
 العذرأ في مديغوريه
 

 

 ستوكهولم.. األب أدريس حّنا 

 

بضعة  تمتد على مساحة قرية صغيرة في بالد البوسنة والهرسك، مديغوريه
فيها عدد  كيلومترات من االرض المنبسطة الخضراء، تعلوها قمم حجرية يتناثر بينها

البيوت القديمة المكسوة بالقرميد االحمر، وهي ذات اشكال هندسية بسيطة،  من
فنادق الستقبال الزائرين الوافدين من شتى اصقاع الدنيا  تحّول بعضها إلى شبه

، بحسب االحصاءات الدينية، اول مكان "مديغوريه"اصبحت  . طوال ايام السنة
بعين مليونا منذ بدء ظهورات مريم العذراء االر  عالمي للحج، اذ فاق عدد الحجاج

الفاتيكان على اعالن مديغوريه مركزا للعبادة  االمر الذي حمل 1981فيها عام 
 المريمية

 

 

  

توجهنا إلى مديغوريه عن طريق مدينة سبليت وهي مدينة ساحلية في كرواتيا حيث 
لي يطل على كيلومتر عبر طريق جزء منه ساح 160حّطت طائرتنا ، وهي على بعد 

يسحر األلباب بجماله الرائع والذي يسير متعرجًا على حافة الجبل ببطء شديد  البحر
، مرورًا بقرى صغيرة مبعثرة هنا على جانبي طريق مسكو باألخضر تكثر فيه اشجار 

شارع طويل  الصنوبر والتين والزيتون، إلى أن وصلنا مديغورييه وهي عبارة عن
الصغيرة التي تؤمن خدمة  التذكارات وعدد من المطاعمعلى جانبيه محال لبيع 

والالفت انك ال . واالستغالل الحجاج بروح من المحبة والتواضع، بعيدا من التجارة
بوق سيارة يزعق، وال  ترى في ذلك الشارع ال شرطيا بلديا وال رجل امن وال تسمع

 . جلبة وال صياحا، بل حركة ناس يروحون ويجيئون بهدوء واتزان



 . مار يعقوب شفيع الحجاج(( جيمس )) تتوسط الشارع كاتدرائية القديس 

 

 

 

 

من ابناء الرعية واآلالف من الزائرين في الداخل،  وتشهد مساء كل يوم المئات 
شيوخ وعجائز، اطفال وشباب : هناك للصالة وفي الساحات المحيطة بها يتجّمعون 

للحج والصالة، ولمشاركتهم في  كل حدب وصوب يرون الزائرين اآلتين من وصبايا
  مقاعدهم ومطارحهم، ويتخذون االرض مقعدا تعلقهم بتكريم العذراء، فيخلون لهم

التاسعة، يشترك اكثر من اربعين كاهنا في  وفي كل مساء، من السادسة الى
وبعد ثالث ساعات متواصلة . بلغات عدة االحتفال بالذبيحة االلهية، وقراءة االنجيل

التقوى والخشوع حتى  ، وفي جو من"مسبحة الوردية"وصالة من التأمل 
.االنخطاف، تشعر كأنك خارج المكان والزمان اللذين انت فيهما  

 

لستة  1981والعشرين من حزيران  كان أول ظهور للعذراء في مديغورييه في الخامس
عشرة من عمرهم، وهم اليوم على  والسابعة اشخاص، فتيانًا وفتيات بين العاشرة

الداعية ابدًا الى  بعض منهم ينعم برؤية العذراء، مشارف االربعينات، وال يزال
باهلل، واالرتداد الى  والى دعوة العالم الى االيمان; السالم، فالسالم، ثم السالم

   .الكنيسة الواحدة واالعتراف والمناولة، وصالة مسبحة الوردية

 

ال يحّق و . ر تتعّلق بمستقبل العالم لقد سّلمت العذراء للشباب الستة ، عشرة أسرا 
رار سّلمتهم األس. لهم البوح بهذه األسرار ألحد إال في الوقت الذي ترتأيه العذراء 

العشرة بطريقة فردية لكل واحد منهم حتى أنهم ال يعرفون ما إذا كانت األسرار نفسها 
 .لكل منهم أم مختلفة 

 
 ، فهي تظهر بوجه رائع واخاذ،وظهور العذراء في مديغوريه يتميز بشكل عجيب

عيناها زرقاوان، ترتدي ثوبًا بلون فضّي، وتلتّف بوشاح ابيض، يزين رأسها شعر 



وفي مرة من المرات سألها إيفان وهو . طويل، يعلوه تاج باثنتي عشرة نجمة اسود
انا : يا أمي كيف انت هكذا جميلة؟ فأجابته: "الذي ال تزال تظهر له احد الشهود
فماذا تنتظرون؟. فأنتم اذا احببتم تصبحون اكثر جماالً . كثيراً  نني احبجميلة ال  ". 

