
2 4  /  G U L F  L I F E 2 5  /  G U L F  L I F E

E X P E R I E N C E ــة الـــتـــجـــربـــ

THE HEIGHT OF 
ADVENTURE

E X P E R I E N C E

Ph
ot

os
: S

hu
tte

rs
to

ck
 a

nd
 s

up
pli

ed

The first Arab woman to conquer Mount Everest, Suzanne Al Houby  
talks about her gruelling expeditions to some of  the world's highest peaks 

and how she is encouraging others to test their limits

Text by Chiranti Sengupta

2 5  /  G U L F  L I F E



2 6  /  G U L F  L I F E 2 7  /  G U L F  L I F E

E X P E R I E N C E ــة الـــتـــجـــربـــ

Climbers have thronged the Himalayas for years to scale the 
world’s highest peak, Mount Everest. Its irresistible allure draws 
experienced and amateur mountaineers from around the world. 

Undeterred by the challenges that lay ahead, Dubai-
based Palestinian Suzanne Al Houby climbed the summit 
in 2011, becoming the first Arab woman to reach  
the top of  the world. 

“Though I had been climbing summits all over the world for 
over a decade, I never felt ready to attempt Mount Everest,” says 
the mother of  two. “I always felt it was out of  my league as I 
hadn’t yet climbed beyond 7,000 metres. However, after finishing 
a climb in extreme conditions in Antarctica, I felt I was physically 
prepared to scale Mount Everest, the ultimate challenge for  
any climber.” 

Along with the harsh conditions, a lack of  competency often 
leads to disasters on Everest's inaccessible and treacherous 
terrain. “The fact that I didn't rush into the decision of  scaling 

team to reach the summit, of  which three 
made it to the top.

“From struggling to breathe and 
finding strength to climb in -30 degrees 
Celsius at very low oxygen levels to 
braving sleep deprivation and dealing 
with the fear of  disasters all the time, it 
was a continuous roller-coaster ride for 
two months,” she says. 

However, when she set foot on the 
highest point on Earth — at 8,848 metres 
— on May 21, 2011, it was like a dream. 
“The view was spectacular and to know 
that I was standing on top of  the world 
was a humbling experience.

“While I felt relieved after reaching the 
summit, I also knew everything would be 
futile if  I did not descend safely, which 
was deadlier than the ascent.” 

Al Houby grew up with a love of  
outdoors and adventures. She made 
her first significant climb in 2002, 
reaching the summit of  Kilimanjaro, 
Africa’s highest peak. “It was a high-
altitude trek and not a technical climb,” 
reminisces Al Houby, who has scaled 
Kilimanjaro seven more times since. 
“It introduced me to the world of  
endurance and perseverance. One day 
while climbing, I looked back and saw a 
sea of  clouds beneath me. I felt elated, 
liberated and knew that I [had] found  
my calling.” She has scaled Kilimajaro 
seven times since. 

A lifelong adventurer, Al Houby left 
behind a successful corporate career 
to pursue her passion of  exploring the 
world and climbing new peaks. Apart 
from Mount Everest, she is also the first 
Arab woman to have climbed Mont Blanc 
(Alps), Elbrus (Caucasus Mountains), 
Aconcagua (Andes), Vinson (Antarctica) 
and Denali (Alaska Range). 

Following her ascent of  Mount 
Everest, she climbed Carstensz in 
Indonesia and Denali, with other leading 
mountain groups. She has visited more 
than 100 destinations worldwide, carried 
a backpack half  her weight and camped 

Al Houby proudly holds flags of the 
Arab countries at the summit of Everest

سوزان الهويب ترفع أعالم الدول العربية عىل 

قمة إيفرست

in extreme conditions. “While travelling 
the world, I fell in love with Bhutan and 
Namibia,” she says. “Both were unique in 
their own ways.” 

Al Houby set up Rahhalah Explorers, 
an adventure travel firm based in Dubai, in 
2011 to encourage people to explore the 
world and test their limits. From trekking, 
cycling, horse riding, sailing, diving 
and skiing to extreme mountaineering, 
Rahhalah has taken travellers to many 
destinations worldwide. “Rahhalah does 
not pursue the wild and adventure only 
for fun,” she says. “We also believe in 
[giving] back to society, either through 
donating a percentage of  our revenues 

Everest and acquired years of  experience on other mountains 
helped me successfully reach the summit,” says Al Houby. “I 
also read everything I could on climbing Mount Everest and, 
trust me, not all of  them were happy stories. There were tragic 
tales of  disaster and death on the mountain. 

