
 

699 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         

 

 DOI 2021.75856.1341jedu./10.21608 

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

      /https://jedu.journals.ekb.eg 

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom  

  
 

 

 

Archetypal analysis of the play" The 

princess is waiting" for Salah Abd alsabur 

x77_x77@yahoo.com 

 

 



 

700 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 



 

701 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 



 

702 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

Archetypal analysis of the play" The princess is waiting" for 

Salah Abd alsabur 

 

Due to the paucity of Applied Studies in the field of Model 

criticism, this study is an attempt to apply the theoretical concepts 

of this trend to one of Salah Abdel Sabour's plays, "the princess is 

waiting". Salah Abdesabour took the approach of the Italian writer 

Luigi Pirandello, by employing the theatre technique inside the 

theatre through the re-representation of the princess and her 

bridesmaids of the facts and events that have elapsed and 

associated with the assassination of the king, and the contents of 

the theatrical text shed light on the Arab political reality in the 

1960s. It follows the changes and changes that have occurred 

through their presence in the theatrical text, as well as the 

identification of the mythological deposits in this play, and the 

detection of the semantic dimensions and the content of the 

theatrical text through the radiation produced by the presence of 

mythological elements.  

Application of Model Analysis mechanisms. The dramatic 

structure of the play was also associated with the basic structure of 

The Legend of Jason, Medea and the Golden Fleece, where it was 

possible to observe the manifestations of symmetry and similarity 

despite the state of the implied manifestation of the mythological 

structure in the play. the manifestation of the mythological 

elements in the works of Salah Abdeslbour appeared to be 

somewhat dim, which means that the malleability that comes as a 

result of the dramatic treatment of those elements is at its highest 

degree. 
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1 Johanne Lafrance: Figures mythiques et bibliques chez Louky Bersianik et Madelein vera 
La creation d un univers utopique au feminine? P23-24. 
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