الحج الى مديغوريه مستمرة، وثمار الظهورات من الرجوع الى االيمان،  ومسيرة 
الكنيسة، والى التمسك بالعبادة والصالة، والى تنقية الضمائر وغسل  والى حضن

وقد قال . والمناولة، ال تعد وال تحصىالروح بواسطة االعتراف  القلوب، وتطهير
لقد اصبحت مديغوريه كرسي اعتراف، ولو لم : "الثاني البابا الراحل يوحنا بولس

فالجميع يعترفون في مديغوريه الن فيها نعمة ". مديغوريه اكن البابا لكنت اآلن في
كرسي اعتراف على شكل  هناك أكثر من عشرين والالفت انه. خاصة لالعتراف

تمثال لالب الفرنسيسكاني  كاتدرائية مار يعقوب ، وبجانبها صغيرة في ساحةغرف 
لخالص النفوس بسماعه  القديس الكرواتي ليوبولد مانديي الذي قدم حياته

وخالل الحرب . متواصلة االعترافات طوال اثنتي عشرة ساعة يوميًا لمدة اربعين سنة
اعترافه الذي بقي شاهدًا  ال كرسيالعالمية الثانية، قصفت كنيسته ولم يسلم منها إ

خدمة هللا  على عظمة سّر االعتراف، وعلى رسالة ذلك الكاهن القديس في
وتكون االعترافات كل يوم الساعة السادسة مساًء متزامنة مع تالوة  . والمؤمنين

المسبحة الوردية وتستمر خالل القداس اإللهي المسائي ، وعندما يزيد عدد الكهنة 
، يجلس الكنهة المعّرفون تحت حائط الكنيسة على كراسي مع المعترفين المعّرفين 

 فيعّرفونهم فردًا فرداً 

 

 
          

 وقد تولت. إن ظهورات العذراء في مديغوريه موضوع دهشة واهتمام وتقدير

 التحقيق فيها لجان معينة من الفاتيكان لتفسير االحداث الفائقة الطبيعة التي تجري 

الشهود الستة يصابون غالبًا بحالة ذهول عند كل ظهور، وال سيما هناك، ذلك ان 
وقد اخضع . يتحدثون الى العذراء ببساطة كلية، ويلمسون يدها للسالم عليها عندما



مرارًا للتخطيط الدماغي، ولفحوص مختلفة، لدحض امكان اي توهم او ادعاء  هؤالء
وغير " هرة غريبة ومدهشةظا"فاالشخاص الستة المختارون، يرون حقًا . او تخيل

اآلخرين مرئية من عيون  . 

 
للمرة االولى  إن حدث ظهور مريم العذراء في مديغوريه وفقًا للشهود الستة تم        

اماكن  ثم انتقل بعدها الى". تلة الظهورات"على تلة بودبردو المعروفة اليوم بـ
جبل الصليب"المعروف بـسكنهم، والى كاتدرائية مار يعقوب، فالى جبل كريزيفاك  ". 

وللوصول الى تلك التلة، حيث يرتفع صليب كبير وتمثال للعذراء، يتسّلق        
دربًا وعرة مليئة بالصخور، ويصعد البعض حفاة، والبعض زحفًا على  الحجاج

يحمل في يده مسبحته مشاركًا بتالوة الوردية المقدسة، ثم يتوقفون  الركبتين، والكل
لوحة برونزية تمثل سرًا من اسرار الوردية، وصواًل الى التلة  لجميعًا امام ك

بهضبة صغيرة ركز عليها صليب خشبّي، يتوقفون امامه  ويمّر الحجاج. المقصودة
المكان الذي ظهرت فيه العذراء للشاهدة ماريا  للصالة والتأمل، كونه يدل على

للمجموعة، وبدت العذراء  بعد الظهور المسائي( 1981حزيران  26)بافلوفيك في اليوم 
السالم . السالم، السالم، السالم، تصالحوا: "لماريا حزينة وخلفها صليب وقالت

ومن اجل ذلك عليكم ان تؤمنوا وتصلوا . بينكم تصالحوا مع هللا وفي ما. فقط
يلتقي الزائرون المؤمنون من كل اصقاع " تلة الظهورات"وعلى ". وتصوموا وتعترفوا

والتراب بركة والتأمل، وينقلون معهم الحجارةالدنيا للصالة  . 

