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Zamansız ve tehlikeli totaliter bir rejim, konuşulan dil Esperanto, birbirlerine bağlı iki
çocukluk arkadaşı; politik ve anarşist Ismene ile apolitik ve naïf Effie'nin hikayesi...
Eylemsizliği ve eylemi seçebiliriz ama peki ya sonuçlarını?

Sinopsis

Hikâyedeki yer, mekân ve zaman belirsizdir. Konuşulan dil Esperanto'dur. Film
siyah-beyazdır. Hikâyenin finali Sartre'ın "Duvar" adlı öyküsün finalini çağrıştırır. Temel
olarak film var oluşçuluğun nihilizme kayan sınırlarında dolanmakta fakat sınırı
geçmemektedir. Görsel ve sözsel olarak didaktiklikten kaçınılmaya çalışılmıştır. Alt
metin üsttedir ve herkesin görmesi için oradadır.

İki çocukluk arkadaşı, 20-25 yaşlarında iki genç kadın; Ismene ve Effie esas
karakterlerimiz. Ismene, heyecanlı ve enerjik bir yapıya sahiptir. Effie ise, duru bir
güzelliğe sahip, tepkisiz ve oldukça sakin yapıda bir genç kızdır. Bu iki çocukluk
arkadaşını ayıran bu özelliklerin dışında en önemli farklılık, Ismene'nin politik ve
anarşist bir tavır içinde olması, Effie'nin ise apolitik, ve varoluşçu bir tavrı olmasıdır.

Film, Ismene'nin, Effie'ye hararetle birşeyler anlatması ile başlar, fakat -her zamanki
gibi- bu konuşmalar monolog halinde devam ederken, çocukluklarının geçmiş
olduğu kasaba olan Bouville ve o zamanlarda sürekli gittikleri Ophelia kafe den
yakınır, hayatında pişmanlıkla hatırladığı bir dönem olduğunu ve oraya asla geri
dönmek istemediğini samimiyetle anlatır. Ismene Effie'den sözlerine onay veya bir
cevap bekler fakat Effie sessiz kalır.

Son bir politik/anarşist eyleme daha katılacak olan Ismene, Effi'nin de yanında olması
için ısrar eder. Effie, kitlelerle değil en yakınımızdakine yardımla başlamalı fikrini
benimsediğini vurgulayan bir şekilde, o gece için babaannesine ilaçlarını vermeye
gideceğini söyler.

Polis tarafından aranan Ismene'nin yerini söylemeyen Effie, işbirlikçi olarak tutuklanır
ve dedektif Koralo tarafından sorgulanır. Effie idama mahkûm edilmiştir fakat her
zaman ki gibi çok sakindir ve tek derdi sigaradır. İdamdan kurtulmasının tek yolu
Ismene'nin saklandigi yeri soylemesidir. Sorgulama sırasında Ismene'nin yerini ele
vermeyen Effie sonunda, Dedektif'e "Bouville, Ophelia kafe…" der. Ismene'nin



bulunma ihtamalinin olmadigi bir adres vererek kendi idamını garantilemiş olur. Bu
yüzünde sadece alaylı bir gülümseme bırakmıştır.

Sakin bir şekilde hücresinde oturan Effie, idamını beklemektedir. Gardiyan gelir ve
Effie'yi hücresinden çıkarır, Effie'nin ölmeden önce sigara içmek ister fakat gardiyan
onu serbest bırakmaya geldiğini söyler. Verdiği adreste Ismene ve tüm ekibi
bulmuşlardır ve çatışmada hepsi öldürülmüştür. O an zaman Effie için donar kalır.


