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برای مادرم



در دنیایی که هر روز آشفته تر می شود، مردم باید در سالن تئاتر  در 
صندلی خود آرام بنشینند.

در دنیایی که هر روز ارتباطات کم و کمتر می شود، مردم باید در سالن 
تئاتر کنار یك غریبه بنشینند.

در دنیایی که هر روز بیشتر و بیشتر وابسته به تکنولوژی می شود، مردم 
باید در سالن تئاتر تلفن همراه صاحب مرده را خاموش کنند.

در دنیایی که هر روز خودمحوری بیشتر و بیشتر می شود، مردم باید در 
سالن تئاتر گوش شنوا داشته باشند.

در دنیایی که هر روز ایمان به خدا کم و کمتر می شود، مردم باید در سالن 
تئاتر کمی به یکدیگر ایمان داشته باشند.

در دنیایی که هر روز بدبینی بیشتر و بیشتر می شود، مردم باید در سالن 
تئاتر دل های خود را صاف کنند.

در دنیایی که هر روز بیشتر و بیشتر در جهل فرو می رود، مردم باید در 
سالن تئاتر درست فکر کنند.

در دنیایی که هر روز شوخ طبعی کم و کمتر می شود، مردم باید در سالن 
تئاتر  بخندند.

از کتاب خاطرات سایمون استیونز )جواِب سایمون استیونز به این سؤال 
که مردم در سالن تئاتر باید چه کنند.(لقة بإنتاب الترتی ألفکارب بإندیك.





مقدمه    ی مترجم

مربای کیوی بلوبرد

می    خواستم ترش و شیرین باشد، کیوی    ها را چند ساعتی در شکر خوابانده بودم. اواسط 
اسفندماه 96 بود و به دالیلی شب    ها ترجمه می    کردم. حدود ساعت 5 صبح کیوی    ها را روی 
حرارت گذاشتم و دقایقی بعد مربای داغ آماده بود. سومین فنجان قهوه آن بامداد را پر کردم 
تا با پنجمین کوکی انجیر نوش    جان کنم. ترانه    هایی از گروه کانتری تیزرز )که سایمون 
استیونز در سال    های ابتدایی تشکیل گروه عضو آن بوده( با تن صدایی بسیار پایین پخش 
می    شد. به همین دلیل مواقعی که در آشپزخانه بودم سکوت مطلق و زمانی که به اتاق کار 
برمی    گشتم شنیدن موسیقی    ای که مستلزم دقت بود، برایم مثل یک یادآوری مداوم بود، 
مثل صدای پاندول ساعت که اهمیت زمان را یادآوری می    کرد. فکر می    کنم نمایشنامه    ها 
برای من با یک قطعه موسیقی شروع می    شوند. یک قطعه    ی مرتبط یا نزدیک به فضای 
ذهنی و درک من در آن برهه    ی خاص. در حالی که مربا روی میز سرد می    شد، ترجمه را 
پی می    گرفتم، جیمی برای من قبل از شروع ترجمه و حتی خواندن نمایشنامه شکل گرفته 
بود. جیمی مک    نیل، چه با تصور کریس گسکوین در اجرای لندن و چه با شمایل فیلیپ 
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تورتن1 در اجرای فرانسه، یک نوع حس آشناپنداری درونی را به وجود آورد. فکر می    کنم در 
نیمه    های مسیر ترجمه بود که برای تجدید ظرف مربا، به پخت و پز مشغول شده بودم. ترانه    ی 
"دختر من" اوتیس ردینگ را که به صورت خودکار در دستگاه تکرار می    شد، تا پایان حضور 
شخصیت آنجال با همان صدای مالیم در فضا پخش کردم. فکر می    کنم چند روزی از شروع 
سال 97 گذشته بود و به خاطر همراه شدن با متن فرصت پختن غذا فراهم نبود و غذاهای 
آماده می    خوردم. مربای کیوی جای خودش را به کره    ی بادام زمینی داده بود و اطرافیان از 

شکوفه    های بهاری صحبت می    کردند. برای بار سوم در پایان نمایشنامه بغض داشتم.  