 

 
  

 

 

سطح البحر يرتفع  مترًا عن 520وعلى بعد كيلومتر من كنيسة مديغوريه وارتفاع 
امتار  الذي رّكز فوقه صليب من الباطون المسلح بعلو ثمانية" جبل الصليب"

ونصف متر وضعت في داخله بقايا مباركة من ذخيرة الصليب التي استقدمت 



كرمز لفداء البشرية وذكرى  1930ُصنع هذا الصليب سنة .  الفاتيكان خصيصًا من
سنة ، وتيمنًا من الصليب لكي يحفظ مزارع البلدة من الكروم وغيرها من  1900

ومنذ االيام االولى لظهورات العذراء، بدأ الناس يرون . الحالوب في فصل الصيف 
ونداءات السالم التي توجهها العذراء الى ذلك الجبل تتوافق  اشارات عجائبية على

وقد آمن الكثيرون بأن الصليب هو اساس . طلبًا للسالم العالم، عبر الشهود،
جبل "وترى الحجاج اليوم يتسلقون . السالم رسائل العذراء، وهو الطريق الى

المسالك، وفي وقت ال تقل مدته عن  ، وبعضهم حفاة، في درب وعرة"الصليب
برونزية تمثل مراحل درب  توقفون في طريقهم امام خمس عشرة لوحةالساعتين، وي

ومرافقة امه مريم  الصليب، بمقدار ما تجسد ايمان الكنيسة وتكريم آالم المسيح،
 على درب الجلجلة

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

تشّكل مثلثًا " كنيسة مار يعقوب"و" الصليب جبل"و" تلة الظهورات"وهكذا نرى ان 
والعذراء، عالمة نور وهدي للمؤمنين على طريق  مهمًا، لعجائب هللاتذكاريًا وشاهدًا 

 .القداسة

بجانب الكنيسة الجنوبي هناك خيمة كبيرة مرتفعة يتوسطها مذبح كبير وعلى طرفها 
مدرجات تسع المئات من الكهنة ، وبمقابل الخيمة ٌوضعت مئات المقاعد الخشبية 

ميًا في الساعة السابعة مساًء بعد صالة تسع آلالف المصلين ، حيث ُيقام القداس يو 
 .الوردية

 

 

في وقت الظهورات في مطلع الثمانيات ، حاولت الحكومة اليوغسالفية الشيوعية  



من إقامة ( يوسف ) فأرادت منع الكاهن يوزو . منع المصّلين من التجمع اليومي 
فكان جواب القداس المسائي ، بل أن يكتفي بالقداس الصباحي كعادة الكنائس ، 

أليس القداس ذكرى عشاء الرب ؟ هل هو ذكرى الفطور ؟؟ كال ، : " الكاهن ذكيًا 
كان هذا الكاهن جريئًا جدًا ، فصمد ضد ! " . إذًا القداس المسائي ال بّد منه 

 .الحكومة المستبدة ، وذاق السجون لمدة عام ونصف 

 

 "اسرار النور " أليمن هناك بعد مصاطب القداس ممٌر مبّلط ينتصب على جانبه ا 

وهي خمسة أسرار المسبحة موزعة على هذا الطريق ، . التي أطلقها البابا الراحل 
 بلوحات فنية رائعة مع حيطان بقربها

 هذا. أما بعد هذه األسرار فهناك صليب برونزي محاط بمدرجات للتأمل والصالة 
كل حًا ذراعيه على شالصليب البرونزي طوله حوالي خمسة أمتار ، ينتصب يسوع فات

 .صليب 

  

ما أن ُوضَع الصليب منذ حوالي خمس سنوات ، حتى بدء يقطر قطرات ماء من  
فترى قطرة الماء تخرج من النحاس رويدًا (! أي الركبة ) مفصل ساق يسوع األيمن 

رويدًا حتى تتكون على شكل دمعة بعد كل عشرة ثواٍن ، فيلتقطها أحد المؤمنين بيده 
إنها  !رسم فيها إشارة الصليب ، أو يمسحها بمنديل ليحمله معه للتبرك اليمين في

لقد وقفنا مرات ومرات نتأمل سّر هذه الدمعة الرائعة التي يهبها ! أعجوبة دائمة 
ال يوجد تفسير علمي بشري لهذه الظاهرة التي يجري فيها الماء ! يسوع مّجانا 

 !خارجًا من نحاس 

 

 
  

