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Abstract
 

The Countryide is Considered one of The romantic Phenomena in modern Poetry 

when he sh sets off his Sorrowness and feelinys .  

The Study is put forward as follows : 

 

1. The Concept of Country side as a Social medium that the Poet talked about in most of his 

her Poems. 

2. The Peasant and what he suffers from Political and Social circumstances as well as the 

Poverty the Poverty and the Control of the rich upon the Poor Peasants. 

3. The rural woman Participates the peasant in all what he suffers from as she is the wife , the 

mother and the sister . 

4. Feudalism : the researcher took up the poems motivating the  peasants against the arrogant 

feudality after the poets had port raited the oppression the peasants suffered from .         

 


