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the Poetry of Abd El-Wahab El-Bayati 
 

Mahdi Obaid Obayes  

Abstract 

interpretation of the cultural patterns of Abd-Elwhab El-Byati 

poetry allows to open endless significances inside these patterns, and 

studying these patterns inside the structure of the text puts the receiver 

in front of the idea of the mutli-pattern , so the poetic text to El-Byati 

represents stylistic phenomenon characterized by movement and 

openness. This study serves a good conception for the poetic text of El-

Byati based on thesis of cultural reading aesthetics, which give the 

patterns which are centered in the text structure a big importance to 

uncover how these patterns form and it's established mission to the 

meanings, symbols and significances . It was taken the descriptive 

analytic method as a method to follow the cultural patterns in El-Byati 

poetry , trying to interpret them and uncover the significance and deep 

symbols which can be accommodated by these patterns. the study "The 

Cultural Heritage Attitude from The Female" which talked about the 

value of the women in cultural legacy and it's poetic pattern. 
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