
را بنویسند و نوشته ای که در زیر می خوانید تمام و کمال انشای یکی از آن " بودن گاو فواید" معلمی از دانش آموزانش خواست

 .دانش آموزان است
سالم خدمت معلم عزیزم و عرض تشکر از زحمات بی دریغ اولیاء و مربیان مدرسه که در تربیت ما بسیار زحمت می کشند و  با

 .اگر آنها نبودند معلوم نبود ما االن کجا بودیم
 .اکنون قلم به دست می گیرم و انشای خود را آغاز می کنم
 .در می یابیم که گاو بودن فواید زیادی دارد البته واضح و مبرهن است که اگر به اطراف خود بنگریم

این است که آدم دیگر آدم نیست. بلکه بودن گاو ی فایده من مقداری در این مورد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که مهمترین

 .گاو است
 هرچند که نتیجه گیری باید در آخر انشاء باشد؛

 ...بیایید یک لحظه فکر کنیم که ما گاویم
 .چقدر گاو بودن فایده داردببینیم 

 !!مثال در مورد همین ازدواج
 .وقتی گاوی که پدر خانواده است می خواهد دخترش را شوهر دهد، نگران جهیزیه اش نیست

 .نگران نیست که بین فامیل و همسایه آبرو دارند
خم بزند، یا بدتر از آن پاچه خواری مجبور نیست به خاطر این که پول جهاز دخترش را تهیه نماید، برای صاحبش زمین اضافه ش

 .کند
 .هیچ گاوی نگران کرایه خانه اش نیست

 !!گاوها آنقدر عاقلند که می دانند بهترین سالهای عمرشان را نباید پشت کنکور بگذرانند
 .گاوها حیوانات مفیدی هستند و انگل جامعه نیستند

 شما تاکنون یک گاو معتاد دیده اید؟
 شود؟ گاوی دیده اید که سر کوچه بایستد و مزاحم ناموس مردم

 .آخر گاوها خودشان خواهر و مادر دارند
 تا حاال شما گاو بیکار دیده اید؟

 آیا دیده اید گاوی زیرآب گاو دیگری را پیش صاحبش بزند؟
 تا حاال دیده اید گاوی غیبت گاو دیگری را بکند؟

 آیا تا بحال دیده اید گاوی زنش را کتک بزند؟
 !رش بکشد؟ و مثال بگوید از آقای فالنی یاد بگیر. آخر توهم گاوی؟یا گاو ماده ای شوهر خواهرش را به رخ شوه

 .هیچ گاوی غمباد نمی گیرد
 .هیچ گاوی رشوه نمی گیرد
 .هیچ گاوی اختالس نمی کند

 .هیچ گاوی آبروی دیگری را نمی ریزد
 .هیچ گاوی خیانت نمی کند

 .هیچ گاوی دل گاو دیگر را نمی شکند
 .هیچ گاوی دروغ نمی گوید

گاوی آنقدر علف نمی خورد که از فرط پرخوری تا صبح خوابش نبرد؛ در حالی که گاو طویله کناریشان از گرسنگی شیر هیچ 

 .نداشته باشد تا به گوساله اش شیر بدهد
 هیچ گاوی گاو دیگر را نمی کشد

 ...هیچ گاوی
 .گاو خیلی فایده ها دارد

 لباس ما از گاو است
 ... ره و خامهغذایمان از گاو، شیر و پنیر و ک

 ولی با همه منافع یاد شده هیچ گاوی نگفت : من ... بلکه گفت: مـــــــــااااااا
 اگر بخواهم هنوز هم در مورد فواید گاو بودن بگویم،

 .دیگر زنگ انشاء می خورد و نوبت بقیه نمی شود که انشایشان را بخوانند
 اما

 !گر آدم نیستبه نظر من مهمترین فایده گاو بودن این است که دی
 
 