مربای قیسی مرغ    های ماهی    خوار

سال    ها بود که مربای دیگران را نخورده بودم. در راه بازگشت از باشگاه، مربای قیسی 
دیگران را از فروشگاه خریداری کردیم. به همراه دوستم تونی، پا در باشگاه    های تیراندازی 
گذاشته بودیم تا معادل    های صحیح    تری برای بعضی از اصطالحات موجود در متن پیدا 
کنم. »مرغ    های ماهی    خوار، خشونت شهری و تصویری از انسانها و ساختمان های پیرامون 
آنها را نشان می دهد. خانواده هایی آسیب دیده و رنجور که به مانند تمام تغییرات بنیادین 
ناخواسته حیات یافته اند«. اردیبهشت    ماه شده بود و در ساعات غیرکاری در تکاپوی ارسال 
کتابی برای سایمون. مربای قیسی مرا دل    زده کرده بود، هم چیزی اضافه داشت و هم 
چیزی کم. بیلی هم در این نمایشنامه حق مطلب را ادا نمی    کند. وجود او بیش از هر چیز 
به واسطه    ی موقعیت    ها تعریف می    شود. محتویات ظرف مربا را که قد شیشه    ی پنی سیلین 
بود، تمام کردم و مرحله    ی بازخوانی ترجمه را آغاز کردم. یک ناخوشایندی درست برای 

ترجمه    ی متن یا رستگاری اجباری برای بیلی.

Philippe Torreton .1 بازیگر و نویسنده    ی فرانسوی برنده    ی جایزه سزار که بازیگری را از اواخر دهه    ی هشتاد 

آغاز کرد. 
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مربای گالبی پورت

از سال 1967 و سقوط هواپیمای مسافربری در استاک پورت منچستر که هفتاد و دو 
کشته داد تا پدرخوانده    ها و مافیای فعال در منچستر که در دهه    ی هشتاد هم استاک 
پورت را از حضور خود محروم نکردند تا چشم    انداز شهر که توسط مه    ای از دودهای 
ساختمان    های  بایر،  زمین    های   . شده    اند  احاطه  آن    ها  عظیم  و صداهای  کارخانه    جات 
تاریخی، رودخانه    ی ِمرزی1، و پل راه آهن. از سال 2000 گذشته بودم که مستند در 
حال پخش را قطع کردم تا چند دیالوگی از نمایشنامه    ی پورت پیش بروم و سری به 
فروشگاه همیشگی بزنم تا گالبی مخصوص مربا را تهیه کنم. پورت سایه    ی حضور 
یک شهر بر زندگی ریچل کیتس از 1988 تا 2002 است. چطور جغرافیا به سویه    های 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوند می    خورد و پا به پای خانواده بر روی عادت    ها و 
افکار ما تأثیر می    گذارد. گالبی    ها را که پوست می    کندم اشتیاق داشتم، چراکه سومین 
پایان می    رساندم و برای شروع مجموعه    ی  به  را  نمایشنامه    های سایمون  مجموعه    ی 

چهارم، که شامل آثار منتشرنشده    شان هم می    شد، خود را آماده می    کردم.
به واسطه    ی قراردادی که با سایمون استیونز منقعد کردم، تصمیم بر آن گرفتیم تا 
تمام آثار وی را در ایران ترجمه کنم. از همین رو در ترجمه    ی این مجموعه، که شامل 

سه اثر متقدم اوست، پیوسته با او در ارتباط بودم و از او مشورت می    گرفتم. 
در پایان از مجید لشکری دبیر مجموعه کتاب    های هزارتو به خاطر رویکرد حرفه    ای و 
درک تئاتری عمیق    شان، از دوست خوبم تونی خادم، مشوق و همراه من که همیشه اولین 
خواننده    ی ترجمه    هایم است، از خانواده    ام به خاطر حمایت    های معنوی و قلبی    شان و از ِمل، 
نیک، ِاما، رامین گری و البته، سایمون استیونز بزرگ به خاطر دوستی، حسن همکاری و 
حضورشان در طول این مجموعه و ترجمه    ی سایر آثار این نویسنده کمال تشکر را دارم.

1. River Mersey





سایمون استیونز نمایشنامه نویس انگلیسی متولد 6 فوریه 1971 در منچستر است. او بعد 
از سال ها تدریِس کورِس نویسندگاِن جوان در تئاتر رویال کورت1، اکنون به عنوان مشاور 
هنری در لیریک همراسمیت2 مشغول به کار است. او یکی از اولین نویسندگاِن کمپانی تئاتر 
استیپ3 شیکاگو است و در آنجا دو نمایشنامه "هارپر ریگان4" و "موتورتاون5" او برای اولین 
بار در آمریکا به روی صحنه رفتند . نوشته های او همچنین به صورت گسترده ای در اروپا 
اجرا شده اند و در کنارِ دنیس ِکلی6 و مارتین گریمپ7، او یکی از نویسندگاِن انگلیسی زبان 

است که نمایشنامه هایش بیشتر از بقیه، در آلمان اجرا شده اند.

