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Beatrix Potter  

Have you read The Tale of Peter Rabbit? It’s a very famous children’s book, written by Beatrix Potter. 

Beatrix was born in 1866. She and her brother kept many small animals as pets – rabbits, hedgehogs, guinea 

pigs, mice, frogs and even bats! They both liked to draw their pets, but Beatrix liked drawing animals from 

her own imagination most. She also loved exploring and drawing nature when they visited beautiful places 

like Scotland and the Lake District. 

Beatrix was very smart, and studied archaeological artifacts, fossils and insects, but she was especially 

interested in mycology – the study of mushrooms! She even wrote a scientific paper about it, but women at 

that time couldn’t be scientists. 

 

To earn some money, Beatrix started drawing cards with animals. She liked writing and illustrating letters 

too. One day, she wrote a letter to her friend’s son, and told the story of Peter Rabbit. She decided to make 

the story into a book. The Tale of Peter Rabbit was published in 1902 – and it was a great success! She 

wrote, illustrated and published many more books. She also created dolls, painting books, games and other 

items based on her characters. 

 

In 1905, Beatrix bought a farm in the Lake District. She learned about farming and bought more farms and 

land to help preserve the landscape. She enjoyed country life very much, and was very active in protecting 

the environment. When Beatrix died, she left almost all her farms and land to the National Trust, a charity 

which protects historic places and landscapes. You can even visit Hill Top Farm today, which is exactly 

like it was when Beatrix lived there! So if you haven’t read The Tale of Peter Rabbit, or other Beatrix Potter 

books, why not visit your local library or bookshop today! 
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 بیترکس پاتر 

 

داستان کودکانه است که بوسیله ی  های کتاب مشهورترین از یکی  شما کتاب داستان خرگوشس پیتر را خوانده اید؟ آیا

بدنیا اومده است، بیترکس و برادرش به حیوانات خونگی عالقه  1866سال  بیترکس پاتر نوشته شده است. بیترکس پاتر در
خفاش ها را نگهداری میکردند. این خواهر  بودند و حیواناتی مثل : خرگوش، خارپشت، خوکچه هندی، موشها، قورباغه ها، مند

 دوست داشتند، اما بیترکس به نقاشی کردن حیواناتی از قوه تخیل خودش هم عالقه و برادر کشیدن عکس های حیوانات را
دیدن میکرد دوست داشت که آها را نقاشی کند  سکاتلند و نواحی دریاچه ایمند بود. او وقتی از مکان های زیبایی همچون ا

 .دهد یا اکتشافات جدیدی در انجا انجام

خیلی به قارچ شناسی عالقه مند بود،  خیلی زرنگ بود، او باستان شناسی آثار، فسیل و حشرات خوانده بود اما او بیترکس

 .وشته بود، البته در اون زمان ها خانم ها نمیتوانستند دانشمند بشوندباره ن و او حتی مقاله های علمی زیادی در این

همچنین به نوشتن و شرح  برای خرج زندگی مجبور به کشیدن نقاشی های از حیوانات را روی کارت بکشد. او بیتریکس
ن خرگوش پیتر گفت. او پسر یکی از دوستانش فرستاد و بهش از داستا دادن نامه عالقه مند بود. یک روز او نامه ای برای

منتشر شد و البته  1902 بود که داستان هاش را در قالب یک کتاب نقل کند. داستان خرگوش پیتر در سال تصمیم گرفته
و توضیح داد و منتشر کرد. او عروسک، کتاب نقاشی، بازی و دیگر  موفقیت عالی هم روبرو شد. او کتاب های زیادی را نوشت

 .اراکتر ساختبوسیله ک ایتم های را

برای حفظ مناظر طبیعی زمین های  ، بیترکس یک خونه در کنار دریاچه خرید. او کشاورزی رو یاد گرفت و1905سال  در
 زندگی روستایی لذت میبرد. هنگامی که بیتریک دارفانی را وداع کرد، او تقریبا بیشتری خرید. او در حفظ محیط فعال بود و از

از مکان هایی تاریخی و مناظر طبیعی  موسسه خیریه ای است که "ن اعتماد ملی تقدیم کرد،تموم زمین ها رو به سازما

 .میتونید از مزرعه ی که بیتریکس زندگی میکرد دیدن بکنید . حتی شما امروزه هم"مراقبت میکند
 


