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1.	 WELCOME TO IQRIT   1:44

2.	 IN 1948   5:21

3.	 MY HOMELAND   4:35

4.	 COME BACK HOME, ALL REFUGEES   4:04

5.	 NORTHERN WIND   4:32

6.	 WE INTEND TO DEPART   3:29

7.	 MORNING STAR   4:06

8.	 A’ATABA   2:40

9.	 ROAD TO JERUSALEM   2:24

10.	I CLIMBED THE TOP OF THE MOUNTAI N    4:03

11.	 THEY RODE THEIR HORSES   3:55

12.	RETURN BACK HOME   1:24

13.	RETURN TO IQRIT   3:06 

SUPPORTED BY THE NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS.
THANKS TO WALAA SBAIT AND ALL THE SUCCESSORS OF THE FORMER IQRIT POPULATION, WHO ARE 
FIGHTING TO KEEP THEIR PRESENCE IN IQRIT IN SPITE OF CONSTANT ATTACKS FROM ISRAELI SOLDIERS.
WWW.CHECKPOINT303.COM • KIRKELIG KULTURVERKSTED 2015 • WWW.KKV.NO
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The voices were recorded among the ruins of Iqrit, August 2013: Martin Abrahamsen.
The programming, oud-recordings and final mixes: Checkpoint 303 

Oud, bendir and sound design: SC Mocha
Keys and electric piano: Miss K SuShi 

Mastering: Björn Engelmann, Cuttingroom, Stockholm. 
Photos: Stig Indrebø and Berit Hunnestad

Cover design: Geir Henriksen • Blæst Design
Producer: SC Mocha and Erik Hillestad

Coproducer: Rim Banna



360TALES THAT HAVE DROWNED IN THE ECHOES OF A EUROPEAN 
TRAGEDY. PERFORMED BY THREE NARRATIVE CHANTERS FROM 
THE UPPER GALILEE. ARRANGED AND PROGRAMMED BY THE MUSIC 
COLLECTIVE CHECKPOINT 303. DEDICATED TO THE PALESTINIAN 
REFUGEES ALL OVER THE WORLD.
 
Nakba (”The catastrophe”) is the Arabic term for the expelling of the Palestinians from 
their towns and villages at the time of the proclamation of the state of Israel in 1948. 
At this time, somewhere between 360 and 412 Palestinian villages were evacuated by 
force and demolished or annexed. (The number depends on how we define a village). 
Somewhere between 520.000 (Israeli version) and 900.000 (Palestinian version) 
individuals became refugees and sought their shelters in camps in Lebanon, Jordan, 
Syria, on the West Bank or within the borders of the state of Israel.

The Israeli narrative has traditionally been that the massive fleeing took place due 
to orders from Arab leaders, while Israeli leaders urged the Palestinians to stay. 
But historians have later revealed that Israeli military forces carried out large scale 
ethnical cleansing of Palestinians from towns and villages.

One of these villages was Iqrit in the Upper Galilee, close to the Lebanese border. 
In November 1948 the IDF ordered the 500 inhabitants to evacuate temporarily 
because of the strategic position of the village. The promise they were given was, 
that after a couple of weeks they would be allowed to move back. This promise was 
never kept. The empty village was closed by military forces until it was demolished 
by dynamite on Christmas Eve in 1951. The only building that was left untouched 



900000was the church. Today we can still see the old roads that the descendants of the 
original population have cleared from stones and destroyed buildings. The old 
church at the top and the graveyard at the foot of the hill are still intact. People who 
originate from Iqrit still bury their dead ones there. Some youngsters from the third 
generation of the old Iqrit population have recently tried to reestablish a community 
in tents and small squats between the ruins. These actions have not been tolerated 
by the Israelis. People from Iqrit say: “They do not accept us living in Iqrit anymore, 
but we are still allowed to die there.”

Jawaher Shofani and Wardeh Sbeit have throughout their lives been ritual singers 
in the Upper Galilee, performing important and epic songs at funerals, baptisms 
and weddings. Jihad Sbeit is a poet. Wardeh and Jihad grew up in Iqrit. Jawaher in 
a neighboring town. They are all among the most important carriers of traditions in 
their generation of Palestinians. Jawaher Shofani took part in the record “Lullabies 
from the Axis of Evil” (KKV 2004) and in “A Time to Cry” (KKV 2010).