Royal Court Theatre.1 این سالن تئاتر که در سال 1870 میالدی ساخته شده در میدان اسلون در منطقه ی 

سلطنتی کنزینگتون و چلسی قرار دارد.

2. Lyric Hammersmith

3. Steep Theatre Company

4. Harper Regan 

5. Motortown 

6. Dennis Kelly 

7. Martin Crimp

مقدمه نویسنده
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یورک2  دانشگاه  از  تاریخ  رشته ی  در  است،  منچستر  پورت1  استاک  اهل  اصالتاً  که  او 
فارغ التحصیل شد. وی بعد از آن برای چند سال در ادینبرا3 زندگی کرد و همان جا و در مدتی که 
مشغول گذراندن دوره ی تخصصی تدریس در انستیتو ی آموزش بود، با همسرش پالی4 آشنا شد.
او قبل از آنکه کارش را به عنوان یک نویسنده ی حرفه ای آغاز کند، چند سالی را 
به عنوان معلم کار کرد. او همچنین عضو یک گروِه موسیقِی پانِک اسکاتلندی به نام 
کانتری تیزرز5 بوده است. در حال حاضر او با همسر و سه فرزندش در لندن  زندگی 
"پانک راک"8،  "هایزنبرگ"7،   ،6" "تی5  به:  او می توان  نمایشنامه های  از جمله  می کند. 
"بر کرانه ی دنیای پهناور"9 و اقتباس اش از "ماجرای عجیب سگی در شب"10 نوشته ی 
از جمله جایزه ی تونی12  تئاتری،  برایش جوایز متعدد  اشاره کرد، که  مارک هادون11 
جایزه ی  برنده ی  "پورت"  نمایشنامه ی  آورد.  همراه  به  را  الیویه13  الرنس  جایزه ی  و 

Stockport .1  یکی از شهرهای بزرگ منطقٔه منچسرت بزرگ در شامل غرب انگلستان است 

2. University of York

Edinburgh .3  دومین شهر بزرگ و پایتخت اسکاتلند 

4. Polly

5. Country Teasers

6. T5

7. Heisenberg

8. Punk Rock

9. On the Shore of the Wide World

10. The Curious Incident of the Dog in the Night Time

Mark Haddon .11 یک نویسنده و شاعر اهل بریتانیا 

Toni Award .12 جایزٔه آنتوانت پری برای درخشش در هرن منایش، یا با نام شناخته شده تر آن، جایزٔه تونی 

به بازشناسی دستاوردهای تئاتر زندٔه آمریکا می پردازد. این جایزه ها طبق مراسمی ساالنه در نیویورک از سوی 

انجمن تئاتر آمریکا )سازمان بال تئاتر آمریکا( و انجمن صنفی برادوی اعطا می شود.

Laurence Olivier Award .13 که با نام »جایزه ی الیویه« هم شناخته می شود، جایزه ای است که همه ساله، 

توسط »انجمن تئاتر لندن به برترین های تئاتر لندن اهدا می شود.« همچنین این جایزه، برترین افتخاِر تئاتری 

بریتانیاست و معادِل »جایزه تونی« در تئاتر برادوی ایاالت متحده آمریکا و »جایزه مولیر« در فرانسه است.
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پیرسون1 بهترین نمایشنامه ی سال 2001 شد.
خود سایمون استیونز درباره ی مجموعه ی حاضر می گوید: اگرچه این موضوع ماننِد 
ساده انگاری هاِی ناخوشایند است اما به نظر واقعیت دارد که نمایشنامه نویس ها به دو گروه 
تقسیم می شوند. یک گروه بازیگرهای ناامیدی هستند که تصمیم می گیرند برای خود 
نقش فوق العاده ای بنویسند و در واقع اکثر نمایشنامه نویس های درجه یک بریتانیایی در این 
گروه جای می گیرند. دسته ی دیگر کسانی هستند که به طریقی به این موضوع پی برده اند 
که تئاتر واسطه ای است که می توانند از طریق آن آنچه می خواهند بگویند را به بهترین 

