
التهاب چشم و مشکالت مغزی عوارض خطرناک پیرسینگ های کنار چشم هستند

با پیرسینگ خطر را به جان نخرید
پیرسینگ واژه ای التین 
به معنای سوراخ کردن 
دور  بسیار  سالیان  از 
عملی بسیار مرسوم بوده 
است و قدمتی 7 هزار ساله دارد. نقطه شروع 
این جراحی زیبایی سرپایی آمریکاست اما  
برخی نوشته ها نقطه شروع آن را رومیان 
می  دانند. گاهی این عمل به عنوان یک عمل 
زیبایی و گاهی تحت تاثیر فرهنگ های 
مختلف میان ملل گوناگون با هدف های 
مختلفی انجام می گرفته است، مثل سوراخ 
کردن گوش برده ها برای شناسایی آنها یا 
استفاده از پیرسینگ در طبقه اشراف برای 
نشان دادن تمایز آنها با مردم عادی اما این کار 
عوارض پوستی متعددی دارد که می تواند 
مشکالت فراوانی برای فرد ایجاد کند. دکتر 
امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران به سواالت ما در مورد پیرسینگ و 
انواع آن، عوارض و اختالالت احتمالی 

پیرسینگ پاسخ می  دهد.

:آقای دکتر! پیرسینگ بیشتر در 
کدام کشورها شایع تر است؟ 

متاسفانه ، پیرسینگ در نقاط مختلف بدن 
در تمام کشورها انجام می شود و بسیاری 
از  جوانان به دنبال پیروی از مد و زیبایی 
و  خطرناک  عوارض  از  آگاهی  بدون  و 
به  مراجعه  با  آن  غیرقابل برگشت  گاهی 
آرایشگاه ها  حتی  و  غیربهداشتی  مراکز 

دنبال آن هستند.
:پیرسینگ مــعمــوال در کدام 

قسمت های بدن استفاده می شود؟
اولین جایی که پیرسینگ مورد استفاده قرار 
گرفته، الله گوش است، به طوری که از 
حلقه فلزی یا شکل های دیگر فلزات برای 
الله گوش استفاده می شود. ناف، لب، پا 
و حتی ناحیه تناسلی از دیگر قسمت های 
بدن هستند که پیرسینگ در آنها استفاده 
می شود. از بین همه اینها پیرسینگ نرمه 
انواع  سایر  از  کم عارضه تر  نسبتا  گوش، 

پیرسینگ است.
:پیرسینگ های نواحی مختلف 

چه عوارضی دارند؟ 
در انجام پیرسینگ دو مشکل اصلی وجود 

و  زخم  ایجاد  دلیل  به  اول  مشکل  دارد؛ 
خونریزی است. هر جا که خون وجود داشته 
باشد، احتمال انتقال عفونت های پوستی از 
جمله ویروس زگیل و عفونت های باکتریایی 
پوست مانند عامل زردزخم وجود دارد. در 
بسیاری از موارد بعد از عمل پیرسینگ شاهد 
عفونت زردزخم و انتقال انواع قارچ ها هستیم 
ولی احتمال انتقال عفونت های ویروسی 
مهمی مانند هپاتیت و اچ آی وی که اهمیت 
بسیاری دارد نیز در این روش بسیار باالست. 
عارضه مهم دیگر پس از پیرسینگ ها، اگزما 
یا حساسیت های آلرژیک است که بیشتر 
هنگام استفاده از فلزات به ویژه کروم، کبالت 
و نیکل به صورت قرمزی و خارش در 

پوست به وجود می آیند.
:چه کـسانی بیشتر در معرض 

این عوارض قرار دارند؟ 
افرادی که سابقه قبلی حساسیت به نیکل 
از  استفاده  دنبال  به  است  ممکن  دارند 
پیرسینگ دچار واکنش های حساسیت زای 
خیلی شدید شوند. درمان این واکنش ها 
ممکن است مدت ها طول بکشد و حتی 
تا بعد از خارج کردن پیرسینگ ادامه داشته 
باشد بنابراین توصیه می شود افرادی که 

پوست شان به بدلیجات به خصوص کروم 
و نیکل واکنش نشان می دهد برای انجام 
پیرسینگ فقط از طال استفاده کنند چراکه 
بسیار  دنیا  به طال در  احتمال حساسیت 

