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Daghwah tells the story about the history, process and challenges that the Daghwah fishermen now are facing.© Rodney Shane Green - Winner of 2009/10 Abu Dhabi Through your eyes Competition.

Words Jessica Holland | بقلم جيسيكا هوالند 
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فيلــم قصير ُعِرض ســنة 2015 فــي المهرجانات الســينمائية في لندن 
العالــم،  ونيويــورك وكاليفورنيــا وأثينــا ومدريــد وغيرهــا مــن مــدن 
وعالقتهــم  لمهنتهــم  حبهــم  عــن  اإلماراتيــون  الصيــادون  يتحــدث 
بالبحــر وهــم يرفعــون تــالاًل متأللئــة مــن األســماك الصغيــرة علــى الشــاطئ الرملــي، 

بينمــا الطيــور تحلــق فوقهــم.

يقــول ســيف مطــر، الــراوي األول فــي الفيلــم: »لقــد بــدأت الصيــد بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. كنــت صغيــرًا جــّدًا، وكنــت أدرس. لــم يكــن لدينــا مــدارس حديثــة فــي ذلــك 
الوقــت، بــل مســاجد فقــط. فــي ذلك الوقــت، كانت القــوة العاملــة تتألف مــن المواطنين 
اإلماراتييــن فقــط، وكان لدينــا 50 عامــاًل لســحب الشــباك، ولكــن انتهــى كل ذلــك اآلن«.

ْغــوة: مهنــة تتالشــى« مــن بنات أفكار مــو نجاتي، وهو مخرج ُوِلد ونشــأ  كان فيلــم »الضَّ
فــي دبــي يجمــع بين العمل لحســابه الخــاص في إخــراج اإلعالنات التجاريــة والمحتوى 
اإللكترونــي وبيــن األفــالم القصيــرة المتقنــة الصنــع. جــاء هذا الفيلــم القصيــر حين رأى 
ســيارات واقفــة علــى الشــاطئ ذاَت صبــاح باكــر فــي مدينــة كلبــاء اإلماراتيــة، وذهــب 
ْغوة، وهي تقنية تقليدية تســحب  الســتطالع األمــر، فوجــد رجــااًل يعملون في صيــد الضَّ
فيهــا القــوارب ِشــباكًا كبيــرة إلــى عــرض البحــر ثــم ُترفــع ببــطء مــرة أخرى، وهــي مليئة 

باألســماك، وذلــك باســتخدام ســيارات دفــع رباعــي يقودها عمــال أجانب.

هــذا النــوع مــن الصيــد أصبــح ينــدر بشــكل تدريجــي فــي دولــة اإلمــارات، كمــا يــدل 
التنظيميــة  اللوائــح  مــن  متزايــدة  أعــداد  وهنــاك  نجاتــي،  فيلــم  عنــوان  ذلــك  علــى 
صــًا؛  المعمــول بهــا. وهــذه المهنــة ال تظهــر فــي وســائل اإلعــالم إال بوصفهــا شــيئًا ُمَنغِّ
حيــث تتكــدس أكــوام مــن األســماك الميتــة التــي ال تصلــح لالســتهالك بســبب تركهــا 
علــى الشــاطئ، ولكــن هــذا الفيلــم الوثائقــي القصيــر يركــز علــى الشــعر والرومانســية 
فــي مهنــة توارثتهــا األجيــال. يقــول نجاتــي: »أردت أن أعــرض األمر مــن وجهة نظر 
]مطــر[ كشــيء يحــب القيــام بــه. الطريــف فــي األمــر هــو أنــه ال يحتــاج إلــى الصيــد 

لكســب قوتــه، فهــو ميســور الحــال، لكنــه يأتــي يوميــًا، ويفعــل ذلــك بعــد الصــالة، 
لذلــك أردت أن أعــرض الصــورة مــن وجهــة نظــره«.