“While I hoped for the best, I was ready to accept the worst. I 
was aware of  the fact that I could lose my life at any time. This 
mindset helped me to deal with my fear and apprehensions 
prior to the climb.” 

Al Houby journeyed for 51 days as part of  a four-member 

to help the communities we visit or by 
engaging in volunteering opportunities.” 

When asked to offer advice to 
adventurers who wish to follow in her 
footsteps, she says, “When you physically 
challenge yourself, you find your inner 
strength. Work hard, train hard and 
explore harder! Don't procrastinate…
simply make it happen!” n

Al Houby crossing a crevasse while 
climbing Everest 

عبور تصدع صخري عميق خالل تسلق 

إيفرست
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EMBARK ON AN ADVENTURE 
Suzanne Al Houby’s recommendations for 2015

Machu Picchu  
Set in the Andes Mountains, 

this Peruvian UNESCO World 

Heritage Site is a must-visit for 

its spectacular scenery and 

fascinating archaeological ruins.

Java and Bali
These Indonesian islands offer 

incredible multi-adventure 

options and opportunities to 

experience local culture. 

Bhutan 
The magical kingdom in the 

Himalayas has stunning vistas 

and offers fascinating insights 

into Buddhist history.

Namibia
The south-west African 

state was the first on the 

continent to incorporate 

environmental protection 

into its constitution. Go there 

to appreciate the results.

ماتشو بيتشو
موقع من مواقع اليونســكو للتراث 

العالمــي على جبال األنديز في 
البيــرو. مكان جدير بالزيارة لمناظره 

الخالبــة واآلثار التاريخية الرائعة.

جاوا وبالي
هذه الجزر االندونيسية توفر الكثير 

من الخيارات لمغامرات متعددة 
وفرص لتذوق الثقافة المحلية

بوتان
توفر المملكة السحرية الواقعة 

في أحضان جبال الهيمااليا مناظر 
أخاذة وتقدم لمحات من تاريخ 

الديانة البوذية.

ناميبيا
هذه الدولة في جنوب غرب أفريقيا 

كانت أول دولة في القارة تدرج 
حماية البيئة في دستورها. 

اذهبوا إلى ناميبيا لتروا بأنفسكم 
الجهود األكثر نجاحًا في العالم 

للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية.

دعــوة إلى المغامرة
توصيــات ســوزان الهويب لعام 2015

Above: Al Houby at Mont Blanc's summit; 
Below: At the top of Carstensz

إىل األعىل: سوزان عىل قمة مونت بالنك؛

إىل األسفل: فوق هرم كارستينز

مونــت بالنــك فــي جبــال األلــب وإلبــروس فــي 
جبــال القوقــاز، وآكونكاغــوا فــي جبــال اآلنديــز 
الجنوبيــة  المتجمــدة  القــارة  فــي  وفينســون 

أالســكا.  فــي  ودينالــي 
عقــب اعتالئهــا لقمــة جبــل ايفرســت تســلقت 
ســوزان هــرم كارســتينز فــي سلســلة ســوديرمان 
فــي اقليــم بابــوا فــي اندونيســيا، ومــن ثــم دينالــي 
إلــى  إضافــًة  األمريكيــة  أالســكا  واليــة  فــي 
ــد زارت  ــم. لق ــول العال ــية ح ــال الرئيس ــل الجب سالس
ســوزان أكثــر مــن مئــة وجهــٍة حــول العالــم حاملــًة 
ظهرهــا  علــى  وزنهــا  نصــف  تــزن  التــي  حقيبتهــا 

وخيمــت فــي أقســى الظــروف المناخيــة. 
"عندمــا ســافرت حــول العالــم وقعــت فــي حــب 
بوتــان وناميبيــا، فــكٌل مــن هذيــن البلديــن فريــٌد 

بطريقتــه الخاصــة".
شــركة  ســوزان  أسســت   2011 عــام  فــي 
"رحالــة إكســبلوررز" لرحــالت المغامــرات فــي دبــي 
العالــم وقهــر  اكتشــاف  المهتميــن فــي  لتشــجع 
حدودهــم. تأخــذ رحالــة إكســبلوررز المســافرين إلــى 

