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Сѐ започна после појавата на ковид-19. Кога заврши ерата на пандемијата, се појавија тие. Ги 
нарекоа новодојденци. Од обични импланти кои се користеа за помош на лица заболени од 
деменција, експериментот доби свое проширување. Имплантот се вградуваше да спречи разни 
вирусни и бактериски болести. Но неговата најдобра примена се јави во развој на психомоторни 
и на умствени карактеристики кај луѓето. Имплантот се вградуваше во главата и по некое 
време, зависно од неговата намена, луѓето стануваа попаметни, побрзи, поекономични, физички 
поиздржливи, гледаа подобро, слушаа подобро, односно во нив се развиваше еден вид на супер 
моќи. Овие „чудаци“ полека но сигурно ја преземаа планетата. 

„Не можам да разберам како успеваш да се снајдеш во овој лавиринт од ходници, Ајша.“ 

Селман ја гледаше Ајша и нејзиниот превез кое, за разлика од класичната абаја, укажуваше на 
скромност, но и го отвораше нејзиниот лик. Сосема малку ѝ се гледаше едно праменче од косата 
која таа ревносно го поправаше. Нејзините црни oчи и потемниот тен укажуваа дека се работи за 
Арапка со потекло од Јемен. Малку од Арапките го задржаа тој црн тен во Дубаи. Дали со 
мачкање на некои кремови или со користење разни препарати, ни самиот Селман не знаеше од 
каде толку бели девојки го преплавуваа пренаселениот Дубаи. Сега со Ајша се наоѓаа пред една 
голема одлука за нивниот живот. Во болницата „Ибн Сина“ ја очекуваа нивната одлука за 
операција на нивното 2-годишно синче. Малиот Харис, иако уште убаво не зборуваше, држеше 
едно јојо топче и трчкаше по ходникот на болницата зад своите родители, несвесен за операцијата 
која го очекува. 

„Ајша, свесна си дека ниту за обрежувањето не се потресувавме толку. Сè уште имам 
дилеми дали да го направиме тоа.“ Тој го галеше по главата малиот Харис, кој му ја фаќаше раката 
на татка си и замислуваше дека е некој ѕвер која постојано го напаѓа. Се бореше против раката на 
Селман како малиот принц од Персија, но волшебниот килим го немаше. Немаше ни обичен 
килим, од оние кои порано ги красеа ходниците на оваа модерна болница. Сега ходниците ечеа на 
секој тропот и на секој шепот и оставаа чувство на празнотија позната за сите модерни болници 
кои беа добро опремени по Големата пандемија. Многу се вложуваше во здравството, слично како 
што во минатото се вложуваше во воената технологија, и затоа овие болници беа опремени со 
разноразни сензори и иако блескаа со технологија, се чувствуваше мрачниот и темен превез кој 
само луѓето како Селман го гледаа. Не го радуваше овој чекор, но не сакаше да ја растажи својата 
млада сопруга која толку многу ја сакаше.  

Додека чекореа по ходникот во кој чистотијата и силното осветлување ги поттикнуваше на 
доверба во болничарите, се прашуваше колку една ваква одлука е правилна за неговото дете. 

 Тие прашања го мачеа не само од верска туку и од етичка природа.  

„Селман, се сеќаваш што ти рече шејхот Темими? Пожелно е детето да биде со силен 
ментален и физички развој. Да му дадеме добра отскочна штица за неговиот развој.“ Таа го 
кажуваше ова бидејќи знаеше колку верското образование му влијаеше на неговиот интелект од 



една страна, но од друга страна, и проповедите кои ги слушаше беа спротивни на чинот кој го 
преземаше. Секако, се појавија и некои нови проповедници кои наоѓаа оправдување за 
новонастанатата состојба. Тие не пловеа спротиводно. Затоа и опстануваа и беа богато наградени 
од страна на властите. Шејх Темими беше од истото зафрлено место од кое потекнуваше Селман. 
Џизан беше на самата граница со Јемен и таму долго важеа некои племенски закони. Шејх 
Темими, кој  беше признат како верски лидер во тој регион, се стекна со  особено признание кога 
се согласи да внесе промени во тоа затворено рурално општество. 

„Но тој е само еден шејх, има многу други кои се спротивставија на таа фетва. Јас знам 
дека имам Темими е паметен и одговорен, но ова за мене претставува голема одлука“ – гласно си 
размислуваше Селман за да ѝ одговори на својата млада сопруга. 

