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Pierre Deligne
يينليد رييب ديسلا

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،يسرجوين  ،نوتسنيرب ،ةمدقتملا تايضايرلا مولع دهعم

 اهرثأو ةيربجلا ةسدنهلا يف هبعل يذلا دئارلا رودلل»
 تاذ نيدايملاو ليثمتلا ةيرظنو ددعلا ةيرظن ىلع يراكتبالا

  ”.ةلصلا

 داوملا فصو ةيناكما ةطيسبلا ةيسدنهلا تالداعملا حيتت
 تدأ   .تاركلاو رئاودلاو ةميقتسملا  طوطخلا لثم ةيسدنهلا

 ىلإ ةجتانلا ربجلاو ةسدنهلا نيب ةمئاقلا ةيسيئرلا ةلصلا
 ةيسدنهلا تايجهنملا مدختست يتلا ةيربجلا ةسدنهلا ريوطت

 ،كلذ نم سكعلا ىلعو ،دودحلا ةريثك تالداعم لولح ةساردل
.ةيسدنهلا داوملا ليلحت يف ةينفلا ربجلا بيلاسأ قبطُت

 نم ريثك ةيربجلا ةسدنهلا ىلع ،نمزلا رورم عم ،أرط
 طباور تاذ ايزكرم اعوضوم تحبصأو تاعسوتلاو تاليدعتلا

 ارود ينيلود رييب بعل دقل .تايضايرلا نيدايم لكب ةقيمع
 .تاروطتلا هذه نم ريثك يف ايويح

 لصوت يذلا لحلا وه ةرهش رثكألا ”Deligne ينيليد“ زاجنإ نإ
 اماود ”Weil ليف» تانونظم رثكأل باجعإلل ريثملاو هيلإ

 عاونألل ةيريظنلا ”hypothesis ناميار“ ةيضرف يهو ،اقمعو
 ناهرب نأ ”Weil ليف“ روصت دقل .ةددحم نيدايم يف ةيربجلا

 ايجولوبوطلا نم ىقتست تايجهنم بلطتي تانونظملا هذه
 ”Grothendieck كيدنثورج“ روط ،قلطنملا اذه نم .ةيربجلا
 حبصت فوس يتلاو ℓ-adic يجولوموهوك ةيرظن هتسردمو

 لمع ربتعُي .”Deligne ينيليد“ ناهرب يف ةسيئرلا ةادألا
 يقليو هسفن ضرفي يذلا عبارلا لمعلا ”Deligne ينيليد“

 يوطنت .ةيربجلا عاونألا ةيجولوموهوك ىلع اديدج ءاوض
 يف ةماهلا تاقيبطتلا نم ريثك ىلع ”Weil ليف“ تانونظم
 -Ramanujan ناجونامار ةنونظم لح كلذ يف امب ،ددعلا ةيرظن

.ةيّسألا جئاتنلا ريدقتو Petersson نوسريتيب

 ،قئاثولا نم ةلسلس يف ،”Deligne ينيليد» نهرب دقل
 ةرثؤملا ريغ عاونألاو درفملا ةيجولوموهوك رفوت ىلع

 جدوه“ ةيرظن ممع يذلا طلتخملا ”Hodge جدوه» لكيه يف
Hodge” جدوه“ لكايه تحبصأ .ةيكيسالكلا Hodge” ةادأ نآلا 

 مهف ميمعت ىلإ تدأو ةيربجلا ةسدنهلا يف ةيوق ةيسيئر
 يينليد”و ”Cattani يناتاك“ اهمدختسا امك .ةيجولوموهوكلا
Deligne” نالباك”و Kaplan” ةيربجلا ةيرظنلا تابثإ يف 

.”Hodge جدوه“ ةيفرظل يوق تابثإ رفوت يتلا

 ”Bernstein نياتسنريب”و ”Beilinson نوسنلياب“ مدق دقل
 ةيرظن يف ةيئاهن تامهاسم ”يينيليد”و ”Gabber ريباج”و

 هذه بعلت .Theory of perverse sheaves“ “ ةّجوعملا مزحلا
 ”Ngo وجن“ همدق يذلا ثيدحلا ناهربلا يف اماه ارود ةيرظنلا

 ”Deligne يينيليد“ همدختسا امك .ةيساسألا تاذوخأملا يلع
 تربليه Riemann– ناميار“ تالسارم ةعيبط حيضوتل هتاذ

Hilbert” تربليه“ ةلكشم عسوت يتلاو ديعب دح ىلإ Hilbert” 
 .ربكأ داعبأ يلإ لصتل نيرشعلاو ةيداحلا

 “ Lusztig جيتزسول و Deligne يينيليد» مدختسا دقل
 ةددحم ةماع تاعومجمل يطخ ليثمت ءانبل ℓ-adic ايجولوموه

 دروفموم“ عم ”Deligne ييينيليد“ لخدأ .”Lie “ عونل
Mumford” تالماعم نأ تابثإل يربجلا بوبنألا موهفم 

 الضف تامهاسملا هذه رثؤت .دحوم تباثلا غارفلا تاينحنم
 ةيربجلا ةسدنهلا يف قيمع لكشب ىرخألا تامهاسملا نع

.ةلصلا تاذ نيدايملاو

 يينيليد“ تايجهنمو جئاتنو راكفأو ميهافم رثؤت لازتال
Deligne” يفو ةيربجلا ةسدنهلا روطت يف ةيوقلا 

.اضيأ لكك تايضايرلا