The Palestinan singer Rim Banna (from Nazareth in Galilee) has coproduced the 
recordings, assisting the singers in the selection of songs and poems to perform.

The music and sound art collective Checkpoint 303 processed the voices from Iqrit, 
weaving them into new electro-acoustic soundscapes. The recordings from the 
Iqrit singers are surrounded by field recordings and recycled audio snippets, often 
embedded in a variety of global urban beats, ranging from breakbeats to down 
tempo or experimental electronica. The immersive sonic atmosphere, nourished by 
the authenticity of the voices, delivers a message of beauty but also of the utter 
urgency of dealing with the ongoing injustice in Palestine.







Wardeh Sbeit and Jihad Sbeit are former 
inhabitants of Iqrit. Jawaher Shofani 
grew up in a neighboring town. They are 
all among the most important carriers 
of traditions in their generation of 
Palestinians.
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 أهلا فيكو بإقرث. 1
 

 :كورس
 بكّفي بكّفي وعود“

 ”على إقرث بدنا نعود
 

 :صولو
 أهلا وسهلا فيكو ببيتكو بإقرث“
 

 وإسمع
 إسمع، إسمع، إسمع

 ”؟سامعين
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 8491بسنة . 2
 

 هللا يساعد هللا يعين
 ع اللي صار بفلسطين

 سنة الثماَنة وأربعين
 إجوا علينا هاجمين

 
 وهللا يساعد هللا يعين

 وع اللي صار بفلسطين
 وأطلعونا من البيوت

 حافيين وعريانين
 

 هللا يساعد وهللا يعين
 اللي صار بفلسطين وع
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 بلادي. 3
 

 يا بلادي ما أحلى بلادي
 ما بدها ألف عبادة

 فيها خلقت وفيها ربيت
 وفيها َربّيت ولادي

 
 بلادي عزيزة علّيي
 ما بنساها يا عينّيي

 رّبي تِْفرج عليها
 كّل البلاد ونرجع ع

 
 يا خسارة ع بلدنا

 لها اليوم ترابوصارت ك
 يا خسارة ع هالبلاد

 ا مرتاحين فيهانّ ك
 ّنا نجيب نرّبي ولادك
 ّل ولادها مش فيهاك

 



Booklet 4.track: title Segoe Bold 18 + text Segoe Normal 14: 
 
 يا مهاجرين إرجعوا. 4
 

 يا مهاجرين إرجعوا
 غالي الوطن غالي

 إسمعوا هاوإقرث صوت
 ب عاليعتصوت ال

 ربة إتركوها وتعواالغ
 ةوة مع العيشة الطبيعي  وإقرث حل

 
 أنا يا ويلي شو بينفع ُبكاي 

 ر َعن يوُكث
 كشفنا وراقنا 

 واديسَ  ت  طلع
 أوف وأنا الغريب 

 َود وني بلادي
 

 وأنا لأدقدق زنودي بإيدي ي
 يا زيتي َشح  

 وسراجي انطفى
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  هوا شمالي. 5
 

 شمالي ويا هوا الديرة شمالي 
 ماليللي بوابهن تفتح شا يا ع

 عوف هالديرة يا ويليوأنا لأ
 ماليوأروح أسكن ش

 
 لها هّدموهايا بيوت إقرث ك

 ر رموهاوحجارة إقرث يا ويلي بالَوع
 

 ويلعن أبو اسرائيل ع أبو اللي بنوها
 أبو اللي قالوا فيها من الذهب يا يابا وع

 
  ونزل دمعي على خّدي وما َحلّ 

 يا هجر إقرث من البلاد يا ويلي وما َحلّ 
 ّل ما َحلّ لأبكي على إقرث بكوأنا يا ويلي 

 ّل ما نّسم الغربي هواها يا ياباوك
 

 جبل إقرث ويا عالي الثلوجي
 حبابي فيك وعيوني ِتلوجيأيا 

 يا ويلي ِشّدولي على حمرا وِسروجي
 تّني ألحقهم قبل الغياب يا يابا

 
 يا ويلي وبحر يا محاوط الدنيا بلا ريح

 وشتا ما يصير بالدنيا بلا ريح
 م ُلقمان ما يشفي مجاريححك ويا ويلي

 البلاد يابا إلا إقرث ترجع ع
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 إحنا نوينا ع السفر. 6
 