کم است.
:چـــگونـه می توان به احتمال 
حساسیت در افراد عالقه مند به پیرسینگ 

پی برد؟ 
که  فردی  فهمید  با یک پرسش می توان 
برای انجام پیرسینگ مراجعه کرده، سابقه 
حساسیت به فلز دارد یا نه ولی افرادی که 
سابقه ای از حساسیت ندارند ممکن است 
برای اولین بار با واکنش حساسیت زا یا 
اگزمایی مواجه شوند. در موارد بسیاری 
شاهد بوده ایم که فردی بعد از استفاده از 
و  قرمزی  التهاب،  دچار  ناف،  پیرسینگ 
خارش پوست اطراف ناف شده و حتی 
با خارج کردن پیرسینگ، این عوارض ماه ها 
و حتی سال ها ادامه داشته بنابراین احتمال 

تشخیص قطعی حساسیت وجود ندارد.
:پیرسینگ کــــدام قسمت ها 
می تواند عوارض بیشتری داشته باشد؟

به طور کلی ناف منطقه ای است که به ندرت 
تمیز می شود و از آنجا که حفره مانند است، 

احتمال بروز عفونت با سوراخ کردن آن 
افزایش می یابد. از طرفی، پیرسینگ ناف 
طی دوره بارداری یا جراحی می تواند منبع 
مهمی برای عفونت باشد. به همین دلیل 
توصیه می شود خانم ها در دوره بارداری از 
انجام پیرسینگ ناف بپرهیزند و پیرسینگ 
ناف را خارج کنند چرا که احتمال آسیب 
پوستی و پارگی آن با بزرگ شدن شکم 
وجود دارد. پیرسینگ ناحیه تناسلی نیز به 
دلیل شرایط خاص و رطوبت زیاد این منطقه، 
می تواند به عفونت های پوستی طوالنی و 

دردسرساز منجر شود.
:خطرناک تـــرین پیرسینگ ها 

کدام موارد هستند؟ 
متاسفانه امروزه شاهد انجام پیرسینگ در 
گوشه پلک هستیم که می تواند عوارض 
دور  اگزماهای  باشد.  داشته  خطرناکی 
که  هستند  عوارض  این  جمله  از  چشم 
درمان بسیار سختی دارند و حتی گاهی 
سال ها طول می  کشند و عالوه بر مصرف 
و  مختلف  تزریقات  کورتونی،  داروهای 
ایمنی،  کاهنده سیستم  داروهای  مصرف 
شاهد عود چند باره اگزما هستیم بنابراین 
توصیه می شود افراد از این نوع پیرسینگ 

استفاده نکنند و اگر به هر دلیل خواهان 
انجام پیرسینگ گوشه چشم هستند، این 
هر  چراکه  باشد  طوالنی مدت  نباید  کار 
چه تماس بیشتر باشد، خطر واکنش های 
حساسیت زا نیز افزایش می یابد. افرادی هم 
که سابقه اگزمای پوستی دارند، به هیچ وجه 
نباید از این نوع پیرسینگ ها استفاده کنند 
چون در گردابی می افتند که خروج از آن 
پیرسینگ های  بود.  بسیار سخت خواهد 
کنار چشم، خطرناک ترین کاری است که 
به دلیل خطر عفونت ها و نیز ارتباط نزدیک 
با مغز می تواند منجر به التهاب چشم و 

مشکالت مغزی شود.
:چه افرادی صــالحیت انجام 

پیرسینگ را دارند؟ 
عمل  انجام  برای  بدن  آناتومی  دانستن 
پیرسینگ ضروری است بنابراین هر کسی 
صالحیت انجام این کار را ندارد و نباید برای 
انجام این مورد مهم به آرایشگاه ها مراجعه 
کرد چرا که گاهی انجام پیرسینگ توسط 
عوارض  می تواند  بدون صالحیت  افراد 
بهترین  بگذارد.  جا  به  بازگشت ناپذیری 
افراد برای انجام این کار پزشکانی هستند 

که در مراکز زیبایی فعالیت می کنند.
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سالیان سال است پیرسینگ گوش به عنوان یک جراحی 
زیبایی سرپایی متعارف شناخته شـــــده  ولی اخیرا شاهد 
پیرسینگ نواحی مختلف بدن هستیم که برخی از آنها بسیار 
عجیب و تصور آنها بسیار دردناک است. هدف از پیرسینگ 
آویزان کردن زیورآالت زیبای گوناگون برای زیبایی بخشیدن 
به یک ناحیه  خاص است. گروهی از افراد به انجام این 
جراحی زیبایی واکنش های منفی نشان می دهند اما گروه 
دیگری که تعداد زیادی را شامل می شوند و روزبه روز بر 
تعداد آنها افزوده می شود، خواهان این جراحی هستند که 