أحد الرائيين للعذراء ، لقاءًا شهد فيه لخبرته الروحية عبر هذه قّدم األخ إيفان وهو  
 :السنين الطويلة من ترائي العذراء له ، فقال 

إختارتني العذراء ألكون تلميذًا في مدرستها ، أحاول أن أكون تلميذًا صالحًا يتقدم 



أعلم  لماذا أنا ؟ وأنا: سنة سألت العذراء هذا السؤال  25ومنذ . في طريق القداسة 
إختارتني العذراء " . أنا ال أختار األفضل " أنني لست األفضل ؟ فأجابت العذراء 

ألتحمل المسؤولية ، واختيارها هدية كبيرة لي ، فأتكلم معها لمدة خمس دقائق يوميًا 
 .أو أكثر 

وتتمركز حول السالم للعالم ، واالرتداد : واألهم في ظهورات العذراء رسالتها للعالم 
تدعو العذراء أبناء .  بالتوبة واالعتراف ، وبالحب والمسامحة والصوم إلى هللا

 .الكنيسة للصيام كل أربعاء وجمعة ، على الخبز والماء فقط 

 

وهي قالت أن إبني أرسلني إليكم . لقد عّرفت العذراء عن نفسها كونها ملكة السالم 
عبة الناس ت. ي موقف خطر العالم ف. ألقول لكم دعوا السالم يجري بينكم وبين هللا 

 .والعذراء تريد مساعدتنا لتقودنا في طريق السالم . جدًا ألنها بحاجة إلى سالم 

عالم اليوم سائر بأزمات . واليوم أكثر من أي وقت مضى العالم بحاجة إلى السالم 
عالم اليوم يسير من دون هللا ، والصلوات . صعبة ألن الناس ابتعدوا عن هللا 

ائالت والحّب مفقود بين أفراد العائالت ، والكثير من العائالت يعيشون غادرت الع
 .منفصلين عن بعضهم البعض 

 تتحّدثوا ال. عندما ُيفَقد الحب في القلوب وفي العوائل ، فلن يبقى سالٌم في العالم  
 .الصالة إلى هللا يتالزم معها السالم . عن الصالة بل عيشوا الصالة 

 

 العذراء تريد أن تشفينا. عالم اليوم مريض روحيًا . إلى حياة قداسة العالم بحاجة  
 أنا معكم ، أنا بينكم لتعيشوا. " بالحب الكثير ، تريد أن ترفع البشرية إلى هللا 

ا أن كم" . معكم أستطيع تحقيق السالم ، حاٍربوا ضد الشيطان والخطيئة . السالم 
لك ، كذ" إجتهدوا " ، " إدرسوا " ، " بين كونوا طي" األم تشجع أبناءها قائلة لهم 

 "العذراء تدعونا وتعلمنا ، تأتي إلينا لتعطي األمل للعوائل المتعبة ، وتقول العذراء 

.  "إجعلوا كل عائلة كنيسة صغيرة " . " إذا كنتم أقوياء ، فالكنيسة تكون قوية 

 ".عليكم تغيير نفوسكم ، إرجعوا إلى هللا 



 

إجعلوه في مركز حياتكم ، يسوع " أدعوكم إلى القداس : "  تقول العذراء مريم 
سامحوا بعضكم بعضًا ، إقرأوا الكتاب المقدس في بيوتكم . يعطيكم حياته فاستقبلوه 

 " .لو عرفتم كم أنا أحبكم لكنتم تبكون من الفرح " ، 

ّعن مال تصّلوا بطريقة ميكانيكية ، بل صّلوا من كل قلوبكم وبت. صلّوا صلّوا صلّوا 
 .إذا أردتم الدخول في مدرسة الصالة ، فعليكم أن تصلوا كل يوم . وفهم 

الكثير يقولون ليس لدينا وقت للصالة ، لكن المشكلة ليست في الوقت ولكنها في  
ة هللا يدعونا للصال. إذا أحببتم شيئًا فإنكم ستخلقون له الوقت الكافي . الحب 

 .الصالة والعذراء تريدنا أقوياء في . كثيرًا 

 

هي مسيرة حياة تبدأ . رحلة مديغورييه هي رحلة توبة وصالة وارتداد إلى هللا  
هنيئًا لمن يسمع دعوة العذراء في مديغورييه ! بمديغورييه وتتكمل باقي العمر 

 .ويعمل بها إرضاًء ليسوع المسيح الفادي

 

 

 ظهورات السيدة العذراء اليوم
الساعة السادسة مساًء، رأى سّت شبيبة من رعيّة ، قرابة ١٩٨١حزيران/يونيو  ٢٤في 

