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88498481ارتباط با ما

یادکرد

  تالش برای اعزام
شهید حسن رکنی در مهر ۱۳۴۲ در مشهد به 
دنیا آمد و جهان مذهبی اطرافش او را پس��ری 
معتق��د ب��ار آورد. از هم��ان دوران کودکی به 
مسائل دینی اهمیت می داد و می دانست رعایت 
بیت المال چه جایگاه و اهمیت ویژه ای در دین 
اس��ام دارد. ش��روع جنگ تحمیلی با دوران 
تحصیل او در مدرس��ه مصادف شد و به همین 
خاطر تاش های ش��هید رکنی برای رفتن به 
جبهه نتیجه نداد. پس از آزادسازی خرمشهر، 
عزمش را جزم ک��رد تا هر طور ش��ده رضایت 
خانواده را برای رفتن به دست بیاورد و در نهایت 
موفق شد عازم جبهه های جنوب شود. او برای 
گرفتن رضای��ت خانواده به پ��درش گفته بود: 
»شما باید این آمادگی را پیدا کنید، چون من که 
نمی توانم برای ابد در این دنیا باش��م و از طرفی 
هم نمی توانم ببینم که جبهه به وجود من نیاز 
دارد و دیگر همکار  ها و هم سن و ساالنم می روند، 
شهید می ش��وند ولی من اینجا هستم. من هم 
باید به جبهه بروم و آن قدر با دشمن بجنگم تا هم 
فرمان امام)ره( را اطاعت کرده باشم و هم اینکه 
به خواس��ته خودم که شهادت اس��ت، برسم.« 
این طور بود که رفت. بعد که از منطقه برگشت 
خاطره ای از تنگه چزابه برای ما تعریف کرد که 
آتش دشمن بسیار زیاد بوده به طوری که امکان 
کمک رس��انی از طرف نیرو های خودی نبوده و 
آنها سه ش��بانه روز بدون آب و غذا و با مهماتی 

اندک ایستادگی کرده اند.
  آرزوی شهادت

در اولین حضورش بر اثر اصابت گلوله به پایش 
مجروح ش��د و این مجروحی��ت عاملی جهت 
بازداشتن حس��ن از هدفش نبود. او در این راه 
شهادت می خواس��ت و جانبازی نمی توانست 

او را از مسیرش بازدارد. وقتی از عملیات تنگه 
چزابه برمی گش��ت، با چشمانی اش��ک بار به 
همرزمانش می گفت: »نمی دانم چرا سعادت 
پیدا نکردم همراه دوستانم شهید شوم.« زمانی 
که در جبهه حضور داش��ت برادر کوچکش به 
نام عباس نیز تصمیم داشت عازم منطقه شود. 
اما حس��ن مانع رفتن برادر ش��د و به او گفت: 
»تا من هس��تم تو نباید به جبه��ه بروی. من 
نمی توانم اینجا بمانم، بای��د وظیفه ام را انجام 
دهم. ش��ما بمان و زمانی که من شهید شدم، 

نوبت توست.«
وقتی در تابستان ۱۳6۲ متوجه شد، قرار است 
عملیات والفجر۳ انجام شود، تمام تاشش را کرد 
تا از سپاه مشهد عازم شود. با اینکه تاش هایش 
نتیجه نداد، چن��د روز بعد از پای��ان عملیات، 
خودش را به منطقه رس��اند و به عنوان نیروی 

داوطلب عازم ارتفاعات قاویزان مهران شد.
  آخرین بدرقه

برادر ش��هید ماجرای آخرین اعزام برادرش را 
این چنین تعری��ف می کند: »حس��ن هیچ گاه 
نمی گذاش��ت که ما برای بدرقه او ب��ه راه آهن 
برویم. بار آخر که می خواس��ت به جبهه برود، 
جلوی در حیاط از م��ادر و پدر و ما خداحافظی 
کرد. ۲0  قدمی که رفت دوباره برگشت و با پدرم 
صحبت و خداحافظی کرد. پدرم وقتی برگشت 
خیلی ناراحت بود. مادرم گفت حسن به شما چه 
گفت؟ پدرم گفت حسن گفت بابا من را حال 
کنید. بعد گفت این دفعه دیگ��ر برنمی گردد. 
مادرم گفت چرا این حرف را می زنی؟ پدرم گفت 

