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 סבתו. של הסינר מאחרי הסתתר קאנוטי ^אדאווי
 באדאווי סבו לאכול. מסרב הוא ימים שלושה מזה ״

 כי 4ה־ בן מהילד להסתיר הצליחו לא אמינה וסבתו
הישראלי. מישרד־הפנים של והסדן הפטיש בין נתון הוא

 כל־אימת פוחד• ובהיר־השיער ירוק־העיניים באדאווי
 מאחורי מסתתר הוא וסבתו סבו לבית אורחים שבאים
לצאת. ומסרב החדרים באחד או הסבתא

היש השילטונות מהארץ. לגירוש צפוי הקטן הילד
 הוא חטאו: לשטוקהולם. אותו לשלח עומדים ראליים

בשוודיה. אש״ף נציג קאנוטי, דאוד של בנו
 ענתה, הולדתו כפר את עזב 38ה־ בן קאנוטי דאוד

 כדי לשטוקהולם נסע הוא .1962 בשנת ירושלים, שליד
 הוא כך אחר שנים 11 אלקטרוניקה. הנדסת ללמוד

 הישראליים השילטונות בכפר. הוריו את לבקר בא
 עם לישראל נכנס והוא פלסטיני, כבאזרח בו הכירו לא

 ניתנה האשרה השוודית. הקונסוליה מטעם אשרת־שהייה
חודשים. שלושה של זמן לפרק לו

 אך הארכה, ביקש הוא החודשים שלושת כשתמו
 אשרת־השהייה את להאריך סירבו הישראליים השילטונות

 לעשות כשמיאן הארץ. את מייד לעזוב התבקש והוא
לשוודיה. גורש 1973 ובשנת ימים, לחודש נעצר הוא כן,

אלקטרוניקה מהנדס קאנוטי דאוד היה לגירושו עד

אביו :באזאווי של הפשע
 אש״ף אנשי את ומצא חיפש הוא גירושו אחרי שליו•

 בדיפלומט, הוכשר האירגון, לשורות הצטרף בשוודיה,
בשטוקהולם. אש״ף מישרד את מנהל הוא והיום

 לאחת בן קאנוטי, דאוד פגש שנים כשש לפני
 בסועד וסביבתה, בירושלים הידועות הענפות המישפחות

 כדי מעזה, לשטוקהולם שהגיעה פלסטינית צעירה אשור,
 כעבור ונישאו. התאהבו השניים סוציאלית• עבודה ללמוד

סבו. שם על שנקרא באדאווי, בנם נולד שנתיים

ו אש״ שד דיפלומט הוא
 המשיך ודאוד בתינוק וטיפלה בלימודיה המשיכה סועד

 המיש־ על ניחתה כשנתיים לפני הדיפלומטית. בפעילותו
 ובנובמבר בסרטן, לקתה האם — איומה מכה הצעירה פחה
הפעוט. בנו עם נשאר דאוד נפטרה. 1980

 לשטוקהולם. עמאן דרך שהגיעה אמו, את הזעיק הוא
 הוחלט ואז חודשים, כמה ונכדה בנה עם שהתה הסבתא

וחצי, 3 בן אז שהיה באדאווי, את עימה תיקח היא כי
)8 בעמוד (המשך
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