
האגדתי חיל!,נחיתה - לגוחב האחווניס הפולשים

 בלתי־ספורים. פולשים ראה השמי המרהב
ושל כיזנטים ורומאים, יוונים ופלשתים, חתים
 ובריטים צרפתים וטאטארים, מונגולים פנים,
 על להשתלט בדי בחופיו ונחתו בנתיכיו עברו

 שלהם. האימפריות את ולהרחיב אוצרותיו
 חיילי חדש: פולש לרשימה הצטרף השבוע

ארצות־הברית. של חיל־הנחיתה
הלו הכוחות לאחד הנחשב האגדתי, החיל

 האנושית, בהיסטוריה ביותר המעולים חמים
 של קרבית מסורת על בנאווה להצביע יבול

 פקודת על־ידי הוקם החיל שנה. 200מ- למעלה
 מלחמת■ של הפרלמנט היבשתי״, ״הקונגרס
 לפי ,1775 בנובמבר האמריקאית, השיחרור

הבריטי. חיל-הנחיתה דוגמת
 בבר החיל של ייסודו אחרי חודשים שלושה

הרא ראש־הגשר את ויצרו המארינ׳ס נחתו
 שתי של התותחים חיפוי תחת שלהם. שון

 200 עם ספינות שתי דהרו אוניות־מלחמה,
הברי באהמאס איי של החוף לעבר מארינ׳ם

 המיכצר על הסתערו החוף, על נערכו טיים,
 בהת־ אותם בכשו המושל, ארמון ועל הסמור

 נחל כך ותחמושת. תותחים לבדו קפת־פתע,
 המזהיר הימי הנצחון את זה ועני קטן כוח

 - האמריקאית השיחרור מלחמת של ביותר
 לא דוגמה מאז ששימשה המתכונת את וקבע

אחרים. בצבאות לחילות-נחיתה גס אלא לו, רק
 המיוחדות סגולותיו את החיל הוכיח מאז

 מן חיל־רגלים להנחית צורף היה בו מצב כבל
 חייל־ מלח־למחצה, הוא האופייני הנחת הים.

 סיפון על שווה במידה המתמצא אדם למחצה,
 של המיוחד אופיו החוף. על ובשוחה אוניה
מבו היה לא מעולם שכמעט לכד גרם החיל

 ג׳ובים לו נמצאו רשמי שלום בימי גם - טל
ושיטור. שודדי-ים כהענשת למכביר

 ה• של הקלאסית בשיטה ללבנון, הפלישה
כשר נופפת אחת חוליה רק. היא מארינ׳ם,

המ לצלילי שבוצעו נחיתות, של ארוכה שרת
טריפולי״. לחופי מונטזומה ״מהיכל :החיל נון

הק במלחמה המארינ׳ס הצטיינו 1846 בשנתמונמזומח... מהינר
 אחד מקסיקו. נגד ארצות־הברית של צרה

 טיהר רבים, מכסיקנים נהרגו בהם אנזרייס, קרבות אחרי מכסיקו לעיר נכנס הגדודים
החיל. המנון של הראשונות המלים מכאן המפורסם. מונטזומה ארמון על ושמר הרחובות את

ה־ של הראשונה השורה בהמשך המונצחת העירטריפולי ...לחופי
ש טריפולי אלא הלבנונית, טריפולי אינה הימנון

 ביס־ הערבים שודדי־הים בסים את לחסל כדי 1804 בשנת המארינ׳ס פלשו אליה בלוב׳
שנלכדה. אמריקאית אוניה והצית לנמל הסתנן פצוע), (בתמונה, דקאטור סגן־משנה התיכון.
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 לקוריאה. הראשונה בפעם ופלש שוב הזזיל התאחד החזית,
בגוץ. הותחיהס את מושבים כשחם סיאול, ליד שתו חס

 היסטורית תמונה1945 אינו־ג״גה,
ב שצולמה זו,

 החיל, של לסמל הפכה יהודי. צבאי צלם מליידי מקרה
רבים. וסרטים תעמולה מודעות נולים, נבי על מאז הופיעה

״המתנדבים* נגד במלחמה1951 קוראה
מא• יחידת כותרה הסינים,

 הניעו היבשת, כל דרן לחוף מד חתרו חכש שרידי ריינ׳ס.
עולמי. מלחמתי אפוס יצרו כשותיחם, בשארית לאוניותיחס


