الـتـسـوق
األسواق الشعبية:
إن من أكثر ما يميز منطقة الباحة عن باقي مناطق المممكة ىو استمرار وجود األسواق الشعبية بأسموبيا
الشعبي المحبب التي كانت عمية منذ نشأتيا ،بحيث يكون لكل محافظة من محافظات المنطقة مكان و يوم

محدد في األسبوع وغالبا ما يسمى السوق باسم ىذا اليوم إضافة إلى أسم المكان كـ(سوق الخميس بالباحة ،سوق
الثالثاء بالمخواة ).... ،ويجتمع أىالي المنطقة في ذلك اليوم لشراء ما يمزميم من أطعمة ومالبس ومصنوعات

يدوية بسيطة ،مما يعطي الزائر فرصة كبيرة لالستمتاع بيذه األسواق التي تساعده عمى فيم العمق الثقافي
لممنطقة ،وعمى شراء منتجات المنطقة المحمية وتقديميا كيدية أثناء عودتو.

سوق الخميس بالباحة :يعقد كل يوم خميس في وسط سوق مدينة الباحة وتباع فيه:
 .1المحاصيل الزراعية التي يغمب عمى أكثرىا محاصيل المنطقة الموسمية والطازجة من رمان وعنب ولوز

ومشمش و بخار ّى وكمثرى وذرة.
 .2الطيور التي يتم اصطيادىا في غابات وأودية المنطقة وأىميا الحمام البري والقماري والحجل واألرانب
البرية.

 .3المنسوجات والحمي واليدايا من ورد الكادي الرائع إلى عبق الريحان الذي اشتيرت بو المنطقة باإلضافة
إلى الثياب المطرزة النسائية والحمي القديمة.

 .4التمور والعسل البمدي المذيذ الذي تميزت بو المنطقة.
 .5الحدادة التي تباع فيو أدوات الزراعة واألواني المنزلية والسالح األبيض كالسيوف والخناجر والجنابي
التي تعبر عن تراث المنطقة الكبير.

سوق السبت ببمجرشي:ويقع في وسط بالجرشي وتباع فيه:

 .1الخضروات والفواكو المحمية التي تصل من كل قرى المحافظة كالعنب والرمان والخوخ والمشمش.
 .2الحمام واألرانب البرية والدجاج والبيض البمدي.

 .3المنسوجات التي تعمل من قبل نساء المحافظة كمالبس األطفال والفروة النسائية التي تعرف بأسم
الجبة.
ّ

 .4العسل بجميع أنواعو والسمن البري.

سوق الثالثاء بالمخواة ويقع بمحافظة المخواة بالقرب من الطريق الرئيس الذي يربط بين المخواة والباحة،
وهو من أكبر األسواق الشعبية المحمية حاليا:

ويتميز ىذا السوق عن سوقي الخميس واألحد أن أغمب العارضين فيو ىم من سكان الشريط الساحمي لممنطقة

والمعروف محمياً باسم تيامة ويعرض فيو جميع المنتجات والمصنوعات المحمية (مثل الكادي والريحان ،العسل،
الخوصيات ،األدوات المنزلية ،المنسوجات ،وغيرىا )...باإلضافة إلى الماشية والطيور.

سوق االثنين بمحافظة قموة:
ويبعد قرابة 07كم عن وسط مدينة الباحة ،ويعرض في أىالي محافظة قموه الكثير من المنتجات المحمية

والماشية.

سوق األربعاء بمحافظة العقيق:

كان يعقد يوم الجمعة وتم تغييره مؤخ اًر ليكون يوم األربعاء ،وىو غالباً يخدم المجتمعات المحمية بشرق منطقة

الباحة.

