
اگـر  . شما مي توانيد براي ساعت ها سرگردان باشـيد        ). جنبي ما به اتوبوس ها و تورها تكيه مي كنيم           

خيلي خسته شده ايد و نمي توانيد پياده به سمت منزل برويد، يا نياز داريد كـه انـرژي خـود را بـراي       

 20ر ذخيره كنيد، مي توانيد يك تاكسي را فقط با رفتن به يكي از رستوران هاي خوب در بيرون از شه

سان ميگوئل شبيه به يك كاسه كم عمق مي باشد كـه            . به تمام نقاط شهر كرايه كنيد     )  دالر 2(پزوس  

خيلي از هنرمندان   . مركز شهر در وسط آن ومناطق مسكوني در تپه هاي پيرامون آن قرار گرفته است              

 .      اند كانادايي در سان ميگوئل خانه داشتهو افراد مشهور مانند تولر كرانستون 

رويد، خود را به خوبي در كنـار   وقتي راه مي.  در اغلب موارد شهر هاي اروپايي تداعي مي شود            

كه در امتداد پياده روهاي  ) مي كنيد  وقتي در يك رديف حركت خصـوصاً (ساختمان هاو ديوارهائي

در شكل هاي هندسي منظم رنگارنگ در كنار هم قرار گرفته اند و             همه چيز    .سنگي هستند مي يابيد   

رنگ هاي ارغواني، نـارنجي و قرمـز شـكوفه هـاي       .  بندرت فضايي بين عمارت هاي متعدد وجود دارد       

از داخل؛ حياط ها را براي ساختمانها شكل مي  تاك كه از ديوار هاي بلند آويزان و سرريز كرده بودند،

آهنكـاري  . هاي ديگر را گياهاني كه در كوزه هاي سفالي بودند زينت مي بخشيدند            باالي ديوار   . دادند

درهايي از چوبهاي محكم قديمي كـه بـا      . نه، پنجره ها و بالكن ها را معني دار كرده بودند           هاي استادا 

دستگيره هاو در كوبه هاي مزين از آلياژ برنج زينت داده شده بودند مارا براي عكاسي كلـوزآپ طلـب                  

 .ي كردندم

حقيقت ايـن اسـت كـه بـسياري از     .  فرصت هايي براي عكاسي از مردم در همه جا فراهم است               

ازارتباطات سنتي با فرهنگ  سان ميگوئلي ها، بويژه زنان مسن تر،  با شال هاي بافتني ودامن هايشان،          

بچـه  . وسـتانه هـستند   مردم سان ميگوئل در بيشتر مواقـع گـشاده رو و د           . بومي شان پيروي كرده اند    

چـه بـسا    . بيت آن هـا وجـود دارد       هات و مسرت آن ها مي باشند و فقر در كنار جذا            هايشان مايه مبا  

دانستن كمـي   . درآمد در كنار خيابان آب نبات و آدامس بفروشند        كودكان گاهي مجبورند براي كسب      

  .د استاسپانيايي در زمانيكه در تالش براي گرفتن عكس از مردم مي باشيد مفي

     همانطور كه در اغلب شهر هاي بزرگ مكزيك مرسوم است، مركز فعاليت سان ميگوئل نيز ميـدان          

 .مركزي آن است، كه اينجا  جاردين نام دارد و در زير سايه حاصل از برگ بوي باالي سرش واقع است

ه مردم شهر نظاره ها و مركز بسياري از جشن ها يي است ك يكشنبه ها اين ميدان؛ كه محل ماريا چي     

گر آن ها هستند، مملو است از خانواده ها، فروشنده هـاي بادكنـك و جوانـان خجـالتي كـه بـر روي                        

  . نيمكت ها نشسته اند

رژه ها ونمايش هاي باشكوه، شـب زنـده       :      سان ميگوئل بخاطر فستيوال هاي فراوانش مشهور است       

زنگ هاي كليسا و آتش بازي هاي با صـداي بلنـد از             داري همراه با موسيقي فولكلور، به صدا درآمدن         

  .مشخصه هاي اين مراسم مي باشند جمله

در اين جشن، مكزيكي ها عقايد سنتي . به آنجا رسيديم) كه يك جشن واقعي بود ( ما، در روز مرگ 

و بدين شكل كه معشوقه هاي مرده افراد قبر هايشان را ترك مي كنند . ند گذرا مي شان را به نمايش

در ميان آن ها براي مدت زمان كوتاهي پرسه مي زنند، تا زماني كه خانواده هايشان آن ها را به بهانه 
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