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سنة  خمسينهذه مجموعة أمثال شعبية لبنانية وسورية جمعتها من ألسنة الناس ومن الكتب والصحف على مدى 

 تقريبًا. 
من هذه األمثال ما يتضمن كلمات سوقية وهو أمر لم يمنعني من ذكرها ألنها تراث ال يمكن تجاهله؛ تراٌث ُيعتبر كنزًا 

للباحث في حياة األمم وتقاليدها وطرق تفكيرها. مع كل ذلك، فقد أسقطت من هذه المجموعة األمثال السوقية جدًا 
 جدًا.  
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