ر لبضع ســاعات كل صباح  للحصول على نظرة ســينمائية للفيلم، قرر نجاتي أن ُيصوِّ
ونصــف ســاعة عنــد الغــروب على مــدى أســبوعين أو ثالثة أســابيع. يقــول: »أردنا أن 
نظهــر بمظهــر العراقــة، أن تكون إضاءتنا خافتة على الطراز القديم«. كان لدى نجاتي 
خبــرة فــي التصويــر؛ حيــث درس االتصاالت البصرية والســينما في جامعة الشــارقة، 
وعمل بعد ذلك في شــبكة MBC التلفزيونية الكبرى قبل االنتقال إلى العمل لحســابه 
الخــاص، لكــن لــم يخطــر فــي بالــه أصــاًل أن يرســل منَتجــه النهائــي إلــى المهرجانات. 

In a short film that was shown in 2015 in film 
festivals in London, New York, California, 
Athens, Madrid and elsewhere around the 

world, Emirati fishermen talk about their love of 
their trade and their connection to the sea, while 
hauling sparkling mounds of small fish onto a 
sandy beach, while birds wheel overhead.

“I started fishing after World War Two,” says 
the film’s narrator, Saif Matar. “I was very 
young; I was studying. We didn’t have modern 
schools back then, only mosques. Back then, the 
workforce consisted of Emiratis only, we had 50 
workers pulling the nets. But now it’s all over.”

“Daghwah: A Profession in Decline” is the 
brainchild of Moe Najati, a Dubai-born and 
ra ised f i lmma ker who combines freela nce 
work directing commercials and online content 
with his own beautifully made short films. 
This short film came about when he saw cars  
parked on a beach early in the morning in the 
Emirati village of Kalba, and went to find out 
what was going on. He discovered that the men 
were engaged in daghwah fishing, a traditional 
technique that involves dragging big nets out to 

sea with boats and then hauling them slowly 
back, this time filled with fish, using four-
wheel-drive SUVs manned by foreign workers. 

This type of fishing is becoming increasingly 
rare in the Emirates, as the title of Najati’s film 
suggests, and there are increasing numbers of 
regulations in place. The practice mostly appears 
in the media as a nuisance, resulting in mounds 
of dead fish that aren’t right for market being 
left on the shore, but the short documentary 
captures the poetry and romance of a practice 
that has been passed down through generations.

“I wanted to show it from [Matar’s] point of view, 
as something he loves to do,” Najati says. “The 
funny thing is that he really doesn’t need to do 
fishing to make a living. He’s doing ok, but he 
still comes every day and he does it after prayer, 
so I wanted to show it from his perspective.”

In order to get a cinematic look for the film, 
Najati decided to shoot for just a couple of hours 
each morning and half an hour at sunset over 
a period of two or three weeks. “We wanted to 
look a little bit vintage, to have that mood of 
old-school soft lighting,” he explains. Najati 
already had plenty of shooting experience - he 
studied visual communication and f i lm at 
Sharjah University and went on to work at the 
big Middle Eastern television network MBC 
before going freelance - but it didn’t originally 
cross his mind to send the finished product 
to festivals. At the suggestion of a friend, he 
filled out an application form for the prestigious 
American Documentary Film Festival in Palm 
Springs, and “an amazing, unexpected thing 
happened” - it got in.

Since then, Daghwah has been selected for nearly 
a dozen festivals, mostly outside the UA E, 
which has helped “build momentum” towards 
his ult imate aim: w r it ing and directing a 
full-length narrative feature. He is currently 
working to develop a dramatic script, but in 
the meantime he is st i l l reg ularly making 
shorts, and appearing in film festivals all over 
the world. 

Within, another short work that was awarded 
second place at the Reel Duba i Shor t F i lm 
Contest, is also set in the UAE. Shot entirely on 
an iPhone, it’s nevertheless crisp, saturated and 
professional-looking, cutting quickly between 
photogenic scenes of Dubai life - market stalls, 
men praying at a mosque, f luttering UAE f lags 
bridging an old-fashioned alleyway, boats at 
harbour - while a man’s voice muses on the 
idea of belonging. “Home, is it a geographical 
location?” the narrator asks. “Is it the city we 
live in? The alley where we were raised?” He 
ends by saying, “Home is within.”