بنشــاطات  ليقومــوا  العالــم  عــدة وجهــات حــول 
مختلفــة مــن الرحــالت البريــة وركــوب الدراجــات 
ــج،  ــوص والتزل ــار والغ ــى اإلبح ــول إل ــة والخي الهوائي
وحتــى تســلق الجبــال. "إن رحالــة ال تتابــع المغامــرة 
ــا نؤمــن أيضــًا  والطبيعــة للتســلية والمــرح فقــط. أنن
بــرد الجميــل إلــى المجتمــع عــن طريــق التبــرع بنســبٍة 
 مــن أرباحنــا لمســاعدة المجتمعــات التــي نزورهــا 

أو في المســاهمة فــي الفرص التطوعية". 
ــن  ــن الذي ــم نصيحــٍة للمغامري ــا تقدي وعندمــا طلبن
يــودون الســير علــى خطاهــا تقــول ســوزان: "عندمــا 
ــة.  ــًا، ســتجدوا قوتكــم الباطني تتحــدوا أنفســكم بدني
اعملــوا بجديــة وتدربــوا بجديــة واستكشــفوا بجديــة 

n ."ــر! ال تؤجلوا...اصنعــوا الحــدث أكب
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قمة 
الـمـغـامـرة

الهويب، أول امرأة عربية تغزو قمة  تحدثنا سوزان 

أعىل  إىل  بالصعوبة  املليئة  رحلتها  إيفرست، عن 

لتحدي  اآلخرين  بتشجيع  تقوم  وكيف  العامل  قمم 

حدودهم وتجاوز  الصعوبات 

بقلم شري انتي سينغوبتا

ــى  ــا للوصــول إل ــال الهيماالي ــر الســنين توافــدت جمــوع المتســلقين علــى جب عب
ــات عزيمــة متســلقة  ــِن الصعوب ــم تث ــم. ل ــى قمــة فــي العال قمــة إيفرســت أعل
ــى  ــول إل ــي للوص ــن المض ــي ع ــي دب ــة ف ــطينية المقيم ــيدة الفلس ــال الس الجب

ــم.  ــة تصــل إلــى قمــة العال ــح أول امــرأة عربي القمــة، لتصب
وتقــول ســوزان: "بالرغــم مــن أننــي تســلقت قمــم الجبــال فــي جميــع أنحــاء 
العالــم خــالل العقــد الماضــي، إال أننــي لــم أشــعر باســتعدادي لمحاولــة تســلق 
ــم  ــي ل ــي، كون ــبة ل ــال بالنس ــدة المن ــا بعي ــعرت أنه ــا ش ــت. لطالم ــة إيفرس قم
أتســلق قممــًا أعلــى مــن 7,000 متــر. لكننــي بعــد أن انتهيــت مــن رحلــة تســلق 
الصعوبــة  غايــة  الجنوبيــة فــي ظــروف كانــت فــي  القطبيــة  القــارة  فــي 
تعتبــر  التــي  إيفرســت  جبــل  قمــة  لتســلق  بدنيــًا  مســتعدة  أننــي  أحسســت 

التحــدي األكبــر ألي متســلق".
ــال  ــلقي الجب ــحرها متس ــا وس ــم بجاذبيته ــي العال ــة ف ــى قم ــتقطب أعل تس
ــى  ــة إل ــم. فباإلضاف ــاء العال ــع أرج ــن جمي ــواة م ــن اله ــرة وم ــاب الخب ــن أصح م

الظــروف القاســية جــدًا، كثيــرًا مــا تــؤدي قلــة المهــارة 
ــى تضاريســها  ــال إلــى كــوارث عل ــرة فــي تســلق الجب والخب
ــم أتعجــل فــي اتخــاذ  الوعــرة القاســية. وتضيــف ســوزان: "ل
علــى  أحصــل  أن  وقــررت  إيفرســت  تســلق  فــي  قــراري 
ســنوات مــن الخبــرة علــى جبــاٍل أخــرى أواًل، وقــد ســاعدني 
ــي قــرأت  ــى القمــة بنجــاح. كمــا أنن ــك فــي الوصــول إل ذل
أكبــر قــدر ممكــن عــن تســلق جبــل إيفرســت وصدقونــي لــم 
ــاك قصــص  ــع مــا قــرأت قصصــًا ســعيدة. كان هن يكــن جمي

