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Stylistic reading in the poetry of Abdul Wahab al-Bayati:

Poem Suqq Al-Qaria (village market) is a model

Abdel Basset Ahamd  Mrashidh  

Abstract

This paper is based on  the  reading the poem (village market) 

with a critical reading based on the methods analysis and taking 

stylistic strategy for analysis in order to reach the inner structure 

of the text and highlighting the aspects of internal as well as 

aesthetic. It  also provides features of a variety of styles of text 

that form the important heart of stylistic, such as deletion, 

fronting, delay , sounds, and intertextuality ... At the same time 

the paper provides critical signs outside the framework of the 

concept of poetic such as dramatic dimension and dialogue ... etc

The paper begins with a theoretical part to show the stylistic 

and style concept as well  as stylistic and style elements such as 

choice,  intertextuality and others to bring these critical concepts 

close to the text 
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