شکل بیان کنند. من بیشتر دوست دارم جزو دسته ی دوم به حساب بیایم.
از  نوشتن خوشحالم نمی کرد.  از  بیشتر  از شش سالگی می نوشتم. هیچ کاری  من 
این که بخش اعظم زندگی ام به نوشتن می گذرد، سر کیف می آیم، چراکه این کاری 
است که همیشه می خواستم به آن مشغول باشم. هرچند هنگامی که زندگی ام را مرور 

می کنم کمی تعجب می کنم که چرا باید برای تئاتر می نوشتم. 
من سال 1971 در استاک پورت در جنوب منچستر به دنیا آمدم و همان جا بزرگ شدم. 
تا قبل از هجده سالگی حداکثر هفت بار به تماشای تئاتر رفتم. این درست است که من 
از جوانی سودای نویسنده شدن داشتم و باید این را هم بگویم که من در واقع می خواستم 
ایتزل4  مارک  و  ویتس3  تام  و  کاستلو2  الویس  مثل  می خواست  دلم  شوم.   ترانه سرا 

Pearson Award .1 جایزه ای که از سال 1973 با همکاری موسسه ای انگلیسی و توسط هاوارد توماس ولزی 

به منظور حامیت از شیوه های نوین منایشنامه نویسی در انگلیس تأسیس شد.

Elvis Costello .2 خواننده و ترانه نویس انگلیسی است. کاستلو به عنوان یکی از پیشگامان سبک پاپ راک 

در اواسط دهه ی هفتاد به شهرت رسید و بعدها با موسیقی پانک راک و موج نو نیز همراهی کرد.

Tom Waits .3 بازیگر، خواننده، ترانه رسا و آهنگساز سبک بلوز و راک آمریکایی که بسیاری از او به عنوان 

یکی از بزرگ ترین هرنمندان آمریکایی یاد می کنند.

Mark Eitzel .4 خواننده و ترانه رسای آمریکایی که عمده شهرتش تأسیس گروه آمریکن میوزیک کالب است 

که در سبک ایندی راک فعالیت می کنند.
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دوران  نداشتم.  است که صدای خوبی  این  من  بزرگ ترین حسرت  کنم.  ترانه سرایی 
نوجوانی من با شوق دیدن درام های تلویزیونی دنیس پاتر1 و آلن بلیسدل2 و فیلم های 
دیوید لینچ3 و مارتین اسکورسیزی4 گذشت. بیش از هر چیز و بیش از هر نمایشنامه نویسی کار 

آن ها بود که مرا وارد دنیای نمایشنامه نویسی کرد.
در دانشگاه تصمیم گرفتم تاریخ بخوانم تا زبان انگلیسی. چراکه آن قدر شیفته ی ادبیات 
بودم که خودم بخواهم درش کاوش و تحقیق کنم. در دانشگاه یورک بود که مسیر خود در 
تئاتر را پیدا کردم. )هر از گاهی وسوسه می شدم و با بچه های شهرستانی ای که دانشجوی 
زبان انگلیسی بودند، صحبت می کردم.( یک اتاق مرطوب کوچک در محوطه ی خوابگاه 

دانشگاه که اسمش دراما بارن5 بود. 
در حالی که نمایش هایی که در آن اجرا می شد را می دیدم یک مسئله ی ساده فکر مرا 
به خود مشغول کرده بود: چه می شد اگر امکانی وجود داشت تا همان حس سرسختی، 
همدردی، کمدی و خشونتی که من در آثار بلیسدل و پاتر و لینچ و اسکورسیزی دیده بودم 
در بستر تئاتر هم همان تأثیرگذاری را داشته باشد؟ چه می شد اگر امکانی بود تا در همان 
اتاقی که فرانک بوث6 یا یوسر هیوز7 حضور دارند قرار داشته باشی و نتوانی از آنجا خارج 

1. Dennis Potter

ساخت  خاطر  به  بیشرت  که  انگلیسی  رمان نویس  و  منایشنامه نویس  فیلمنامه نویس،   Alan Bleasdale  .2

مجموعه تلویزیونی واقع گرایانه اجتامعی ای که بر اساس زندگی مردم عادی بود، شناخته می شود.