چون تا به حال حالیت نخواسته بود.«
در جریان همین اعزام و در منطقه مهران بود 
که ش��هید حس��ن رکنی در جریان حمات 
دشمن در ۲۴ مرداد ۱۳6۲ بر اثر اصابت ترکش 
به گلو به شهادت رسید و در بهشت رضا)ع( به 
خاک سپرده شد. پدر شهید به زیبایی دیدن 
پیکر پ��درش را اینچنین توصی��ف می کند: 
»زمانی که برای دیدن پیکر حسن به سردخانه 
رفتیم باالی سر تابوتش نشستم. بدنش سوخته 
بود. سر تابوتش را که باز کردم، صورتش را که 
دیدم، لبخندی زدم و بوس��یدمش. بعد از آن 
هم گریه کردم. برای تعزیت حسن هم لباس 
مش��کی به تن نکردم. گفتم من برای دامادی 
بچه ام پیراهن مشکی نمی پوشم، پیراهن نو و 

کت و شلوار بیاورید بپوشم.«

حاللیت حسن در آخرین بدرقه
 بوی شهادت می داد

مروری بر زندگی و مجاهدت های شهید احمد یوسفی با نگاهی به کتاب »پاییز آمد«

  هدف متعالی زندگی
کتاب از کوچه پس کوچه های مشهد، جایی که 
فخری خردس��ال در آن در حال رشد و پاگرفتن 
است، شروع می ش��ود. دختری پرجنب وجوش، 
باهوش و عاشق زندگی که با چشمان تیزبینش 
دنیای پیرامونش را به خوبی رصد می کند. پدرش 
از افسران ارتش است و خانواده ای مذهبی دارد؛ 
نه از آن مذهبی های سفت و س��خت ولی از آن 
خانواده  هایی که نماز و روزه شان ترک نمی شود و 

محرم و نامحرم سرشان می شود.
در سال های میانی دهه  50 وقتی نشانه  هایی از 
مخالفت پدر خانواده با وضعیت موجود مشخص 
می شود، او را به زنجان منتقل می کنند. فخری 
از ش��هری بزرگ مثل مش��هد به شهر کوچکی 
مثل زنج��ان نقل م��کان می کن��د و ناگهان آن 
دنیای بزرگ و بی حد و حصر به دنیایی کوچک 

تبدیل می شود.
تمام خانواده دلتنگ مش��هد هس��تند ولی این 
تصمیمی اس��ت که برای پدر گرفته شده و آنها 
چاره ای جز پذیرش ندارند. هرچند پدر در نهایت 
برای رف��ع دلتنگی مادر خان��واده، خانه ای را در 
اطراف حرم اجاره می کن��د و خانواده چند هفته 

یک بار با قطار به این خانه می روند و می آیند.
با گذش��ت زمان فخری از طریق برادرش با یک 
روحانی به نام آیت اهلل خمینی آش��نا می ش��ود. 
برادرش توسط ساواک شکنجه شده بود و حاال 
خانواده می رفت تا در معرض فعالیت های سیاسی 
قرار بگیرد: »بعد از ماجرای داداش عا، من دیگر 
فخری قبل نبودم. اندوهی نشسته بود روی دلم. 
زندگی برایم معنای دیگری پیدا کرده بود. حس 
می کردم باید هدفی متعالی را سرلوحه خودم و 

روز و شبم قرار بدهم.«
  دختری انقالبی

و این گونه دنیای فخری نوجوان دگرگون می شود. 
او بیشتر کتاب می خواند و بهتر با مفاهیم اسامی 
و دینی آشنا ش��ده بود. دیگر اواخر سال ۱۳56 
رسیده و خیزش  مردم در ش��هر هایی مثل قم و 
تبریز شروع ش��ده؛ مردم حاال خودشان را برای 
مبارزه با حکومت آماده می کردن��د و این اتفاق 
در ش��هریور ۱۳57 رنگ و ب��وی جدی تری به 

