אסימוני ספינטריה

אמצעי תשלום לשירותי סקס ברומא העתיקה
מאת אפי שחק
דמיינו לרגע שהינכם משטוטטים ברומא העתיקה אי שם במאה הראשונה לספירה .האימפריה הרומית הגדולה
מזמנת לך הפתעות מכל טוב החל משווקים שוקקי מסחר ,קרבות לודרים ,מופעי ראווה ,מלחמות בחיות טרף
לחיים ולמוות ועוד והכל בראוותנות שאינה יודעת גבולות.
מקומו של המקצוע העתיק בעולם לא נעדר גם פה והשירותים בתחום מוענקים בשפע בכל פינה .רומא ,עיר
קוסמופוליטית מודרנית בעת העתיקה ,בה משוטטים זרים רבים ותיירים רבים דוברי לשונות רבים ,מעניקה כל
שירות אפשרי לעוברי האורח ובכללותם גם שירותי סקס כנהוג עד ימנו אנו ,כמעט בכל מחוז בו חיים בני אדם.
רוב העובדות בתחום היו עבדות ושפחות ,שנלכדו
בארצות זרות ,והובאו לעיר לשמש במקצוע הזנות
ולהעניק חסדיהן לעוברים והשבים .כיאה לעיר
מסודרת גם פה היה צורך בסדר וארגון ,שהרי
איך מציגים בפני עוברי האורח החפצים בשירות
אך דוברים בליל של שפות ,את שלל השירותים
הניתנים ומחירם?
חשבו ומצאו חכמי הדור ההוא שיטה יעילה ופשוטה המסבירה את השירותים הניתנים ואת תעריפם .תמונה שווה
אלף מילים כנאמר ,ומה יותר פשוט מלהציג את השירות והתעריף באמצעי תשלום עובר לסוחר בתחום שירותי
העונג וההנאה?! כך אין שאלות והכל ברור ,מה מקבלים ומה התמורה וגם אם אינך יכול לתקשר עם בעלת העסק
בשפתה הרי האסימון כבר יעשה את העבודה ויבהיר לשני הצדדים את הכוונה.
האסימונים היו נהוגים בבתי הבושת וכן אצל
יצאניות הרחוב .תעריף ברור ואפילו אחיד לפי
השרות המתואר על האסימון .די הזוי לחשוב
שכך העסק התנהל ,אך כנראה מדובר בשיטה
די יעילה .כאשר מדובר בערב רב של לשונות
שהיו נהוגות בעיר הגדולה ,היה צורך לפשט
וליעל את תהליך ההתקשרות בין הצדדים,
ולאפשר ביצוע עסקאות מהירות ,מובנות
וכמובן מהנות ...בתוך מגדל הבבל הזה – אז
לכך נמצא פתרון ענייני ומסודר.
צד אחד של האסימון תיאר את השירות הנדרש "בשפה" ברורה ללא כל צורך בפרשנות ואילו מצידו השני של
האסימון היה מוטבע הסכום או מספר המטבעות שיש לשלם עבור האקט המתואר – תעריף לכל אקט.
האסימונים הוטבעו בתקופה קצרה יחסית .יש גם טענות הסוברות כי מדובר באסימוני קזינו מעוטרים ואולי
באמצעי תשלום שהיו נהוגים רק בעסקים מסוימים ומיוחצנים .בכל מקרה ,התוצאה מרשימה ומעוררת עניין.

אקט בתנוחת רכיבה הפוכה עם ספקית שירותי מין
רומאית בעת העתיקה ,הניתן כנגד תשלום של  8מטבעות.

אקטים נוספים קיבלו תעריפים שונים כמתואר על
האסימונים בהמשך וכל אחד ודמיונו הפרוע יכול לתאר
מה השירות המדויק שתואר על האסימון.