في

ــب المخــرج مو نجاتي، الذي ُولد ونشــأ فــي دبي، في الثقافة اإلماراتيــة التقليدية من  نقَّ
أجــل صنــع فيلمين قصيرين َلِقَيا نجاحــًا دوليًا، وهو اآلن يضع نصــب عينيه هدفًا أكبر.

The Dubai-born and-raised filmmaker Moe Najati has mined traditional 
Emirati culture for two internationally successful short films; now his sights 
are set on a bigger goal.

A still from the movie “Daghwah: A Profession in Decline” . © MOE Najati.

Daghwah - A profession in Decline movie poster. © Moe Najati.

Moe Najati has established a strong visual narrative style based on artistic storytelling.  
© Moe Najati.
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فــي  تقــدم بطلــب اشــتراك  اقتــراح أحــد األصدقــاء،  بنــاء علــى  لكــن 
بالــم ســبرينغز،  فــي  المرمــوق  الوثائقيــة األمريكــي  األفــالم  مهرجــان 
فحدث »الشــيء المدهش غير المتوقع« وُقِبل فيلمه للمشــاركة. ومنذ 
ْغوة« لما يقــرب من عشــرة مهرجانات،  ذلــك الحيــن، اختيــر فيلــم »الضَّ
معظمهمــا مــن خــارج دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة، وهــذا ما أعطاه 
»زخمــًا« لبلــوغ غايتــه، وهــي الكتابــة وإخــراج فيلم روائــي طويل. إنه 
يعمــل حاليــًا علــى تطويــر الســيناريو الدرامي، لكن في الوقت نفســه ال 
يــزال يواظــب علــى صنــع األفــالم القصيــرة، ويشــارك فــي المهرجانات 

الســينمائية فــي جميع أنحــاء العالم.

فــي هــذه األثنــاء، هناك عمل قصير آخر حاز المركز الثاني في مســابقة 
دبــي لألفــالم القصيــرة، وتــدور أحداثــه أيضــًا فــي اإلمــارات العربيــة 
ع  ر بالكامل على اآلي فون، إال أنه َنِضر ومشــبَّ المتحــدة. ومــع أنــه ُمَصــوُّ
واحترافــي ينتقــل بســرعة بيــن مشــاهد حيــاة دبــي الجذابــة -أكشــاك 
الســوق، رجــال يصلــون فــي المســجد، أعــالم دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ترفــرف، زقــاق قديــم الطــراز وقــوارب راســية فــي المينــاء- 
بينمــا يتحــدث صوت رجل عن فكرة االنتماء. يســأل الــراوي: »الوطن، 
هــل هــو موقــع جغرافــي؟ هــل هــو المدينــة التي نعيــش فيهــا؟ هل هو 

الزقــاق الــذي نشــأنا فيــه؟«، ثــم يختــم قائــاًل: »الوطن فــي داخلنا«.

يقــول نجاتــي إن العمــل مــع اآلي فــون كان واحدًا من شــروط الدخول 
إلــى المهرجــان، وكان »تحديــًا رائعــًا بالنســبة إلــي ألنــه يغيــر العمليــة 
برمتهــا«. كمــا أدى إلــى تجربــٍة يتحدث عنها بشــغف، حيــث طلبت منه 
منظمــٌة تدعــى »أصــوات األطفــال« الســفر إلــى مخيــم الزعتــري فــي 
األردن فــي شــهر أغســطس لكــي يعلــم األطفــال الالجئيــن الســوريين 
كيــف يصنعــون أفالمــًا وثائقيــًة قصيــرًة تــؤرخ تجاربهــم باســتخدام 

الهواتــف المحمولــة.