مديوغوريه وهم: إيفانكا إيفانكوفيش، ميريانا دراغيسيفيش، فيسكا إيفانكوفيش، إيفان 

دراغيسيفيش، إيفان إيفانكوفيش وميلكا بافلوفيش. رأوا، على َهَضبَة كرنيكا )في المكان 

الً بين يديها. تفاجأوا وخافوا المعروف ببودبردو، امرأةً ترتدي ثوبًا أبيض وتحمل طف

 .فلم يقتربوا

، وفي الوقت نفسه، َشعَر أربعة منهم، وهُم: ١٩٨١حزيران  ٢٥في اليوم التالي، أي في 

إيفانكا إيفانكوفيش، وميريانا دراغيسيفيش، وفيسكا إيفانكوفيش و إيفان دراغيسيفيش، 

ة الى المكان الذي رأوا فيه، في اليوم السابق، االمرأة التي  َشعَروا بشيء يجذبُُهم بقُوَّ

فوا عليها بأنّها السيدة العذراء. ثُمَّ انَضمَّ إليهم ماريا بافلوفيش وياكوف كولو. وبذلك  تَعَرَّ

تألّفت مجموعة رؤاة مديوغوريه. كانوا يَُصلّون مع السيّدة العذراء ويتكلّمون معها. 

تَمعين أو على ِحدة. ولكن ميلكا ومنذ ذلك اليوم، كانوا يشاهدون الظهورات يوميًّا إُمج

 .بافلوفيش وإيفان إيفانكوفيش لم يروا السيدة العذراء بعد ذلك



، في ١٩٦٥آذار  ١٨ُوِلدَت في  سولدو:-ميريانا دراغيسيفيش

كانون  ٢٥ساراييفو، وكانت تشاهد الظهورات يوميًّا حتى 

العاِشر األّول/ديسمبر ، في ذلك اليوم، َسلَّمت السيدة العذراء السّر 

 18لميريانا وقالَت لها إنّها ستشاهد ظهوًرا سنويًّا في كّل يوم 

، في ُكّل 1987آب/أغسطس  2آذار/مارس وذلك لبقيّة حياتها. ومنذُ 

ثاني يوم من الشهر، تسمع صوت السيدة العذراء في داخلها وتَُصلّي معها من أجل غير 

َجة  ولديها ولديَن، وتعيش مع عائلتها في المؤمنين. وأحيانًا تراها. ميريانا ُمتََزّوِ

مديوغوريه. النيّة التي أوكلتها سيّدتنا أن تَُصلّي من أجلها هي: غير المؤمنين الذين لم 

فوا على محبّة هللا  .يَتَعَرَّ

، في 1966حزيران/يونيو  21ُوِلدَت في  إيليز: -إيفانكا إيفانكوفيش

من رأت السيّدة  بياكوفيتشي، في رعيّة مديوغوريه. كانَت أّول

. في 1985أيّار/مايو  7العذراء. كانت تشاهد ظهورات يوميّةً حتى 

ذلك اليوم، عَهدَت سيّدتنا إليفانكا بالسّر العاشر وقالَت لها: لبقيّة 

حزيران وهو الذكرى  25حياتِك ستشاهدين ظهوًرا سنويًّا في كّل 

َجة، ولديها ثالثَ  ة أوالد، وهي تعيش مع عائلتها في السنويّة للظهورات. إيفانكا ُمتََزّوِ

 .مديوغوريه. النيّة التي أوكلتها السيدة العذراء الصالة من أجلها هي: العائالت

، في ساراييفو. كان يشاهد 1971آذار/مارس  6ُوِلدَ في  ياكوف كولو:

أيلول/سبتمبر  12وحتى  1981حزيران  25ظهورات يوميّةً منذ 

لسيدة العذراء إلى ياكوف بالسّر العاشر، . في ذلك اليوم، عَهدَتا1988

وقالَت له: لبقيّة حياتَِك ستشاهد ظهوًرا سنويًّا يوم عيد الميالد. النيّة 

 .التي أوكلته السيدة العذراء الصالة من أجلها هي: المرضى

، في بياكوفيتشي، في 1965أيّار  25ُوِلدَ في  إيفان دراغيسيفيش:

هد ظهورات يوميّة. عَهدَت إليه السيدة رعيّة مديوغوريه. ما زال يشا

ج ولديه  أوالد. يعيش مع عائلته  3العذراء بتسعة أسرار. إيفان ُمتََزّوِ

في الواليات الُمتِّحدَة وفي مديوغوريه. النيّة التي أوكلته السيدة 

 .العذراء الصالة من أجلها هي: الشبيبة والكهنة

، في 1964أيلول  9ُوِلدَت في  مياتوفيش:-فيسكا إيفانكوفيش

بياكوفيتشي، في رعيّة مديغوريه. ما زالت تشاهد ظهورات يوميّة. 