Ајша, како да сакаше да го смири, ја прифати неговата рака околу својата и го стегна 
испреплетувајќи ги прстите со неговите, со што често му влеваше самодоверба. Таа чувствуваше 
дека неговата самодоверба повторно попушта, па тивко му рече: 

„Ги виде децата во училиштето. Не се забележува ништо чудно на нив, но сите се со дел од 
можностите и моќите кои се вградени од најновата технологија. Овие луѓе се експерти и засега 
постојат многу малку примери со лош резултат...“ 

„Ама зошто да не почекаме да видиме да помине една генерација, па потоа да решиме...“ 

„Нема време, хабиби1. Ако не се вгради пред навршени 26 месеци, ќе се затвори можноста за 
поврзување на имплантот со нервните завршетоци. Развојот и прифаќањето на имплантот укажува 
дека треба да биде порано. Мозокот е сѐ уште кревок, сѐ уште се формираат мозочните клетки...“ 

Како експерт по неврохирургија, и таа знаеше дека работите треба да се решат правовремено, во 
друг случај не сакаше да биде од оние кои ќе ја изберат пустината. Тоа беше една лоша слика која 
ѝ се вртеше во мислите секојпат кога ќе ги видеше своите деца нерамноправни во борбата да 
напредуваат во општеството. Кастите никогаш порано не играа толкава улога во светската 
цивилизација како сега. Нејзиното дете едноставно ќе нема шанса да напредува и да се пробие во 
овој дигитален свет. Доколку Селман не попушти, таа беше решена со семејството да се вратат во 
родното место во Џизан. Но тоа не смееше да се случи. 

„Ти го правиш ова само за да не заминеш од овој град, Ајша, знаеш и самата дека семејствата 
наши многу ретко ќе ги гледаме, а можно е во иднина и да нѐ одвојат од Харис доколку работите 
тргнат на лошо.“ 

Ајша погледна во една точка долу на земјата и се замисли сериозно за тоа што ја очекува. 
Секогаш гледаше подалеку од Селман. Тој беше врзан со традицијата, но неговиот менталитет на 
несебичен и пожртвуван маж на крај како да му раѓаше чувство на одговорност кон најблиското 
семејство. Традиционално воспитаното семејство не се согласуваше со неговата одлука и тоа него 
најмногу го спречуваше да продолжи понатаму со изборот за имплантот кој треба да биде вграден. 
Мајка му, таа строга жена која одвај се согласи да му допушти да ја избере својата сегашна 
сопруга за жена, му излегуваше пред очи секојпат кога размислуваше за имплантот. Иако 
почината веќе три години, нејзините пораки секоја година кај него беа погласни. „Ти си маж и не 
дозволувај да ти диригира жена.“ Една е мајка, си помисли тој. Гласот на совеста, кој сега се 
                                                            
1 Арапски, љубов моја. 



оддалечуваше во длабочината на неговата мисла со бледата слика на присуството на мајка му, се 
губеше под притисокот на барањата на Ајша. „Немам избор“, како да се правдаше во себе, а 
всушност, тоа беше наменето за него и неговиот простодушен карактер кој го имаше развиено во 
себе. 

„Селман, се договоривме веќе. Ти останува само да избереш кои перформанси ќе ги развива и кој 
тип на имплант. Одлучи се, те молам. Знам дека ти е тешко, но да ги оставиме чувствата настрана. 
Мајка ти беше жена која сепак недоволно ја познаваше денешната технологија и можностите кои 
ни се на располагање.“ Ја знаеше неговата болка и дека зборовите на мајка му беа многу битни за 
Селман. Малку беше чудно еден горд, возрасен маж чија црна брада нараснала толку многу, да 
има толкава почит кон својата мајка, небаре целиот свет се врти околу неа. Впрочем, Ајша до 
вчера можеби немаше да го разбере. Но сега и кај неа мајчинската љубов кон Харис го правеше 
своето. Беше премнгу загрижена и при најмалата емоционална болка и плач кој го испушташе 
Харис. Треперењето на нејзиното срце и срцето на нејзиното дете како да чукаа заедно во еден 
хармоничен такт. 

Се наоѓаа пред докторската соба. Не проговорија повеќе ништо. Влегоа во малата 
просторија во која се наоѓаше медицинскиот персонал и во кој обичаено влегуваа пациенти кои 
шетаа по ходниците и немајќи работа, влегуваа и создаваа непотребен метеж.  

„Селман Ебу Харис! Селман!“ довикуваше медицинската сестра.  

„Еве сум, овде“, возврати Селман и ја погледна чудно медицинската сестра која довикуваше со 
сиот глас, а тој веќе го носеше картонот и го подаваше кон неа.  

„Полека Селман, ќе биде, ве чека доктор Али, тој е во соба број 6. Претпоследна врата десно.“ 

„Јас никаде не брзам...“ не дорече, го крена Харис в раце и го понесе кон вратите кои очекуваа да 
му ја променат судбината. Внатре беше доктор Али, кој срдечно ги поздрави. 

