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تقدیم با بوسه بر دستان پدرم

که استوارترین تکیه گاهم بود....

و بر چشمان مادرم

که سبزترین نگاه ها را بدرقه راهم کرد....

عزیزترین های زندگی ام که وجودم ُجز،

هدیه ی وجودشان نیست.
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اومدیــم ! بــازم بــا دســت ُپــر اومدیــم خدمتتــون و یــه 
کتــاب فــوق العــاده ی دیگــه براتــون آمــاده کردیــم تــا 
مثــل همیشــه لــذت یادگیــری زبــان انگلیســی را تجربــه 
ــی  ــر و Reading نوبت ــای گرام ــاب ه ــد از کت ــم. بع کنی

هــم باشــه نوبــت کتــاب Writing هســت. 

ــال  ــه در ح ــرادی ک ــا اف ــه. اّم ــا ن ــن ی ــه کردی ــم توج نمیدون
فراگیــری زبــان هســتند و یــا بیشــتر یادگیــری مکالمه داشــتند 
ــه انگلیســی بنویــس یهــو  ــن ب ــی یــک مت ــه بهشــون بگ ، اگ
هنــگ میکننــد ! انــگار بهشــون گفتــن ســرود ملــی چیــن را از 

 ! آخــر بــه اول بخــون

ــور میشــن  ــراد مجب ــن اف ــه ای ــرا اونجاســت ک اوج ماج
یــک نامــه ی انگلیســی بــرای یــک انگلیســی زبــان 
ــد چجــوری دســت و  ــن ببینی ــد بیای بنویســند. اصــن بای
ــه  ــند نتیج ــی نویس ــه م ــم ک ــد ه ــرزه. بع ــون میل پاش
ی کار دیدنیــه ! اوه اوه اوه اوه ! بعــد از فاجعــه ی 
هیروشــیما ، متنــی کــه ایــن افــراد نوشــتند بزرگتریــن 
ــه  ــه ب ــم ک ــا ه ــی ه ــریته !!! بعض ــخ بش ــه تاری فاجع
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صــورت جــدی تــاش میکننــد مــکان اول را کســب کنند 
و فاجعــه ی نویسندگیشــون از فاجعــه هیروشــیما جلــو 
بزنــه !!! نکــن بــرادر مــن ، نکــن خواهــر مــن ! بــه جــون 
ایمــان کــه میخــوام دنیــاش نباشــه ، یــک مقــدار وقت 
بذاریــد نوشــتن بــه زبــان انگلیســی را هــم میتونیــد یــاد 

ــد.  بگیری

ــر را  ــر ، گرام ــک نف ــه ی ــد اگ ــر میکنن ــا فک ــی ه بعض
خــوب یــاد گرفتــه باشــه ، دایــره لغاتــش هــم وســیع 
باشــه راحــت میتونــه یــک متــن بــه انگلیســی بنویســه 
. خــوب متاســفانه براتــون بگــم کــه اینجــوری نیســت. 
درســته کــه اگــه شــما گرامــر و دایــره لغاتتــون خــوب 
ــور  ــاز هــم کار بدج ــا ب ــر مــی نویســید ، ام باشــه ، بهت
ــه  ــتانی ک ــم دوس ــا ه ــن ادع ــر ای ــاهدی ب ــه ! ش میلنگ
ــدن.  ــل می ــل تاف ــی مث ــد امتحانات ــی برن ــریف م تش
ازشــون بپرســید ببینیــد چقــدر از دو تــا چیــز نمــره شــون 

 . listening ــی ــی writing یک ــده ! یک ــم ش ک

خـوب بریـم سـراغ بحث هـای اولیـه. قوانیـن کالس را  که 
بلدیـد؟ )چـون احتمـاال کتـاب هـای دیگـه ی مـا را مطالعـه 
کردیـن(.  یـک بـار دیگه میگـم تا یادتـون بیـاد. اینجا همه 
چـی آزاده! در حیـن درس دادن مـن شـما میتونیـد تلگـرام 
چـک کنیـد ، اینسـتاگرام چـک کنیـد ، اصـال جفت پـا برید 
وسـط دنیـای مجـازی! امـا درس دادن مـن کـه تمام شـد به 
بخـش تمریـن مـی رسـیم. وای بـه حالتـون نتونیـد تمریـن 
هـا را درسـت جـواب بدیـد! انـواع تنبیـه هـای مختلـف در 

انتظارتـون خواهـد بود!
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مهـارت سـاده امـا تاثیرگـذار مطـرح میکنیـم. در مـوردش 
توضیـح میدیم . مثـال هم تا دلتون بخـواد حل میکنیم. وقتی 
خیلـی خـوب مطلـب را یـاد گرفتین میریـم سـراغ تمرین. 