َجة، ولديها َولَد  عَهدَت إليها السيّدة العذراء بتسعة أسرار. فيسكا ُمتَّزّوِ

وهي تعيش في كريهين غراداك قرب مديوغوريه. النيّة التي أوَكلَتها 

 .السيّدة العذراء الصالة من أجلها هي: المرضى



، في 1965نيسان/أبريل  1ُوِلدَت في  لونيتي: -ماريا بافلوفيش

بياكوفيتشي، في رعيّة ميديوغورييه. ما زالت تشاهد ظهورات 

يوميّة. من خاللها تُعطي السيّدة العذراء رساالتها إلى الرعيّة وإلى 

، 1987كانون الثاني/يناير  8وحتى  1984آذار/مارس  1العالَم. منذ 

ها الرسالة ُكّل يوم خميس، ومنذ كانون الثاني/يناير كانَت تُعطي

من كّل شهر. عَهدَْت إليها سيّدتنا بتسعة أسرار.  25، تُعطي الرسالة في تاريخ 1987

َجة ولديها أربعة أوالد. تعيش مع عائلتها في إيطاليا وفي مديوغوريه. النيّة  ماريا ُمتََزّوِ

أجلها هي: األنفُس المطهريّة التي أوَكلَتها السيدة العذراء الصالة من . 

 

 

  

  

 

 

 

كما تظهر في مديوغوريه وصف مفصل للسيدة العذراء، ملكة السالم،  

على ممّر السنين، سأل الناس الرؤاة في مديوغوريه عن مالمح السيدة العذراء، 

، Janko Bubalo ولكّن أبرع مستعلم حتى اآلن، كان المؤلف األب يانكو بوبالو

فرانسيسكاني من مقاطعة هرسيغوفينا، وكان قد تابع األحداث المرتبطة وهو 

لسنين عديدة، استمع لالعترافات في مديوغوريه واكتسب  بالظهورات منذ البداية.

معرفةً وثيقةً حول روحانية تلك البلدة. ونتج عن اهتمامه كتابه "ألف لقاء مع الطوباوية 

قد حقّق هذا الكتاب نجاًحا عالميًّا وحصل (." و١٩٨٥العذراء مريم في مديوغوريه )

على جائزة. في هذا الكتاب تعطي الرائية فيسكا، وهي تجيب على أسئلة األب بوبالو 

وصفًا مفّصالً للقاءاتها مع السيدة العذراء. صحيح أن لألب بوبالو مقابالت مع الرؤاة 

جراها مع فيسكا، ألنّها اآلخرين، ولكنه في النهاية قّرر أن ينشر فقط المحادثات التي أ

بالنسبة إليه أجابت على أسئلته بالطريقة األكثر شموليةً. فضالً عن ذلك، ما قاله الرؤاة 

 .اآلخرون لم يختلف جوهريًّا عن الوصف التي عبّرت عنه فيسكا



لقد مّر الوقت وتضاعفت المحاوالت لتصوير السيدة العذراء كما تظهر في مديوغوريه. 

ين العديد من هذه المحاوالت والوصف الذي قام به الرؤاة، ومن أجل وقد برز تباين ب

الحلول دون المزيد من االرتباك، أرسل األب بوبالو، على الرغم من تقدّمه في السن 

(، استبيانًا إلى جميع الرؤاة طلب فيه اإلجابة عن العديد من ١٩١٣)هو الذي ولد سنة 

. وقد استجاب خمسة من الرؤاة إلى دعوة األب األسئلة المرتبطة بمالمح السيدة العذراء

. وهؤالء الخمسة هم ١٩٩٢بوبالو ووقّعوا على أشكال استبيانهم الكامل في هوماك سنة 

إيفان دراغيسيفيش، فيسكا إيفانكوفيش، ماريا بافلوفيش، إيفانكا إيفانكوفيش، وميريانا 

اكوف كولو من إعادة دراغيسيفيش. وبسبب الظروف، لم يتمّكن الرائي السادس وهو ي

 .إرسال االستبيان ولكنه أيّد الرؤاة اآلخرين، وليس لديه ما يضيفه إلى وصفهم

 .نقّدم اآلن األسئلة الكاملة ونتائج إجابات الرؤاة الوجيزة

 أّوالً، أخبروني: كم يبلغ طول السيدة التي تشاهدونها بانتظام؟ .١

ات[إنش ٥أقدام و ٥مثلي. )فيسكا( ] -سم  165حوالي   

 هل تبدو "نحيلة"، أو... ؟ .٢

 .إنها تبدو باألحرى نحيلة

 كم تظنون أنها تزن تقريبًا؟ .٣

باوند(١٣٢كيلوغراًما )أي  ٦٠حوالي  . 