 إحنا نوينا ع السفر
 وبخاطرك يا بلادنا

 وإحنا نوينا ع الرحيل
 وبخاطرك يا بلادنا

 
 َفْتنايا بلادنا ياللي ج

 ِيحرَم علينا رجوعها 
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 نجمة الصبح. 7
 

 وأصبحت ببلاد ويا يّما
 وأصبح ُخّلتي ببلاد
 وأصبحت ِكّني ندى
 مرشوش ع ُبغداد

 
 وحياة يّما مين زيّنك

 لامون مع الُكبّاد
 أيا أهل إقرث إرجعوا
 اشتاقت ِلُكن البلاد

 ملظ  ويا حسرتي يا يّما ما ان
 بين إخوتي غيري

 ق يا يّما ع الشراك ولا ِعل
 طير سوى طيري

 
 ن ص ِبت أنا يا يّما هالشراك

 نتا صيد الاتني
م وراح مّنكِصدو   م غ   ت  الم غ 

ل العين  ِمك ح 
 

 ويا نجمة الصبح يا ويلي وفوق 
ّليتي  إقرث ع 

 ومن الأجاويد أخدتي ومنين
ّليتيك  لها خ 
 نِذٍر علّيي يا يّما إن رجعوا أهل إقرث على بيتيو  
 ضويلهن شحم قلبي لو خلص زيتيأل
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 عتابا. 8
 

 أوووف
 حقوقي بالعدل بَّدي مارسها

 سهار ضي وأحرث مر أ أرجع ع
 رسهالو حبال المشانق شّدت م

 نضالي والأمل ما يوم غاب
 

 يابا يابا
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 الطريق إلى القدس. 9
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 راس الجبل طلعت. 01
 

 يّما راس الجبل وطلعت  
 َتّني أوّدعهن

 ولاقيتهن سافروا
 والريح طاوعهن

 
 سيا ريّ  وندهت  

 نالمركب ترّجعه 
 وهدول حبابي يا يّما

 عهنوُمفتاح القلب م
 

 ويا عين حبيبي يا يّما
 يحّب النوم والتهليل
 والعين الأخرى يا يّما
 تحّب الكحل والتدليل

 
 ونامت عيونك يا يّما
 وعين هللا ما نامت
 وما عمر شّدة يا يّما
 على مخلوق دامت
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 ركبوا  خيلُهن. 11
 

 ركبوا خيلُهن نزلوا على عكّا
 ىوُسرج خيلُهن يا ذهب منقّ 

 
 لوا على عّمانوركبوا خيلُهن نز 

 رجانوُسرج خيلُهن يا ذهب وم
 

 ركبوا خيلُهن نزلوا على بيروت
 ُسرج خيلُهن تلمع مثل الياقوت

 
 بنانركبوا خيلُهن نزلوا على ل

 رجانوُسرج خيلُهن من لولو وم
 

 هركبوا خيلُهن طلعوا على الَدبّ 
 هُسرج خيلُهن يا ذهب الِدبْل

 
 ركبوا خيلُهن نزلوا على الميدان

 رجانيلُهن من ذهب ومُسرج خ
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 العودة. 21
 

     رغم أنف الزمن أولادي 
 يعودوا لبيوتنا المدّمرة

 
     أولادي وأحفاد أحفادي

 تكون العودة أكيدة مسوجرة
 

    تغرّد البلابل ع الجبل والوادي
 تزول وتبعد الأيّام المعكّرة

 
   بسكن بعريشة من وردة الحّصادة

 رةلو كانوا أكلاتي َرشتا ومجدّ 
 

     نشقة هوا بتشفي فؤادي 
 أقضي الآخرة مع أهلنا

 نرجع بلا تصريح وبلا تذكرة
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 راجعين لإقرث. 31
 

 :صولو
 ي ع درب الجدود بد  

فني حدود  أمشي وما توق 
 

 :كورس
  جامع ةوا مي  هد   لو
 ن إقرث ماني طالعم
 

 :صولو
 ي ع درب الجدود بد  

فني حدود  أمشي وما توق 
 وأبقى في أرضي موجود

 يعودوا الغواليل
 

 سألوني من وين 
 قلتلهن أنا من إقرث 

 مفتاحي بإيدي 
 ي إورثولإبني بد  

 
 :كورس

وا مي ة جامع   لو هد 
 من إقرث ماني طالع

 
 أنا من إقرث قبل ما حت ى أولد