اغلب در مدت بسیار کوتاهی انجام می گیرد. 
یکی از پیرسینگ های غیرمتعارف که روزبه روز طرفداران 
زیادی را به خود جذب می کند، پیرسینگ ناحیه  تناسلی 
است که برخی پزشکان یا افرادی که دوره کوتاهی در این 
زمینه دیده اند انجام می دهند. پیرسینگ ناحیه ژنیتال مانند 
پیرسینگ نواحی دیگر با هدف افزایش زیبایی این ناحیه 
انجام می گیرد. عالوه بر اینها افزایش تحریک جنسی یکی 

دیگر از انگیزه های انجام این عمل است. 
اگر این عمل به درستی انجام نشود می تواند با توجه به 
اینکه کدام ناحیه ژنیتال سوراخ شده باشد عوارض مختلفی 
داشته باشد. برخی از این عوارض به علت حساسیت باالی 
ناحیه ژنیتال ممکن است جبران ناپذیر باشد. از عوارض 
پیرسینگ ناحیه تناسلی در زنان می توان به عفونت مجاری 
ادراری، آسیب به کلیتوریس، خونریزی شدید، کاهش میل 
جنسی و... اشاره کرد، به خصوص پیرسینگ کلیتوریس به 
علت حساسیت باالی این ناحیه نیاز به متخصص و آشنایی 
فرد به ساختار این قسمت دارد زیرا هرگونه آسیب به این 

ناحیه ممکن است غیرقابل جبران باشد.
انجام این جراحی در محیطی کامال بهداشتی و استفاده از 
ایجاد  از  وسایل استریل نکته حائز اهمیتی در پیشگیری 
عفونت است. مراکز معتبر معموال خدمات بهداشتی کاملی 
ارائه می دهند. حتما باید به این نکته توجه کرد که اگر این 
جراحی با سوزن استریل و تحت شرایط کامال بهداشتی 
شده  سوراخ  که  جایی  شدن  عفونی  امکان  نشود،  انجام 
بسیار باال می رود، به خصوص در ناحیه ژنیتال که بسیار 
حساس است و هرگونه جراحی در این ناحیه حتی جراحی 
پیرسینگ مستلزم آشنایی فرد به ساختار دستگاه تناسلی زنان 
و همچنین ابزارهای کامال استریل است. استفاده نکردن از 
وسایل استریل و بی توجهی و کم اهمیت دانستن این نکات 
ممکن است باعث ورود ویروس  هایی کشنده به بدن فرد 
شود. مخصوصا اگر از سوزنی استفاده شود که قبل از آن 

برای فرد دیگری استفاده شده باشد.
یکی از روش های سوراخ کردن نواحی مختلف بدن استفاده 
از تفنگ های صنعتی پیرسینگ است. این تفنگ ها به راحتی 
نقطه دلخواه را سوراخ می کنند و باعث آسیب رساندن به 
بافت مورد نظر می شوند. به همین دلیل تحت هیچ شرایطی 

نباید از این تفنگ ها استفاده کرد.
 اصوال توصیه می شود افراد قبل از انجام این جراحی واکسن 
کزاز تزریق کنند. هرچند اشخاصی که تا چند سال گذشته 
باید  نکرده  اند،  دریافت  کزاز  واکسن  بیشتر(  و  )10 سال 
این واکسن را تزریق کنند. بسیاری از مراکز غیردرمانی که 
پیرسینگ توسط فردی غیرمتخصص انجام می شود به این 

نکته توجه نمی کنند.
باید  نظر  مورد  جواهر  انتخاب   در  که  دیگری  مهم  نکته 
به آن توجه کرد ابعاد آن است؛ یعنی عالوه بر توجه به 
کیفیت باید به ابعاد شیء تزئینی هم توجه کرد زیرا ممکن 
است استفاده از یک  جواهر  ریز، باعث ورود آن به نواحی 

داخلی بدن شود.
به علت سوراخ شدن قسمتی از بدن، فرد دچار خونریزی 
کمی می شود. به همین دلیل افرادی که دارای مشکالت 
خونی مانند مشکل در انعقاد خون هستند، حتما باید قبل 
از انجام این عمل این موضوع را بیان کنند. همچنین در 
بیماران دیابتی ضروری است که این موضوع قبل از انجام 