 كم تبلغ من العمر برأيكم؟ .٤

سنة٢٠و ١٨بين   

 عندما تكون مع الطفل يسوع، هل تبدو أكبر سنًّا؟ .٥

 .تبدو كالعادة، كما هي دائًما

السيدة معكم، هل هي واقفة دوًما أو. . .عندما تكون  .٦  

 .إنها واقفة دائًما

 عالَم تقف؟ .٧

 .على سحابة صغيرة

 ما هو لون تلك السحابة الصغيرة؟ .٨

 .إنها سحابة بيضاء

 هل رأيتموها راكعةً مّرةً؟ .٩

 أبًدا! )فيسكا، إيفان، وإيفانكا ...(

بدو: مدّور أو باألحرى بطبيعة الحال للسيدة العذراء وجهها الخاص، كيف ي .١٠

 طويل، بيضوي الشكل؟ 

عادي -بيضوي -هو باألحرى طويل  



 ما هو لون وجهها؟ .١١

خدود زهرية -فاتح نسبيًّا -عادي . 

 ما هو لون جبينها؟ .١٢

فاتح بشكل أساسي كوجهها –عادي  . 

سميكة أم رفيعة؟  -كيف تبدو شفاه السيدة العذراء .١٣  

باألحرىهي رفيعة  –جميلة  -عادية . 

 ما لونها؟ .١٤

لون طبيعي -تميل إلى اللون األحمر . 

 هل للسيدة العذراء دمامل كما للناس عادةً؟ .١٥

ربّما قليال، عندما تبتسم. )ميريانا( -عادة ال دمامل لها  

 ها ابتسامتها لطيفة بشكل ملحوظ على مالمحها؟  .١٦

اضحة كما لو أنها تحت هناك ابتسامة و -هو نوًعا ما لطف ال يمكن وصفه –ربما 

 بشرتها. )فيسكا(

 ما لون عيون السيدة العذراء؟ .١٧

 عيناها رائعتان! زرقاوتان بوضوح. )جميع الرؤاة(

 هل هما كبيرتان أو. . ؟ .١٨

وربما كبيرتان قليالً. )ماريا( -عاديتان باألحرى  

 كيف تبدو رموشها ؟ .١٩

عادية -رقيقة  . 

 ما لون رموشها؟ .٢٠

لون مميّزال  –عادية  . 

 هل هي خفيفة أو. . ؟ .٢١

عادية -طبيعية . 

 بالطبع، للسيدة العذراء أنٌف أيًضا. كيف هو مرّوس أو. . ؟ .٢٢

طبيعي، ومنّسق مع وجهها. )ماريا( -أنف جميل، صغير )مريانا(   

 ماذا عن حاجبي السيدة العذراء؟ .٢٣

يميالن أكثر إلى اللون األسود -عاديان -حاجباها رقيقان  . 

 ماذا ترتدي سيّدتكم؟ .٢٤

 .ترتدي رداًء نسائيًّا بسيًطا

 ما هو لون رداؤها؟ .٢٥

ربما يميل إلى األزرق الرمادي. )ميريانا( -رمادي   



ا؟ .٢٦  هل ثوبها مشدود على جسدها أم ينساب حرًّ

ا  .ينساب حرًّ

 إلى أين يصل رداؤها؟ .٢٧

ويمتزج معها -يصل إلى السحابة التي تقف عليها . 

 هل يصل الرداء الى العنق ليلتّف حوله؟ .٢٨

يصل حتى بداية عنقها –بشكل عادي  . 

 هل يمكن رؤية جزء من عنق سيّدتنا؟ .٢٩

 يمكن رؤية عنق سيّدتنا ولكن ليس صدرها

 الى مدى تصل أكمامها؟ .٣٠

 .تصل األكمام الى َكفّيها

ق رداء السيدة العذراء؟ .٣١  هل ثّمة ما يَُطّوِ

 .كال، ال شيء

 هل ثمة ما هو مسحوب في أو مربوط حول خصر سيّدتنا؟ .٣٢

 .كال، ال يوجد شيء

 هل يمكن مالحظة األنوثة في جسد السيدة التي ترونها؟ .٣٣

 طبعًا، يمكن مالحظة األنوثة! ولكن ال شيء ُمَحدَّد )فيسكا(

 هل ترتدي سيّدتنا شيئًا ما عدا الفستان الذي َوَصفتُموه؟ .٣٤

الديها ِوشاح على رأسه . 