خود گرفت.
فخری نیز همراه با دیگران در فعالیت های انقابی 
ش��رکت می کرد: »تبدیل به دختری شده بودم 
که دوان دوان از این مس��جد به آن مس��جد و از 
این س��خنرانی به آن منبر می رفتم«. او در این 
راه به یک فعال انقابی تبدیل می ش��ود و حتی 
در یکی از روز ها از اعضای گروه مجاهدین خلق 

کتک می  خورد.
انقاب اسامی در بهمن 57 به پیروزی می رسد 
و جهان ت��ازه  ای مقابل جوانان آن س��ال ها قرار 
می گی��رد. جهان��ی ک��ه بس��یاری از مفاهیم و 
ارزش هایش برایشان تازگی دارد و حاال جدی تر 
می توانند به دغدغه هایشان برسند. فخرالسادات 
موسوی که حاال جوانی پرشور و انقابی است در 
سال ۱۳58 به عضویت س��پاه درمی آید و اولین 
جرقه های آشنایی اش با احمد یوسفی همین جا 

می خورد.
  خواستگاری فرمانده

یک س��ال بعد احمد یوس��فی از فخرالس��ادات 
خواس��تگاری می کن��د. احم��د در دوره ه��ای 
آموزشی، مربی فخرالس��ادات بود و او هرگز فکر 
نمی کرد روزی مربی اش از او خواستگاری  کند. 
هرچند پدر فخرالسادات به شدت مخالف ازدواج 
دخترهایش با افراد نظامی بود. خودش سال  ها در 
ارتش خدمت کرده و سختی های کار نظامی  را با 

گوشت و پوستش حس کرده بود.
در نهایت با دخالت های ع��ا، دل پدر کمی نرم 
می شود و احمد یوسفی موفق می شود از خانواده 

موس��وی جواب مثبت بگیرد. خطبه عقدشان را 
مرحوم هاشمی  رفسنجانی در دفترش در تهران 
خواند و این دو جوان از آن لحظه به بعد به عقد هم 
درآمدند. دو ماه بعد و در خرداد ۱۳60 در نهایت 
سادگی زندگی مشترک ش��ان را شروع کردند و 

برای ماه عسل راهی قم شدند.
شرایط س��خت کش��ور و ترور هایی که منافقین 
انجام می دادند،  شرایط را برای پاسدار ها سخت 
کرده ب��ود. احمد چند نفر از دوس��تان نزدیکش 
را در ترور ها از دس��ت داده بود و هرلحظه امکان 
شهادت خودش هم می رفت. خودش را آماده هر 
پیشامدی کرده بود و یک روز خطاب به همسرش 
گفت: »باید بدانی من یک پاسدار هستم. از نظر من 
پاسداری یعنی جهاد در راه خدا، یعنی شهادت. تو 
نباید به من دل ببندی. نباید به من وابسته شوی. 
مخصوصاً با این اوض��اع ترور ها هرلحظه ممکن 

است اتفاقی بیفتد و شهید شوم.«

  روزگار عجیب
روزهای ای��ن زوج در آن روزهای پرهیاهو گاهی 
تلخ و گاهی شیرین می گذش��ت. درگیر مبارزه 
با منافقین بودند و هر دو پرتاش کار می کردند. 
روزگار عجیبی بود، از یک طرف از جبهه  ها شهید 
می آوردند و از یک طرف دیگر منافقین در شهر ها 
مردم را به شهادت می رساندند. در چنین شرایطی 
خبر بارداری فخرالس��ادات هم آمد. با این وجود 
همچنان در دوره  ها و آموزشی  ها شرکت می کند و 

نمی  خواهد چیزی مانع آرمان هایش شود.
فرزندشان روز ش��انزدهم اردیبهشت ۱۳6۱ به 
دنیا آمد. نوزاد در روز هایی سخت که رزمندگان 
در جبهه  ها برای آزادی خرمش��هر می جنگیدند 
متولد شد؛ یک پسر که نامش را علی گذاشتند. 
در همان روزها، احمد و فخرالسادات خبر شهادت 
نزدیکان شان را می شنیدند. خبر ها برای این زوج 

جوان سخت و دردآور بود. آنها در میان شیرینی 
خبر تولد فرزند و تلخ خبر ش��هادت عزیزان شان 
مانده بودند و گاهی اوقات این تلخی خبر ها بود 