هر گونه اقدامی مطرح شود.
گاهی فرد پس از انجام پیرسینگ هنگام رابطه زناشویی 

دچار درد و در برخی موارد خونریزی می شود.
نکته توجه کنید که  این  به  پیرسینگ  انجام  از  قبل  حتما 
آیا شما جزو آن گروه از افرادی هستید که هنگام زخم و 
ترمیم آن خیلی زود گوشت اضافه می آورید؟ اگر پاسخ 
مثبت است، بهتر است کمی تأمل کرده و با فرد متخصص 

مشورت کنید.
انجام پیرسینگ ناحیه ژنیتال در خانم های باردار اصال توصیه 
نمی شود. این خانم  ها باید بدانند  هرگونه انجام جراحی های 
غیرضروری روی نواحی مختلف بدن به ویژه ناحیه ژنیتال 

ممکن است باعث آسیب به جنین آنها شود. 
پس از انجام پیرسینگ باید تا مدتی که زخم بهبود می یابد، 
از محل آن محافظت کرد تا دچار عفونت یا هر مشکل 
دیگری نشود. اگر قسمت مورد نظر دچار قرمزی طوالنی 
همراه با تورم و درد شد، بهتر است با متخصص مشورت 
مایع  خروج  بگذارید.  میان  در  او  با  را  موضوع  و  کنید 

زردرنگ هم نیازمند مراجعه به پزشک است. 
کردن   خارج  بر  سعی  غیرطبیعی  مورد  هر  دیدن  از  پس 
جواهر استفاده شده برای پیرسینگ خود نکنید تا فردی که 
آن را کار گذاشته پس از معاینه شما این کار را انجام دهد.
بانوانی که قصد دارند پیرسینگ ناحیه ژنیتال انجام دهند 
باید همه    جوانب بهداشتی و زیبایی این موضوع را قبل از 

هرگونه اقدامی بسنجند.

برخی عوارض پیرسینگ ناحیه 
ژنیتال به علت حساسیت باالی آن 

جبران ناپذیر است

نظر متخصص زنان
 دکتر لیال خلیلی

جراح و متخصص زنان 
و زایمان و نازایی

افرادی که سابقه 
قبلی حساسیت 
به نیکل دارند 
ممکن است به 
دنبال استفاده 
از پیرسینگ 
دچار واکنش های 
حساسیت زای 
خیلی شدید 
شوند. درمان این 
واکنش ها ممکن 
است مدت ها طول 
بکشد و حتی تا 
بعد از خارج کردن 
پیرسینگ ادامه 
داشته باشد

شروع پدیده پیرسینگ 

 ترجمه: عفت 
عباسیان

به دوران نوسنگی؛ یعنی 
حدودا به 10 هزار سال 
میان  برمی گردد.  قبل 
اقوام قبیله سوری در 
آفریقا، مرسوم بود که لوح هایی از جنس 
خاک رس به نرمه گوش آویزان می کردند 
و البته زنان این قبیله، لوح ها را به لب 
زیرین خود می انداختند. لبان دخترانشان 
را از 10 سالگی سوراخ می کردند و قبل 
از ایجاد این سوراخ، دندان های پیشین آنها 
را می کشیدند و یک سنجاق چوبی به 
عنوان نوعی زینت، جایگزین آنها  می شد. 
هر سال این سوراخ به واسطه لوح هایی 
که از آن آویزان بود، بزرگ و بزرگ تر 
می شد و درنهایت هرچه این سوراخ بزرگ تر 
بود،  قیمت و ارزش مادی زن برای ازدواج 
باالتر می رفت. اندازه این لوح های ُرسی 

گاهی به اندازه یک سینی بود! 

انواع پیرسینگ
پیرسینگ بینی: در کشورهای هند و پاکستان، 
قرن هاست که پیرسینگ بینی انجام می  شود. 
در مصر باستان، مردانی که طبقه اجتماعی 
باالیی داشتند، معموال گوشواره هایی از 
عمل  درواقع  می انداختند.  طال  جنس 
سوراخ کردن گوش یا بینی فقط به فراعنه 
و افراد خانواده سلطنتی اختصاص داشت. 
پیرسینگ زبان: این شکل از پیرسینگ میان 
تمدن های آزتک )یکی از قدیمی ترین ملل 
مکزیک( و مایا رواج داشت و البته مختص 
طبقات باالی اجتماع بود. افرادی که مزین 
به این پیرسینگ بودند، به گمان دیگران،  این 
قابلیت و توانایی را داشتند که با خدایان 
رابطه برقرار کنند. پیرسینگ زبان،  میان قبایل 
بومی آمریکای میانه و نیز شمال آمریکا، 
نماد پیمان و ارتباط با خدایان بود اما امروزه 
آویزان کردن پیرسینگ به زبان، حاوی یک 
مفهوم و پیام جنسی است چون به نوعی 