 ما لون هذا الوشاح؟ .٣٥

 .لونه أبيض

 أبيض ناصع أو ...؟.٣٦

 .أبيض ناصع

 ماذا يُغَّطي وشاحها؟ .٣٧

 .يُغَّطي رأسها، أكتافها، وكامل جسمها من الخلف ومن الجوانب

 ألى أي مدى يصل الوشاح؟ .٣٨

 .يصل الى الغيمة الصغيرة، كما هي حال الرداء

األماميّة؟كم يُغَّطي الوشاح من الجهة  .٣٩  

 .يُغَطي الجهة الخلفيّة والجوانب

 هل يبدو الوشاح أكثر خشونة وسماكةً من الرداء؟ .٤٠

يبدو شبيًها بالرداء –كال  . 



 هل ترتدي أي نوع من الحلّي؟ .٤١

 .ال ترتدي أي نوع من الُحليّ 

 هل الوشاح ُمَزيّن على أطرافه؟ .٤٢

 .كال ليس ُمَزيّنًا على اإلطالق

سيّدة أي نوع من أنواع الزينة؟هل تضع ال .٤٣  

 .كال وال أّي نوع

 مثالً على رأسها أو حول رأسها؟ .٤٤

لديها تاج نجوم على رأسها -نعم  . 

 هل هناك دائًما نجوم حول رأسها؟ .٤٥

هي دائًما موجودة )فيسكا( –عادةً يوجد  . 

 مثالً عندما تظهر مع يسوع؟ .٤٦

 .تظهر بالشكل نفسه

 كم نجمة هناك؟ .٤٧

 .هناك اثنتا عشرة نجمة

 ما لونها؟ .٤٨

لون ذهبي –ذهبيّة   

 هل هي ُمتِّصلة ببعضها بأّي شكل؟ .٤٩

لكي تبقى ثابتة )فيسكا( –هي ُمتَِّصلة بشيء  . 

 هل يظهر جزء من شعر سيّدتنا؟ .٥٠

 .يظهر القليل من شعرها

 أين ترونه؟ .٥١

الشماليّةمن الجهة  –من تحت الوشاح  –قليالً فوق جبهتها  . 

 ما لونه؟ .٥٢

 .لونه أسود

 هل تظهر أية من أذُني السيدة العذراء؟ .٥٣

 .كال، ال تظهر

 كيف ذلك؟ .٥٤

 .حسنًا، الوشاح يغّطي أُذُنيها

 إالَم تنظر السيّدة العذراء عادةً خالل الظهور؟ .٥٥

أحيانًا تنظر الى شيٍء آَخر، الى ما تَُدلُّنا عليه –عادةً تنُظر إلينا  . 



 كيف تبدو يدي سيّدتنا؟ .٥٦

تان، ُمرتاحتان، ممدودتان  .يداها ُحرَّ

 متى تطوي يديها؟ .٥٧

ُربّما أحيانًا خالل صالة "المجد –ال تطويهما أبًدا تقريبًا  ". 

ك يداها خالل الظهورات؟ .٥٨ ك، أو تَُحّرِ  هل تَتََحرَّ

 .ال تتحّرك، إالّ عندما تَُدلّنا على شيء

ها عندما تكون يداها ممدودتين؟الى أين تتّجه كفّا .٥٩  

وأصابيعها ُمرتاحة بالطريقة نفسها –تكون كفّاها ُمرتاحتين وُمتَّجَهتين نحواألعلى  . 

 هل تبدو أظافر السيدة العذراء مرئيّة؟ .٦٠

 هي مرئيّة جزئيًّا

ما لونها؟ –كيف هي  .٦١  

أظافر مقصوصة نظيفة –لونها طبيعي   

مّرةً؟هل رأيتُم ساقي سيّدتنا  .٦٢  

فُستانها يُغَطيهما دائًما –أبًدا  –ال  . 

 أخيًرا، هل السيّدة العذراء جميلة جدًا، كما قُلتُم؟ .٦٣

إنه  –نوع جمالها مختلف تماًما –جمالُها يفوق الوصف –لم نَقُل لَك شيئًا عن ذلك 

شيء سنراه فقط إلى حّد ما في الفردوس –شيء سماوي  . 
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