David Lynch .3 بازیگر، کارگردان، عکاس، موسیقیدان و نقاش آمریکایی که از جمله فیلم هایش در مقام 

کارگردان می توان به »کله پاک کن«، »بزرگراه گمشده« و »جاده مالهالند« اشاره کرد.

از جمله  آمریکایی که  فیلم شناس  بازیگر و  نویس،  فیلمنامه  تهیه کننده،  کارگردان،   Martin Scorsese .4

فیلم هایش در مقام کارگردان می توان به »راننده تاکسی«، »گاو خشمگین«، »رفقای خوب«، »دارودسته های 

نیویورکی« و »مرد ایرلندی« اشاره کرد.

5. Drama Barn

Frank Booth .6 شخصیت ضدقهرمان فیلم »مخمل آبی« به کارگردانی دیوید لینچ و با بازی دنیس هاپر 

Yosser Hughes .7 یکی از شخصیت های اصلی مجموعه تلویزیونی »بچه های محله های کثیف« ساخته ی 

آلن بلیسدل 
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شوی؟ چه می شد اگر آدم های دیگری هم با تو آنجا بودند؟ این فکر مرا به سمت نوشتن 
برای تئاتر سوق داد.

این همان تفکری است که مرا از آن موقع تا حال مشغول این کار نگه داشته است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که بگویم "بلوبرد" اولین نمایشنامه ی من نیست. در 
واقع این نهمین نمایشنامه ای است که من نوشته ام. در یورک، به مدت دو سال در ادینبرا 
و بعد از آن به مدت سه سال در لندن، مجموعه ای از بدترین نمایشنامه ها را نوشتم. حتی 
نمی دانم هنوز متن این نمایشنامه ها را دارم یا نه. بعضی از آن ها در مناطق حومه این شهرها 
تولید شده اند. تعدادی از آن ها هم به درستی هرگز اجرا نشدند. از تمام این متن ها چیزهایی 
فراگرفته ام. خیلی از آن ها بیان گر غیرحرفه ای گری اتفاقی در شیوه ی جدید نگارش در 
تئاتر امروز است. برای کسانی که برای اولین بار نمایشنامه ای می نویسند این بار مسئولیت 
سنگینی است. من خوشحالم که فرصت گند زدن دوباره و دوباره را داشته ام. همچنین ذکر 
این نکته حائز اهمیت است که من هیچ گاه به صورت آکادمیک آموزش نمایشنامه نویسی 
ندیده ام. موضوع اصلی تمام نمایشنامه ها انسانیت است. نمایشنامه نویس بیش از هر هنرمند 
دیگری به شکلی هنرمندانه به جست وجو و تحقیقی با دقت و توجه ای ویژه در باب انسانیت 
می پردازد. من بیشتر از آنچه که از هر کالس نمایشنامه نویسی می شد یاد گرفت از مدیریت 
در یک شرکت سیار پخش  کار کردن  اتوبوس،  با  کافه، شب گردی  در  کار کردن  بار، 
موسیقی و پخش بروشور تبلیغ خانه سالمندان بِِتر ِور1 راجع به موضوع هایی که می خواستم 
روی آن ها کار کنم اطالعات کسب کردم. هر چند که من خوش بینانه معتقدم امکان 
تدریس نمایشنامه نویسی وجود دارد، می توان آن را یاد گرفت و بسیاری از مهارت های 
نمایشنامه نویسی را ارتقا بخشید. همان طور هم معتقدم تحصیالت دانشگاهی به تنهایی 

کافی نخواهد بود، باید کمی هم زندگی کنید.

1. Betterware
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من نمایشنامه ی "بلوبرد" را در سال 1997 نوشتم. آن زمان من در شمال لندن در کنار 
همسرم پالی زندگی می کردم. بعد از آنکه تصمیم به بچه دار شدن گرفتیم، به این نتیجه 
بیاید بنویسم.  اتفاقی که ممکن است برای یک پدر پیش  رسیدم که درباره ی بدترین 
نمایشنامه ای درباره ی یک راننده تاکسی نوشتم که به عنوان یک پدر به وحشتناک ترین 
شکل ممکن شکست خورده است. نمایشنامه ای درباره  ی یک راننده تاکسی و لندن در 
شب. چون من به عنوان یک مسئول بار، رانندگان تاکسی بسیاری دیده بودم و در طول 
شب به کرات در لندن رفت و آمد داشتم. تقریباً تمام شخصیت های اصلی نمایشنامه بر 
اساس آدم هایی است که در بار به آن ها نوشیدنی داده ام. من نمایشنامه را برای کمپانی 
رویال کورت فرستادم و آن ها در فستیوال نویسندگان جوان که در سال 1998 برگزار 