بیانگر شهوت پرستی و لذت جسمانی  است.
پیرسینگ لب: میان قبایل آفریقایی بسیار 
مرسوم بود. پیرسینگ در این ناحیه از بدن 
برای آنها نشانه اطاعت و پیروی از خدایان 
بود و دقیقا به همین دلیل در استفاده از 
آن افراط می کردند. آنها به لب پایینی و 
باالیی و حتی گوشه های لبانشان، شیئی 
آویزان می کردند چون هر کس که پیرسینگ 
بیشتری داشت، نشانه این بود که به خدایان 

نزدیک تر است!
پیرسینگ ناف:  میان زنان متداول تر و 
نشان دهنده شهوت پرستی و زیبایی جنس 

مونث است. 
پیرسینگ ناحیه تناسلی: رومیان باستان با 
انجام این نوع پیرسینگ روی زنان برده، 
از شکل گیری رابطه جنسی میان بردگان 

جلوگیری می کردند.

پیرسینگ، جنبشی مدرن اما 
بدوی گرا

جامعه شناسان معتقدند در عصر حاضر 
به مدد وب و دنیای مجازی، پیرسینگ 
متحول و به جنبشی تبدیل شده که به رغم 
نوگرایی هایی که دارد، کماکان رنگ و بوی 
گذشته در آن دیده می شود. اجتماع کنونی، 
به لطف صنعت و مدرنیته دچار نوعی 
خواب رفتگی و بی حسی روانی شده، به 
طوری  که این حالت به اشکال گوناگون 
در هر جامعه ای دیده می شود. در این میان 
پیرسینگ یا هر تغییرشکل فیزیکی دیگری ، 
حکم راهی ا ست برای خروج و نجات از 
این حالت رخوت و خمودی. پیرسینگ 
و تغییرات فیزیکی و جسمی مثل تاتو و 
نقاشی روی بدن، این حس را در فرد القا 
می کند که مالک جسمش است و اگر در 
جامعه به هر علتی دچار سرخوردگی هایی 
شده  و کاری از پیش نبرده، حداقل مالک 
بخواهد  کاری  هر  پس  است  جسمش 

می تواند با آن انجام دهد. 

پیرسینگ، مد و تجددگرایی
پیرسینگ پدیده ای است که امروزه میان 
 جوانان، نوجوانان و به ویژه دختران، رواج 
پدیده  پیرسینگ  البته  دارد.  چشمگیری 
جدیدی نیست و همان طور که گفته شد در 
زمان های دور و میان قبایل مختلف استفاده 
می شد. به عنوان مثال هندوها  جواهرات 
تزئینی به خود آویزان می کردند و هر نوع 
 جواهری نماد و نشانه طبقه اجتماعی خاصی 
بود. در آفریقا نوعی ماهی سنگی به لب 
پایین آویزان می شد و... اما در خصوص 
پیرسینگ گوش، نکته جالب این است که 
سوراخ نرمه گوش بیانگر ثروت و شوکت 
فرد بود، به طوری  که هر قدر این سوراخ 
بزرگ تر بود، آن فرد به طبقه اجتماعی باالتری 
تعلق داشت. پیرسینگ بینی در قرن شانزدهم 
میالدی، در آسیای میانه و از کشور هند 
آغازشد. این شکل از پیرسینگ میان بانوان 
هندی رواج داشت و بیانگر طبقه اجتماعی 
هر زن بود. شکوفایی پدیده پیرسینگ در 
مغرب زمین به سال های دهه 80 میالدی 

برمی گردد. 