„Мир со вас, како сте денес ценети Селман и Ајша?“ 

Докторот Али секогаш се обидуваше да биде примерен, насмеан и учтив, и не оставаше ни 
малку извештачен изглед. Тоа го правеше толку природно и толку умерено што многумина 
почнуваа да се нервираат дали може побрзо да работи. Неговите дебели раце и изглед укажуваа на 
неговата не многу голема физичка активност, но рамниот стомак го издаваше како да правел 
некоја операција поради естетски изглед.  

„Многу сте ми ослабен, докторе, да не сте на диета?“  

Доктор Али го погледна и се насмеа слатко, како мало детенце.  „Зарем ти личам на некој кој сака 
да биде на диета?“ 

„Не, секако, но не сум навикнат да ве гледам со оваа убава линија, докторе.“ Селман му возврати 
со почит на доктор Али и веднаш почна со соопштување на одлуката што ја донеле, иако докторот 
како да не сакаше да зборува многу на таа тема. 

„Јас и сопругата се согласивме да му вградиме имплант на Харис. Одлуката беше тешка, но ја 
донесовме. Останува уште вие да ни помогнете со предлог каков имплант да вградиме.“ 

„Браво, браво“, не сосема изненадено возврати докторот. Гледам сте го оставиле најбитниот дел на 
мене. Па ве молам, имавте 6 месеци да го набљудувате малиот Харис, сега велите јас да сум 



одлучел?“ Докторот веднаш премина во контранапад и по автоматизам им ја префрли вината за 
немарноста која ја имаат како родители. 

Ајша се вмеша за да ја спаси ситуацијата. 

„Докторе, ние видовме што му лежи на нашето синче, но сепак ќе ни треба дополнителна 
консултација.“ 

 Ајша погледна кон сопругот, а потоа кон Харис, и продолжи со претпазлив говор. 

„Знаете, Харис покажува афинитет кон решавање на логички задачи и математички равенства. 
Исто така и кон конструирање згради, мостови, правење модели и слично. Физички е вака 
наклонет кон боречки вештини. Не можеме да се одлучиме дали да има физички предности и да 
биде спортист или некој научник кој ќе решава сложени равенки и технички проблеми.“ 

Селман се вклучи во разговорот и го кажа своето мислење. „Јас сметам дека треба да биде 
спортист. Впрочем, има навестувања дека спортистите подолго живеат од тие што се занимаваат 
со научна дејност.“ 

„Не е докажано, Селман, не поминале ни 20 години од првите импланти“, му врати Ајша. Почнаа 
да се расправаат пред докторот, па тој само ги прекина. 

„Доста. Не придонесувате кон решението ако се расправате. Побаравте совет. Сега ќе ви го дадам. 
Вашиот син е умен и добар спортист и во тоа не се сомневам. Треба да ви напоменам дека постојат 
360 варијации на импланти, а тие од К-верзијата се најдокажаните. Ќе мора да направиме едно 
мало испитување, а К-верзијата, особено К-2, ќе го направи и физички поразвиен, а воедно и 
психички поподготвен. Предност е што со тој имплант развива можност со обично разгледување 
на еден простор да реконструира настан од минатото. Фактички, ќе стане форензичар и ќе има 
можност да препознава луѓе, настани и сѐ што е поврзано со неговиот сегмент на интерес. Во таа 
насока ќе бидат неговите психички способности. А кога сме кај моториката, ќе има нешто што 
малкумина во светот го имаат и покрај имплантите. Ќе скока подобро и повисоко од кој било 
кенгур.“ 

„А, не. Не сaкам да скока, дајте трчање, подобро пливање, ама скокање... ве молам, ќе му се смеат, 
уште опаш ќе му фали...“ На Селман му се стемни замислувајќи го синот како скока преку огради 
и плаши народ. 

„Тоа е К-2 бета-верзија. Според мене, има најдобри предиспозиции за такви можности.“ 

Ајша со милослив поглед погледна кон својот сопруг и како да го замоли да го прифати предлогот. 

„Хм. Ок, кенгур, нека биде, само како ќе се приземјува доколку рипа повеќе од три метра?“ 

„Не плашете се за тие реакции, тој ќе има и соодветен костим и соодветни обувки и според 
истражувањата нема да му пречи доскокот, бидејќи телото ќе има предиспозиции за да поднесе 
соодветно напрегање и товар. “ 

Не му се допаѓаше на Селман овој избор. Се напрегаше како да се извади од оваа ситуација, која 
беше многу сложена и непоимлива за него.  

