
 قصيدة هي لنا دار

، الشاعر النبطي المعروف بفصاحة لسانه إّن قصيدة هي لنا دار من أجمل ما كتبه الشاعر السعودي طالب الذيياني

وظرافة كلماته، وكلمات "هي لنا دار" جزلةً معبرة تفيض منها المشاعر، ومن المعروف عن الذبياني أنّه من الشعراء 

الذواقين والمخضرمين في األدب، فله سوابق أدبية حققت نجاحات كثيرة، تطرق الذبياني في القصيدة لقيمة الوطن في 

شرفاء، وذّكر العوام بالتضحيات وحروب الكرامة بمواجهة األعداء وسحقهم لهم ألّن رجال عبد العزيز ضمائر ال

أصحاب حق وسالطين، أشتروا تراب الوطن لقاء دمائهم وأرواحهم، وركز في أبيات القصيدة على أسباب حبه 
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ذبياني فيما يلي كلمات قصيدة هي لنا دار التي ارتبطت بشعار اليوم الوطني الذي تفصه عنّا أيام، والذي استساغه ال

ََ عريضاً لما خطه يراعه مؤخراً، ويقول فيها َ  .ليكون عنوانا

 ُملوكنا غـالـين والّشعب غــالــين والــدّار في الـِوجدان والـيـوم تِذكار"

 ِعـّز وَمـهـابة يُـوم واِحد وتسعــين يُـوم اتِّحــاد الصفوف وْقلوب واْشوار

يا ديـرة ِطــويـلــين االْعــمـــارهذه السُّـعــوديـّه بـالدَ الَحــرمـين عمار   

 َمسرى النّبي الُمصطفى قِبــلة الــدّين هي فَخــرنا هي عـّزنا )هي لنَا دار(

 ُحــّره ُمصانه في عُـيــون الّشياهــين تحـيَـــا وتِـنـعــم بامنـُــهـم ليـل وْنهار

ـوف ِمسمارطـلعات واسـتطالع من ِحــين ال ِحين ِسماهم اْسـتـيـطـان والّشـ  

 اعـيـون تسهر في عـيــــون النياشين اللي يـمــــد الـهــا اصبعه يلقــم النار

 اِقــدام فرسـان وِعـــزاوي َسـالطين مـا يعــتّزون اال بقّصــاف االْعـمــار

 رياح َشرق ومـيـج وْعـيـار َخمسـين صـبّت عــلى روْس الْمعـادين ِمدرار

در وْحنين اللي يـحـّبــــون الوطن ُحــب االبراربيدي الحَرار احفاد أهـل ب  

 حّب الوطن في األورده والّشــرايين يسري كمـا تســِري دمانا فـِـ االوتَار

 مـا يختلف في حّبـه الـــدّايـم اثـنـــين منُحوت فيـنـا نْحـت االسمــــا واالثَار

واِفــــين االشبارصورة ُحـدود الدّار من وين ال ِويـن عـلى ِجــدار اكفان   

 دوات رْسـم الصــوره أرواح ويـديِن وريـَشـتيـهــا ريِشة اكفـــوف األقـدار

 ِعـظــامـنـــا سـور ودمـــانـا تاَلوين وروسنا من ُحوله احـــدود ِوإطــــار
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 أطهر ثرى فوق البسـيطه واألرضين أرضه ِعــرين وقـبـّتَــه ماكر احـرار

كه قُـــولــوا آمــين ويـردّ َعـنـهــا كيد األعــدا واألشـرارهللا يعــّز الـمـّمـل " 
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