که روی دوش شان سنگینی می کرد.
فرزند دوم شان در تابستان سال بعد به نام هاجر 
به دنیا آمد. شهید یوسفی در این مدت مدام میان 
جبهه و خانه در رفت وآمد بود. متأسفانه نوزادشان 
خیلی زود از دنیا می رود و داغ بزرگی بر دل احمد و 
فخرالسادات می گذارد. تنها گذشت زمان می تواند 
داغ این پدر و مادر را التیام ببخشد و آنها نیز جز 
صبوری و توکل به خ��دا کار دیگری نمی کنند. 
احمد ب��ه جبهه می رفت و برای همس��رش نامه 
می فرستاد. در نبود او،  نامه هایش دستورالعملی 

برای زندگی همسرش شده بود.
  شهادت برادر

فرزند بعدی شان به نام محسن در بهمن ۱۳6۴ به 

دنیا آمد. در آن روز ها حال و هوای احمد بیش��تر 
از گذشته بود و مرام ش��هادت می داد: »احمد از 
نگاه کردن، از خیره شدن در چشمانم... چشمان 
سبزرنگم که همیش��ه از آنها تعریف می کرد و با 
عشق در آنها می نگریست، گریزان بود. احساس 
می کردم از من... از من گریزان شده، نگاه هایش 
کوتاه و گذرا شده بود. مدت  ها بود بغلم نکرده بود و 

با شادی و شوق دور اتاق نچرخانده بود.«
قبًا برادر احمد به نام رحمان در جبهه به شهادت 
رسیده بود. جوانی مظلوم، س��اده و بی ریا که در 
اوج مظلومیت به ش��هادت رسید. »ناصر اشتری 
فرمانده رحمان در عملی��ات رمضان بود. تعریف 
کرد در منطقه پاس��گاه زید در هوای ۴8 درجه 
رحمان با کلمن بزرگی که به گردن آویخته بود، 
پش��ت خاکریز می دوید و به رزمندگان در حال 
نبرد که مدام عرق می کردند و عطش داش��تند 
آب می رساند. گردان آنها در تله تانک های تی7۲ 
می افتد و از س��ه جهت روی سرشان گلوله تانک 
می بارد. آن ق��در گلوله تان��ک می بارید که پیکر 
هر رزمنده با یک گلوله تانک متاش��ی  می شد و 
به اطراف می پاش��ید. تقریباً کسی از آن گروهان 
برنگشته و همه شهید شده بودند. پیکر ها را هم 
نتوانس��تند عقب بیاورند. رحمان را مفقوداالثر 

اعام کردند.«
  ترکش های صورت احمد

احمد قرار بود برای مأموریتی شش ماهه به جنوب 
برود. از زمان رفتن احمد،  اضطراب زیادی وجود 
فخرالسادات را گرفت. اضطراب او بدون دلیل نبود 
و خیلی زود، اتفاقی که از آن می ترسید برایش رخ 
داد اما مگر او می تواند بدون احمد، که برایش مثل 
اس��تاد بود به زندگی ادامه دهد. خانه بدون مرد 
برایش رنگ و نوری نداش��ت. مگ��ر او بدون مرد 
زندگی اش توان ادامه دادن داش��ت؟ حتی فکر 
کردن به چنین چیزی فخرالسادات را می ترساند 
و حاال چیزی که از آن می ترس��ید برایش اتفاق 
افتاده بود. خبر ش��هادت احمد را ب��رادرش عا 
داد. آن لحظه فخرالس��ادات هی��چ چیز متوجه 
شد و جز همهمه  هایی مبهم از صدای اطرافیان 
چیزی دیگری به گوشش نمی رس��ید. اما از هر 
چیزی دردناک تر برای فخرالسادات، دیدن پیکر 
زخمی همسرش بود: »کفنش غرق خون بود. دو 
تا دستش قطع شده بود و فقط از پوست آویزان 
بود. چشم هایش نیمه باز بود، درست مثل زمانی 
که می خوابید. چند بار صدایش کردم. جوابی نداد. 
با دس��ت تکانش دادم. بهت زده بودم. خرده های 
ترکش روی صورتش مثل س��تاره می درخشید. 
حس کردم احمد آرام اس��ت. با تم��ام وجود به 

حالش غبطه خوردم.«
احمد مهربان و خنده روی خانه به شهادت رسیده 
بود و دیگر در جمع خانواده نبود. ش��هید احمد 
یوس��فی در شش��م مهر ۱۳65 در ماه محرم در 
ارتفاعات الری بانه، ب��ه علت اصابت ترکش توپ 
به تمام بدن به شهادت رسید و خانواده یوسفی، 
دومین ش��هید خود را به انقاب اسامی تقدیم 

کرد.