ــل".  ــى الجب ــوت عل ــوارث والم ــن الك ــاوية ع مأس
ــي  ــج، لكنن ــل النتائ ــى أفض ــع إل ــت أتطل ــي كن ــع أنن "وم
كنــت مســتعدة لألســوأ. لقــد كنــت مدركــة للحقيقــة أننــي 
مــن المحتمــل أن أفقــد حياتــي فــي أي لحظــة. وهــذه 
ــل  ــي قب ــي ومخاوف ــة قلق ــي معالج ــاعدتني ف ــة س العقلي
االنطــالق فــي التســلق". انطلقــت ســوزان الهوبــي فــي 
رحلــة اســتغرقت واحــدًا وخمســين يومــًا مــع فريــق مؤلــف 

ــة.  ــى القم ــم إل ــة منه ــل ثالث ــاء، وص ــة أعض ــن أربع م
"لقــد كانــت رحلــًة مليئــًة بالتقلبــات المســتمرة علــى مدى 
شــهرين: بــدءًا مــن بــذل مجهــود للتنفــس وإيجــاد القــوة 
ــت  ــة تح ــة مئوي ــن درج ــى ثالثي ــل إل ــرودة تص ــي ب ــلق ف للتس
الصفــر مــع انخفــاض شــديد فــي مســتوى األكســيجين فــي 
الهــواء وحتــى التغلــب علــى الحرمــان مــن النــوم ومعالجــة 

ــع األوقــات". الخــوف مــن الكــوارث فــي جمي
ولكــن عندمــا وطــأت قدمهــا أعلــى نقطــة فــي الكــرة 
ــرًا( يــوم 21 مايــو 2011  ــة )علــى ارتفــاع 8,848 مت األرضي
شــعرت ســوزان وكأنهــا فــي حلــم. "لقــد كان المشــهد 
ــة  ــا تجرب ــم جعلته ــوق العال ــف ف ــي أق ــي بأنن ــًا، وإدراك رائع

ــع". ــى التواض ــز عل تحف
ــاح لوصولــي إلــى القمــة، أدركــت  "مــع شــعوري باالرتي
أيضــًا أن جهــودي ســتبوء بالفشــل إذا لــم أهبــط بأمــان، 

ــود".  ــن الصع ــورًة م ــد خط ــد أش ــوط يع والهب
نشــأت ســوزان علــى حــب المغامــرة والرحــالت. وقامــت 
ــة  ــى قم ــت إل ــا وصل ــام 2002 عندم ــلق ع ــة تس ــأول رحل ب
ــا. وتقــول بحنيــن  جبــل كيليمنجــارو، أعلــى قمــة فــي أفريقي
ــم  ــي ول ــى ارتفــاع عال ــة تســلق عل ــت رحل عــن رحلتهــا: "كان
تكــن تســلقًا فنيــًا". عــادت ســوزان لتتســلق كيليمنجــارو ســبع 

Al Houby with the flag of Palestine at 
the summit of Mt. Everest

سوزان الهويب مع العلم الفلسطيني عىل 

قمة إيفرست

مــرات أخــرى منــذ ذلــك الحيــن. وتقــول عــن ذلــك: "لقــد أدخلتنــي ]رحالتــي إلــى 
كيليمنجــارو[ فــي عالــم االحتمــال والثبــات. فــي يــوم مــن األيــام كنــت أتســلق، 
وعندمــا نظــرت إلــى الــوراء رأيــت بحــرًا مــن الســحب تحتــي. شــعرت حينهــا 

ــاة". ــت أننــي وجــدت شــغفي فــي الحي ــة وأيقن بالنشــوة والحري
ســوزان، عاشــقة المغامــرة بطبيعتهــا، تخلــت عــن نجاحهــا المهنــي فــي 
القمــم.  واعتــالء  العالــم  استكشــاف  فــي  شــغفها  لتتابــع  األعمــال  عالــم 
إيفرســت، كانــت ســوزان الهوبــي أول امــرأة عربيــة تتســلق  فإلــى جانــب 

ــة الـــتـــجـــربـــ