نگاهی روان شناسانه به پدیده 
پیرسینگ

پیرسینگ که با ایجاد جراحتی در سطح 
پوست همراه است، بیانگر مسائلی ا ست 
که هر یک به دلیلی در زندگی  جوانان 
یا نوجوانان سرکوب شده اند. به عنوان 
مثال سنین 13 یا 14 سالگی که دوران 
بلوغ نوجوان محسوب می شوند، دوره ای 
است که فرد از لحاظ فیزیکی و روانی 
دچار تغییرات عمیقی می شود. بدون شک 
پذیرش این تغییرات برای نوجوان بسیار 
سخت و دشوار خواهد بود چون الزمه 
کنارآمدن با این تغییرات، خداحافظی با 
دوران کودکی است. شروع غرایز جنسی 
نیز در همین دوران است. با شروع این غرایز 
نوجوان به مرور از والدین دور می شود و 
می کوشد عشق دیگری را تجربه  کند. این 
غرایز گاهی آنقدر قوی و محرک هستند 

که نوجوان را وادار می کنند برای رسیدن 
به استقالل، آشیانه خود را هم جسمی 
و هم روانی ترک کند. در این برهه از 
زندگی، گاهی اوقات نوجوان احساس 
اعتماد  و  وی  درک  از  خانواده  می کند 
نوجوان  شرایط  این  در  عاجزند.  او  به 
ناگهان به پیرسینگ رومی آورد چون این 
پدیده را به عنوان راه نجاتی برای خود 
تلقی می کند. درحقیقت پیرسینگ بهترین 
راه برای جلب توجه و ابراز حرف های 
ناگفته نوجوانی  است. در نظر بسیاری از 
نوجوانان، پیرسینگ یک ژست نمادین 
است و درواقع به نوجوان این امکان را 
می دهد تا از دنیای کودکی خارج شود و 
در عین حال با یک فرد بالغ و بزرگسال 
تفاوت هایی داشته  باشد. به عبارت دیگر، 
بسیاری از نوجوانان برای اثبات هویت خود 
دنبال پیرسینگ یا نقاشی روی بدن هستند.

موضع والدین در برابر پیرسینگ 
نتایج تحقیقات نشان داده اند والدین دید 
خوب و مثبتی نسبت به پیرسینگ  جوانان 
ندارند. آنها معتقدند پیرسینگ، فرزندشان 
را در معرض بیماری ها و عفونت های 
پوستی و نیز نقص های غضروفی قرار 

می دهد.

موضع جامعه شناسان در برابر 
پیرسینگ

جامعه شناسان  برخالف عامه مردم، پیرسینگ 
را روشی افسارگسیخته برای تزئین یا به 
نمایش  گذاشتن قسمت های مختلف بدن 
نمی دانند. آنها معتقدند یک نوجوان برای 
بازسازی شخصیت و هویت خود به این 

قبیل رفتارها رو می آورد.

موضع علم پزشکی در برابر 
پیرسینگ

علم پزشکی رفتارهایی مانند پیرسینگ و تاتو 
یا همان نقاشی روی بدن را رفتارهایی پرخطر 
می داند چراکه خطر ابتال به بیماری های عفونی 
را باال می برند. پیرسینگ هر قدر هم که نقطه 
کوچکی از بدن را درگیر کند، ممکن است 
به انتقال ویروس هپاتیت) نوع B یا C( و 
حتی ویروس ایدز منتهی  شود. به همین دلیل 
سوزن ها، پنس ها و تمام وسایل مورد نیاز باید 
یکبار مصرف باشند و در پاکت های دربسته 
نگهداری شوند. محلی که پیرسینگ انجام 
می شود باید کامال تمیز باشد، فردی که این 
عمل را انجام می دهد باید حتما  دستکش 
بپوشد و پیش از کار موضع موردنظر را 

کامال ضدعفونی کند. 

پیرسینگ، از گذشته تاکنون

یک فیلمبردار استرالیایی که برای ساخت مستندی به کشور اتیوپی سفر کرده بود توانست نام 
یکی از زنان قبیله سوری در اتیوپی را به عنوان فردی با بلندترین لب دنیا در کتاب گینس ثبت 
کند. طول لب این زن 59/5 سانتی متر و قطر آن 19/5 سانتی متر است. این کار میان مردمان این 

قبیله به عنوان نمادی از زیبایی محسوب می شود. وقتی دختران به سن بلوغ می رسند در مراسمی 
عجیب دو دندان زیرین خود را می کشند سپس سوراخ کوچکی در لب زیرین ایجاد می کنند و 
یک صفحه سفالی داخل آن قرار می دهند که آن به طور پیوسته افزایش می یابد و باعث کشیده 

شدن لب می شود. هرچه لب بشقابی بزرگ تر باشد، پدر دختر هنگام ازدواج دخترش، گاو 
بیشتری می تواند به عنوان جهیزیه طلب کند.
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