»پاییز آمد« با پرداختن به جزئیات، 
اطالع�ات کام�ل و خوبی از ش�هید 
یوسفی در اختیار خواننده می گذارد 
و مخاطب را به خوبی ب�ا خود همراه 
می کن�د. لح�ن روان و خودمان�ی 
کت�اب خوانن�ده را به ش�خصیت  ها 
نزدی�ک می کند و س�بب می ش�ود 
در لحظ�ات حس�اس و بحران�ی ب�ا 
ش�خصیت  ها همذات پنداری کنند

بار آخر که می خواست به جبهه برود، 
جلوی در حیاط از م�ادر و پدر و ما 
خداحافظی کرد. 20  قدمی که رفت 
دوباره برگشت و با پدرم صحبت و 
خداحافظی کرد. پدرم گفت حسن 
گفت بابا م�ن را حالل کنی�د. بعد 
گفت این دفعه دیگ�ر برنمی گردد

کف�ن احم�د غ�رق خ�ون ب�ود. دو 
تا دس�تش قطع ش�ده بود و فقط از 
پوس�ت آوی�زان بود. چش�م هایش 
نیمه باز بود، درس�ت مثل زمانی که 
می خوابید. چند ب�ار صدایش کردم. 
جوابی نداد. با دس�ت تکانش دادم. 
بهت زده بودم. خرده های ترکش روی 
صورتش مثل س�تاره می درخشید

ترکشهایصورتاحمدمثلستارهمیدرخشید

   آرمان شریف
ش�هید حس�ن رکنی از روزهای نوجوانی تالش بس�یاری جهت حض�ور در جبهه 
کرد و در نهایت موفق ش�د عازم مناطق عملیاتی شود. شهید رکنی در 20 سالگی 
و در منطق�ه مهران به درجه رفیع ش�هادت نائل آمد و آس�مانی ش�د. اش�تیاق و 
شوق شهید رکنی برای رفتن به جبهه و ش�هادت، خلوص و ایمان او را می رساند.

جدول

شهید حسن رکنی 
از جانبازی در خرمشهر تا شهادت در مهران

پاسخ جدول شماره 6331

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6332

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ا ي ب ن ا ل ا م ت ا خ ت ر ض ح 1
 ن و س ي د م  ي و ر هـ ن ا ي م 2
 ا ن ي س  ز م  ك ك  ر و ا ي 3
   ج ا خ  ا ق ل  ي د هـ  د 4
 م ت  ن ا ل ر ت  ل ا هـ  س س 5
 ر ر ش  ن ا ك  س و ق  ز ل ب 6
 ك م م ك  م ت س ي س و ك ا  ز 7
 ا هـ  ج ك  ي م ر  ت ف  ك و 8
 ن  ل ا و ا ن ر ا ك  ن ج ر ا 9
 ت ي ص  هـ ل گ  ل ر گ  د و ر 10
 ا ل  ت هـ ب  م ي س ل ك  ر ي 11
 ل  ا ل ا  هـ ل و  ر ا ق   12
 ي ز ر ا  م ش  ن د  ر ا م ا 13
 س ك ا ف ي ل ا هـ  ن ا ت س ي س 14
 م ي ن ي س ح م ا م ا ت ل م ا م 15

 
 