„Те молам..!“ уште еднаш го замоли Ајша цврсто задржувајќи го малиот Харис, кој покажуваше 
немирен дух и постојано трчаше низ канцеларијата. 



„Добро... Кога ќе може да започнеме со вградувањето на имплантот?“ промрмори Селман. 

„Најблаго речено, тоа е комплицирана процедура која ќе трае неколку месеци, а може да 
започнеме со проверките уште од утре. Се надевам дека неговиот мозок може да прими имплант и 
би предложил неколку типа. Едниот е германски, има и турски имплант, но најдобар од сите е 
израелскиот кој, според цената и перформансите, е најдобар.“ 

„Израелски? Сериозен сте?“ Селман огорчено го погледна. Одеднаш како да дојде до заклучок 
дека сето ова е теорија на заговор на некои таинствени сили кои се впрегнати со намера да го 
уништат неговиот здраворазумски свет. 

„Ама господине, јас само ви нудам опции кои ви се на располагање, не кажувам дека мора да е 
израелски, туку дека е најдобрата опција со перформансите.“ 

Сега и притисоците на Ајша не помагаа. Ја знаеше омразата на Селман кон ционизмот и се 
обидуваше да ја смири состојбата. 

„Германските и турските се надевам дека се сосема добри. Нема потреба да размислуваме.“ 

Сега Селман како да си најде оправдување. Важно е дека ќе може да се пофали со тој херојски чин 
во кој одбил неговиот син да има вграден израелски чип.  

 

Дваесет години подоцна 

Селман шеташе со Ајша покрај плажите на Дубаи. Големите дини и прекрасен пејзаж му го 
исполнуваа погледот. Во далечина се гледаше Бурџ Дубаи и некои нови згради и хотели кои 
постојано никнуваа. Во морето се гледаа некои фигури кои како делфини рипаа и се тркаа 
правејќи бранови. Тоа беа луѓе со специјални моќи на делфини. Малку подолу од него се појавија 
неколку силуети на момчиња кои нешто се расправаа. Малиот Харис беше пораснат. Неговите 
силни мускули на нозете и младото тело извајано како во калап покажуваше енормно складна 
фигура. Харис и неколку негови пријатели се смееја и се задеваа, а во еден миг почнаа да се тркаат 
кон морето. Како ништо да не ги задржуваше и како да не постоеше никаква пречка. Се затрчаа и 
почнаа да користат разни техники. Едниот од нив, наместо да рипа, се спушти да оди и на раце и 
на нозе. Другиот правеше егзибиционистички салта на гимнастичар, третиот вртеше со нозете 
толку многу што песокот го распрснуваше високо. Харис погледна кон родителите и очекуваше 
насмевка за неговите акробации. Рипаше повисоко и подалеку од сите нив. Стигна прв до морето 
во кое влезе паѓајќи со градите напред. Продолжи да плива со енормна брзина оставајќи бразда 
како од брод. 

Селман ја наведна главата и погледна тажно во Ајша. Потоа погледна кон сонцето кое беше силно, 
но неговата топлина некако не го грееше туку му ја гореше душата. Светот беше сосема изменет. 
Тој тоа го прифти како факт, но не беше среќен за својата одлука. За него човечкиот род беше пред 
крајот на своето постоење.  

По толку години поминати со Ајша, Селман прокоментира на тоа што го гледаше од еден свој 
аспект кој долго го таеше во себе: 

„Дојде ерата на новодојденците.“ 



Ајша молчешкум гледаше во својот син, радосна што го гледа здрав и среќен. Но и таа беше тажна 
од фактот што нема да знае повеќе како да се однесува со генерацијата на син ѝ. Не знаеше како  
да се снајде со предизвиците кои ја чекаат.  

„Така е, Селман. Се надевам само дека ќе биде среќен.“ 

„Да, сѐ што правевме беше за биде тој среќен.“ Чувството кое го обземаше му влеваше немир и 
неспокој, но веќе немаше што да промени. Го носеше судбината, како и многу други. 

„Тие се наша крв, од нас се, но за жал, нема никогаш да бидат од нашиот сој. Отсега тие ќе ја 
пишуваат историјата. Тие се победниците.“ 

И навистина, во далечината се слушаше вревата која ја правеа новодојденците. Беа весник на една 
нова генерација. Генерација која со уште побрзо темпо одеше кон технолошки изградени битија. 
Но веќе за секој човек без имплант на планетата беше тешко да се поврзе со нив.  

Сонцето полека заоѓаше зад хоризонтот и се подготвуваше да замине, заедно со остатокот на 
човечкиот род. На другата страна на планетата истото сонце се подготвуваше да изгрее за 
унапредениот човечки вид. На повидок беше сосема нов свет. 

 