ــنده  ــک نویس ــه ی ــرای اینک ــما ب ــه ، ش ــون ک ــم خدمتت عــرض کن
ــه  ــای زیرکان ــتراتژی ه ــک ســری اس ــد ی ــید ، بای ــوب بش ی خ
را بدونیــد تــا توانایــی نوشــتن یــک متــن در حــد بمــب را بــه 
دســت بیاریــد. قواعــدی کــه مطــرح میشــه آســونه. امــا مهمــه ! 
پــس اصــاً از اونهــا بــه راحتــی رد نشــین. بــرای قســمت هــای 
مختلــف تدریــس از اســاتید برجســته و معــروف اســتفاده میکنیــم. 
همــه هــم از دم پــروازی ! مــا فرآینــد نوشــتن یــک متــن را بــه 

ســه قســمت کلــی تقســیم مــی کنیــم :

  1- کارهایی که قبل از نوشتن متن باید انجام بدین 

  2- کارهایی که در حین نوشتن متن باید انجام بدین

  3- کارهایی که بعد از نوشتن متن باید انجام بدین !!!

در بخــش اول در خدمــت جنــاب پروفســور زوکربــرگ 
هســتیم! ایشــون را کــه میشناســین ؟ ای بابــا! از 
وقتــی تلگــرام اومــده دیگــه کســی فیــس بــوک نمیــره 
کــه ایشــون را بشناســه ! مــارک زوکربــرگ ، کســیه کــه 
ــت  ــد وق ــه ! چن ــرده دیگ ــدازی ک ــوک را راه ان ــس ب فی
پیــش بچــه اش بــه دنیــا اومــد و 99 درصــد داراییــش را 
بــه خیریــه داد. بعــد متوجــه شــد جوگیــر شــده و دیگــه 
پــول نــداره بــرای بچــه اش پوشــک بخــره ! خیریــه هــم 
ــه  کــه دیگــه پولشــو پــس نمیــده ! تصمیــم گرفتــه ب
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صــورت ســاعتی بیــاد بــرای مــا تدریــس کنــه و مــا هــم 
یــه حــق الزحمــه ای بهــش بدیــم!

ــوادارن  ــما ه ــت ش ــا خدم ــن الیک ه ــام و بهتری ــا عــرض س ب
وکــب کدینگــی ! چــی شــده دیگــه بــه فیــس بــوک ســر نمیزنیــن 
؟ از وقتــی شــما ایرانــی هــا از فیــس بــوک خداحافظــی کردیــن و 
رفتیــن ســراغ تلگــرام ، اینقــدر فیــس بــوک ســوت و کــور شــده 
کــه نگــو ! نــه کامنتــی ، نــه الیکــی ، نــه پوکــی ، اصــن یــه وضــی! 
ــم !  ــی پروندی ــس م ــتیم مگ ــط داش ــدیم و فق ــکار ش ــم بی ــا ه م
وقتــی ایمــان بــه مــن PM زد و گفــت یــه اســتاد میخــواد کــه 
ــول  ــار قب ــا افتخ ــده ، ب ــن را درس ب ــک مت ــتن ی ــوه ی نوش نح
کــردم ! باالخــره ایمانــه دیگــه . گــردن مــن خیلــی حــق داره !!!

همونطـور کـه ایمان هم براتـون توضیح داد ، مهـارت هایی 
کـه قـراره در ایـن کتـاب یاد بگیریم به سـه دسـته تقسـیم 
میشـن. مهـارت هـای قبـل از شـروع بـه نوشـتن ، مهـارت 
هـای در حیـن نوشـتن و مهارت هایـی بعد از نوشـتن متن. 


