املعظم 
الرواتب  لقب�ض  وكياًل  �شار  ايامه  اخر  ويف 
التقاعدية للعجائز وامل�شنني, الذي اليقدرون 
كانت عبارة  التي  التقاعد  دائرة  على مراجعة 
عن غرفة واحدة يف �شعبة املحا�شبات يف وزارة 
جداً  قلياًل  املتقاعدين  عدد  كان  حيث  املالية 
وبهذه الوكاالت ا�شتطاع توفيق ان يلتقط من 
االخبار التي كان يح�شل عليها من البيوت ما 
عليه  اطلق  لذلك  التقاطه  احد  ي�شتطيع  ال 
)هافا  هافا  ابو  توفيق  لقب  ال�شحفيني  احد 
توفيق  وكان  الفرن�شية(  االنباء  وكالة  هي 
النا�ض  حوائج  يق�شي  ال�شلوك  ح�شن  ب�شيطاً 
بقدر ماي�شتطيع وكان رجاوؤه وو�شاطاته لدى 

امل�شوؤولني الكبار يف احلكومة الترد.

ثانيا: عرب
�شاحب مقهى يف باب املعظم فقد كان من طراز 
اآخر فهو نفاج نفاخ اليدعي البطوالت وال�شقاوة 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  باحللول  يدعى  لكنه 
فيقول  القوم  لكبار  يقدمها  التي  واالقت�شادية 
في�شل  امللك  عند  للع�شاء  مدعواً  كان  انه  مثاًل 
االول وقدم له الن�شائح يف كيفية حكم العراق او ان 
املندوب ال�شامي الربيطاين امل�شرت هرني دوب�ض 
و�شرب عنده  املا�شية  الليلة  زاره يف منت�شف  قد 
الفكهة  اللطيفة  االحاديث  هذه  وكانت  ال�شاي 
جتعل مقهاه منتدى لكثري من االدباء والظرفاء 
ل�شاحب  ال�شاحر  باخليال  يتمتعون  بغداد  يف 
يعرف  كان  كما  االحداث  من  و�شخريته  املقهى 
وبا�شرار �شديد كل مرتادي قهوته فان مل يكن 
او احلام�ض جماناً  ال�شاي  له  يقدم  فانه  يعرفه 
ويبداأ حديثه معه )بال �شغر بيك منو جنابك( 
ذلك ان قهوتي هي لال�شدقاء واملحبني و�شتكون 
اليه  النا�ض  املع�شول جلب  انت احدهم وبحديثه 
وكرث املريدون اما ابنه فقد فتح مقهى يف كمب 
االعظمية و�شماها قهوة عرب با�شم ابيه املرحوم 

ولكن �شتان مابني االب واالبن.

ثالثا: دعبول البالم:
ينزل  حني  ال�شيف  ايام  خ�شو�شاً  بغداد  يف  بالم  ا�شهر 
النا�ض بالزوارق اىل �شاطىء الكاورية ترفيها عن النف�ض 
واكل ال�شمك امل�شكوف وهو قارىء جيد للمقام العراقي 

وفكه ظريف

رابعا:احلاج خليل ابراهيم القهوجي الكروي القي�سي:
بداأ  ابيه واول ما  وكان يف �شباه قهوجياً يف قنرب علي مع 
عمله م�شتقاًل كان يف املدر�شة الثانوية املركزية يف الن�شف 
يف  املعلماين  دار  اىل  انتقل  ثم  الع�شرينات  من  الثاين 
االوقاف  من  املقهى  ا�شتاأجر  حتى  هناك  وبق  الثالثينات 
خليل  كان  لقد  الر�شيد  �شارع  على  اخل�شاالت  حملة  يف 
القهوجي مثاًل للكرم وح�شن ال�شلوك واللطف يف املعاملة 
من  عرفوه  الذين  جميع  مع  الوثيقة  �شداقته  وا�شتمرت 
طالب الثانوية ودار املعلمني حتى بعد تخرجهم وا�شغالهم 
وخ�شو�شاً  الهمة  وغري  منها  املهمة  الدولة  يف  الوظائف 
�شباط اجلي�ض وبقيت عالقاته الوثيقة معهم قائمة حتى 
تقاعدهم من اخلدمة و�شارت قهوته مركزاأ لال�شتعالمات 
بغداد  مابني  واالمانات  واحلواالت  للربيد  وحمطة 
وعناوين  الر�شائل  عناوين  اكرث  كانت  فقد  واملحافظات 

احلواالت املالية ترد وت�شدر بوا�شطة قهوة خليل.
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