از باال به پایین
 ۱- یکاي اطاعات و ذخیره سازي در رایانه- داستاني نوش��ته جک لندن ۲- فلز سرچشمه- از بخش های اوستا- 
درخت میوه دار ۳- مخترع پیل الکتریی- کتاب ژان پل  سارتر، فیلسوف فرانسوی- تصدیق روسي ۴- اوباش و اراذل 
- نماد سرعت- مهره اي در شطرنج 5- ساح پرتابی مخرب - نام- پایتخت کشور مولداوي 6- شهر توت- پایتخت 
آلباني- زمین شوره  زار 7- آرایش هنري- خام- برکت سفره 8- نام باتر، رئیس سابق فیفا- کاالبرگ- آنزیم مبدل 
شیر به پنیر - درد و رنج 9- از ملزومات نقاشي- طهارت- جاندار تک سلولی از رده آغازیان ۱0- سیر کوهي- به ویژه 
و بخصوص عربي- حیوان باوفا ۱۱- مایع زرد خون- وسیله اي در نجاري و آشپزخانه- شهر کباب ۱۲- جمع مکسر  
رتبه- عمق- زیردست ۱۳- او- کش��وري در افریقا با مرکزیت داکار- عاج ۱۴- سوره هشتم قرآن مجید- دیوار 

قلعه- اندک ۱5- ناپایدار- آدم بي عرضه و ناتوان از انجام هر کاري

از راست به چپ
 ۱- بی نام و نشان - پادشاه ساس��اني که دعوت پیامبر به اسام را قبول نکرد ۲- از نام های پیامبر اسام در قرآن- 
لطیفه- نتیجه خطا در هجده قدم زمین فوتبال ۳- پاسبان- محصول قمصر- اضافه کردن انگلیسی ۴- گره فرش- 
سخن صریح- ذات و شخص- حجر 5- بالین- تویي الستیک اتومبیل- با نفوذ 6- مادر آذری- آهوي افریقا- ایستگاه 
قطار 7- حرف انتخاب- خرماي نارس- نیروگاهي در ش��مال- از امراض جلدي 8- عاج بیمار- مأمور تشریفات 
دوره صفویه 9- کودن- آتش- پدر ادریس نبي- حرف فقدان ۱0- باج و خراج-ورقه نمرات محصل- کشور انجامنا

 ۱۱- سنگیني قیمت- چهره- از ماه هاي میادي ۱۲- مهماني- گاهي نماز را باطل مي کند- ساز تنهایي-  مخلوط 
شوره و گوگرد و گرد زغال ۱۳-  مساوي- ناله و زاري- کافي ۱۴-  پیامبر باران- حیوان مفید اهلي- نپریدن اسب 

مسابقه از روي مانع ۱5- بناي تاریخي شوشتر که قدمت آن به دوره ساسانیان بر مي گردد- مهاجم رئال مادرید 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   احمد محمدتبریزی
گلس�تان جعفریان با کتاب »روزهای بی آینه « که درباره خاطرات همس�ر ش�هید سرافراز حسین لش�گری بود، یکی از جذاب  ترین و 
خواندنی  ترین کتاب های خاطره نگاری دفاع مقدس را از خود به جا گذاش�ت. این کتاب ش�رح س�ال  ها بی خبری، دوری و فراق منیژه 
لش�گری در غیاب همس�رش اس�ت و با قلم نکته بین و جزئی نگر گلس�تان جعفریان به کتابی خواندنی تبدیل ش�ده است. جعفریان 
که در این س�ال  ها خودش را کم کار و گزیده کار نش�ان داده، برای کتاب بعدی اش به س�راغ خاطرات فخرالس�ادات موس�وی، همسر 
س�ردار ش�هید احمد یوس�فی رفته اس�ت. این کتاب »پاییز آمد« نام دارد و توسط انتشارات س�وره مهر منتشر شده اس�ت. »پاییز 
آمد« با پرداختن به جزئی�ات، اطالعات کامل و خوبی از ش�هید یوس�فی در اختیار خواننده می گ�ذارد و مخاطب را ب�ه خوبی با خود 
همراه می کند. لحن روان و خودمانی کتاب خواننده را به ش�خصیت  ها نزدیک می کند و س�بب می ش�ود در لحظات حساس و بحرانی 
با ش�خصیت  ها همذات پنداری کنند. در ادام�ه با نگاهی به کتاب به زندگی ش�هید احمد یوس�فی و اتفاقات زندگ�ی اش می پردازیم.

7 3 4 5
4 8 3

9 7
6 1

5 6 9
3 8

8 1
6 7

4 7 9

876293415
245168793
913547826
621954387
384721569
597386142
738619254
459832671
162475938