أخــرى،  أفالمــًا  وعرضنــا  لألطفــال،  أفالمنــا  »عرضنــا  متذكــرًا:  يقــول 
واســتمعنا إلــى قصصهــم، وكل يــوم كنــا نســمع قصة رائعة من شــخص 
مــا. ومــا مــرَّ بــه هــؤالء األطفــال مــن أهــوال تفطــر القلــوب، لكنهــم في 
الوقــت ذاته يتعايشــون معها، وكأنهم يقولــون هكذا هي الحياة وعلينا 
أن نتحملهــا«. وقــد أثمرت جهود األطفال تســعة أفالم قصيرة، وتعمل 
المنظمــة حاليــًا على عرضها في المهرجانات. يتابــع حديثه: »ما أردناه 

فقــط هــو أن ُنظهــر للعالــم ما مــرَّ به هــؤالء األطفال«.

تنحــدر أســرة نجاتــي أصــاًل من ســوريا التي لــم يزرها إال مرتيــن، لكنه 
عــاش فــي دبــي طــوال حياتــه، ومــا ألهــم فكــرة الفيلــم هــو مشــاعره 
تجــاه الوطــن وانتمــاؤه إليه. خــالل حياته، رأى كيــف تحولت دبي من 
»مــكان هــادئ ومريــح« فيهــا »مركــز تجــاري واحــد يذهب إليــه الناس 

نهايــة كل أســبوع، وطريــق رئيســي واحــد ومدرســتان«. واآلن يقــول: »إنهــا مدهشــة وعظيمــة، 
ل«. كبيــرة ومتنوعــة، ولكنهــا مختلفــة تمامــًا، ورأيــت هــذا التحوُّ

لقــد تطــورت صناعة الســينما هنــا أيضًا، وذلك بفضل مبــادرات مثل مهرجان أبوظبي الســينمائي، 
ومهرجــان دبــي الســينمائي، إيمجنيشــن، وصنــدوق ســند للتمويــل الســينمائي مــن قبــل مهرجــان 
أبوظبــي الســينمائي. يقــول: »تكبــر الفــرص يومــًا بعد يــوم. هناك الكثيــر من األمــوال والكثير من 
المســابقات، واألمــور تتطــور بشــكل إيجابــي جــّدًا. قبل عشــر ســنوات لم يكــن لدينا الكثيــر، ولكن 
اآلن هنــاك الكثيــر مــن المخرجيــن يصنعــون أفالمــًا عظيمة. هنــاك المواهب، ومع الدعم تســتطيع 

أن تــرى كيف تنمــو الموهبة«.

يذكــر اثنيــن مــن المخرجيــن اإلماراتييــن اللذيــن أنتجــت أفالَمهمــا إيمجنيشــن وحظيــت بتوزيــع 
دولــي: ماجــد األنصــاري الــذي ســُيعرض فيلمــه »زنزانــة« ألول مــرة فــي مهرجان دبي الســينمائي 
ع فــي الشــرق األوســط فــي ديســمبر، وعلــي مصطفــى الــذي ســجل نجاحــًا كبيرًا مــع فيلمه  ويــوزَّ

»مــن األلــف إلــى البــاء«، وســيصدر فيلمــه الثانــي »ذا وورثي« عــام 2016.

يقــول عــن صناعــة الســينما المحلية: »أعتقد أنها ســتكون رائعة حقــًا. أعتقد أن الجمهــور العالمي 
يريــد أن يــرى قصصــًا مــن الخليــج«. ويستشــهد علــى ذلــك بالفيلــم الســعودي »َوْجــَدة« )2012( 
ــح ألفضــل فيلــم أجنبــي فــي األكاديميــة البريطانيــة للفنــون الســينمائية والتلفزيونيــة،  الــذي ُرشِّ
وفــاز بثــالث جوائــز فــي مهرجــان البندقيــة وثــالٍث فــي دبــي. »عندمــا تستكشــف هــذا النــوع من 
القصــص، يريــد النــاس أن يــروا مــا يحــدث. أعتقــد أن ]صناعــة الســينما[ فــي اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة ومنطقــة الخليــج بشــكل عــام تنمــو بســرعة حقــًا، وســتكبر قريبًا«.