می شد، آن را اجرا کردند. این اولین اجرای حرفه ای یکی از آثارم بود. 
»بلوبرد« را گوردون اندرسون در سالن امبسیدرز1، زمانی که کمپانی رویال کورت در 

وست ِاند2 واقع بود، اجرا کرد.
نقدهایی که در روزنامه های مهم  به خاطر  تنها  نه  بود،  برای من  اتفاقی بزرگ  این 
چاپ شده بودند، بلکه به خاطر فرصت کار کردن با بازیگرانی بااستعداد. این کار باعث 
نمایش  این  دنبال  به  دارد.  ادامه  هنوز هم  که  گوردون شد  با  من  و همکاری  دوستی 
که  شد  انجام  سریال  و  فیلم  تهیه کنندگان  با  مذاکرات  و  مالقات ها  از  مجموعه ای 
برنامه هایم  امروز همچنان برای من عجیب به نظر می رسد. همچنین من مدیر  به  تا 
آموختم. تئاتر  در  دیگری  کس  هر  از  بیشتر  او  از  من  کنیون3.  مل  کردم:  پیدا  را 

نمایشنامه ای که در پایان دوره ی آموزشی ام در رویال کورت نوشتم، دوره ی یک ساله ای 

Ambassadors Theatre .1 یک سالن منایش در لندن 

West End .2 ناحیه ای در مرکز لندن که در آن جاذبه های بزرگ توریستی، مغازه ها، ساختامن های حکومتی 

و همچنین مراکز رسگرمی مانند تئاتر وست اند قرار دارد.

3. Mel Kenyon
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که چیزهای زیادی در آن یاد گرفتم، )شامل آموختن معنی کلمه ی "نمایشنامه نویس"( 
نمایشنامه ی "مرغ های ماهی خوار1" بود. می خواستم نمایشنامه ای بنویسم )یا "خلق کنم" 
چراکه ایده ی آن را برای مدتی در ذهن داشتم.( که درباره ی دنیای پیرامون من در زمانی 
که در داگنهام2 کار می کردم و در ایست ِاند3 ساکن بودم، باشد. می خواستم زندگی نوجوانان 
طبقه ی کارگر را با تمام صداقت، خشونت و بینشی که می توانستند از خود نشان دهند 
به صورت نمایشی بنویسم. می خواستم به زبان خشونت آمیز و پرهیجان آن ها بنویسم. 
اندازه ای که امیدبخش و  می خواستم درباره ی انگلیسی های فقیر بنویسم که به همان 

شاعرانه بود، خشن هم بود.
مرغ های ماهی خوار در سال 2001 در سالن آپسترز4 رویال کورت به روی صحنه 
رفت. بعد از آنکه دوازده ماه را به عنوان کارآموز نمایشنامه نویسی گذراندم، نمایشنامه ی 
اکسچنج6  رویال  این مجموعه در سال 2002 در سالن  نمایشنامه ی  آخرین  "پورت5" 
منچستر به روی صحنه رفت. در حین نگارش این دو نمایشنامه بود که برای اولین 
بار به قابلیت هایم برای نوشتن نمایشنامه پی بردم. "پورت" اولین نمایشنامه ای است 
آن  در  که  است  نمایشنامه ام  اولین  نوشته ام.  پورت  استاک  شهر  درباره ی  آن  در  که 
اتفاقات  که  نوشته ام  پیش تر  که  نمایشنامه هایی  برخالف  است.  زن  اصلی  شخصیت 
به  "پورت" در طول چندین سال می گذرند.  ماجراهای  روز رخ می دادند،  طی چندین 
اما برخالف آن در  نوجوان اند  اغلب شخصیت های اصلی  "مرغ های ماهی خوار"  مانند 

نمایشنامه ی "پورت" آن ها بزرگ می شوند و به سنین بزرگ سالی می رسند.  

1. Herons

2. Dagenham

3. East End

4. Theatre Upstairs

Port .5 مخفف شهر استاک پورت  

6. Royal Exchange