ال يريــد نجاتــي أن ُيفصــح أكثــر مــن الــالزم عــن الفيلــم الــذي هــو بصــدد صناعتــه، بــل يكتفــي 
بالقــول إنــه: »ســيكون عــن العالقــات بيــن النــاس، ولــن يكــون عــن أي شــيء فــي المنطقــة«، 
كمــا أنــه يريــد أن يكــون عملــه فــي المســتقبل مثيــرًا للفكــر وليس محــض خيال. يقــول: »أحب 
القصــص التــي تتنــاول اللياقــة السياســية وتــدرس نفســية المجتمــع الحديــث. أود أن يشــعر 

الجمهــور بعــدم االرتيــاح قليــاًل«. 

Working with an iPhone was one of the conditions of 
entry to the festival and was a “nice challenge for me,” 
Najati says, “because it changes the entire process.” 
It also led to an experience that he speaks about with 
passion: he was asked to travel to the Zaatari refugee 
camp in Jordan in August by an organisation called Voices 
of the Children to teach Syrian refugee kids how to make 
short documentaries chronicling their experiences with 
mobile phones.

“We were showing our films to the kids, showing other 
films, hearing their stories,” he remembers, “and every 
day we would hear a fantastic stor y from somebody. 
The things these kids have been through are so heart 
breaking, but at the same time they are just getting along 
with it, as if, ‘this is life so we have to deal with it’.” 
Nine short films came out of the children’s efforts, and 
the organisation is working now to get them screened at 
festivals. “We just wanted to show the world what these 
kids go through.”

Najati’s own family is originally from Syria, a country he’s 
only been to twice, but he has lived in Dubai his whole 

life, and his feelings about home and 
belonging are what inspired the film 
Within. During his lifetime, he’s seen 
Dubai transform from a “quiet and cosy 
place” with only “one mall to go to every 
weekend, one main road and a couple of 
schools.” Now he says, it’s amazing and 
great, big and diverse, but completely 
different, and I saw that change.”

The film industry has developed here 
to o,  t h a n k s to  i n it i at ive s  l i ke  t he 
Abu Dhabi Film Festival, the Dubai 
Film Festival, Image Nation and the 
S a n ad Abu Dh abi F i l m F u nd. “ T he 
opportunities are getting bigger,” he 
says, “there are a lot of funds and a lot 
of competitions, and it’s developing in 
a very positive way. Ten years ago we 
didn’t have much, but now so many 
filmmakers are doing great films. There 
is talent, and with support you can see 
the talent growing.”

He ment ions t wo Emirat i d irectors 
whose films were produced by Image 
Nat io n  a n d  s e c u r e d  i nt e r n at io n a l 
distribution: Majid Al Ansari, whose 
film Zinzana will premiere at the Dubai 
F i lm Fest iva l a nd comes out across 
the Middle East in December, and Ali 
Mostafa, who scored a big hit with From 
A to B and will release a second film, 
Worthy, in 2016. 

“I think it’s going to really great places,” 
he says of the local film industry. “I 
think globa l audiences want to see 
stories from the Gulf.” As an example, 
he cites the 2012 Saudi Arabian film 
Wadjda, which was nominated for a 
Best Foreign Film BAFTA and won three 
awards at Venice and three in Dubai. 
“When you explore this type of story, 
people want to see what’s going on. I 
think in the UAE and in the Gulf in 
general, [the industry] is growing really 
fast and it’s going to get bigger soon.”

Najati doesn’t want to give too much 
aw ay  a b o u t  t h e  f e a t u r e  f i l m  h e ’s 
developing; he’l l only say that “it’s 
going to be about relationships between 
people and it’s not going to be about 
anything in the region” - and that he 
wants his future work to be thought-
provoking, rather than pure fantasy. 
“I  l i ke stor ies t h at t ac k le pol it ica l 
correctness and explore the psychology 
of moder n societ y,” he says. “I l ike 
to make the audience feel a little bit 
uncomfortable.” 
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