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Recension

Pojken

Hårdhänt sexuell lek laddas av

klasskonflikt
Det är en tom och skrämmande värld som berättaren målar upp i Tova Gerges
romandebut. Mannen, som har vuxit upp i en missbrukarfamilj, inleder en relation med
en transpojke – en osäker ung man som nyss var flicka. Med ett stramt språk skildrar
hon den sårbarhet som uppstår ur deras spel med dominans och underkastelse.

Tova Gerge, född 1982, arbetar med scenkonst och litteratur. Hon har tidigare skrivit diktberättelsen ”Rakel delat

med tio” (2012) och diktsamlingen ”Manualen” (med Athena Farrokhzad, 2009). Foto: Moa Schulman
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n hand som kräver längre hår hos den andre för att bättre kunna
greppa det, bättre kunna betvinga, lättare kontrollera. Men som till
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E
sist ändå famlar i luften, knyts runt sig själv, inget annat.

Med "Pojken" har Tova Gerge genom att ingående skildra en bdsm-
relation mellan en transpojke och en vuxen man skrivit en karg och
fängslande roman om att vara fast i berättelsen om sig själv. Om att
försöka nå utanför sig men med varje desperat krafsande i luften
utanför den egna kroppen, det egna jaget, bara ytterligare befästa sig
själv som sig själv och inget annat. Men också om klass som valuta i
det sexuella spelet, om vem som på allvar riskerar att falla och vem
som kan unna sig att leka.

Bokens jag är mannen, han lever ensam på en liten yta, äter
omsorgsfullt lagade måltider, arbetar natt på ett hotell och kämpar
sammanbitet för att hålla sig kvar på den pinne i samhällshierarkin
som han kravlat sig upp till. En liten studentlägenhet, studier i
filmvetenskap som han med största allvar tar sig an. Han har ett
förflutet som ungdom på glid och sitt ursprung i en missbrukarfamilj i
någon håla som han helst vill glömma. Universitetet är en flyktväg, en
räddningsflotte, ingenting att tramsa bort.

Där på filmvetenskapen möter han pojken. En han som helt nyligen
var en hon men nu vobblar runt i sin nya könsidentitet utan
fästpunkter, utan fast form. En osäkerhet som tigger om att bli
förankrad, så ser jaget på honom i alla fall och han tar sig an
uppgiften. Med ett noga avvägt mått av våld och tvång, med ett bälte
och en buttplugg och en tydlig idé om vad pojken bör göra med sitt liv
– mönstra och göra lumpen – försöker han skapa sig genom att skapa
pojken.

Han ger sig in i ett sexuellt spel som till en början tycks enkelspårigt
och lättöverskådligt. Pojkens amöbalika existens får fasta konturer av
våldet som riktas mot honom, jagets avstängda rationalitet väcks till
en ny närhet av ansvaret han tycker sig känna för den människa som
han dominerar. Men det beroende, den sårbarhet som uppstår ur
deras spel med dominans och underkastelse, det berör allra djupast
berättaren själv.
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Tova Gerge skriver fram berättarens position med ett språk som är på
samma gång nyanserat och stumt. Han är ständigt vaksam, har byggt
upp en alldeles egen liten teori om hur världen är beskaffad, ser sin
förmåga till dominans och manipulation som avgörande för
överlevnaden.

Klassaspekten är avgörande. Han har katapulterat in sig i en
medelklassvärld som han aldrig vill falla ur igen, men där alla andra
har skyddsnät, sociala, ekonomiska kulturella. Han har också en
barndomsvän som heter John och som nog är hans livs stora kärlek
men som aldrig sett honom på samma sätt. Nu är John mer en
representant för det perfekta, normala familjeliv som berättaren,
bisarr som han är, tror att han skulle kunna skapa med pojken. I hans
huvud är leken lika för båda, men i pojkens ett knasigt experiment på
vägen mot en ny identitet.

Gerges språkliga stramhet, henne sätt att hålla sig tätt intill jagets
omedelbara nu, gör både honom och pojken underligt lätta att
identifiera sig med, trots att de skildras med sådan kyla. Hon avtäcker
den rädsla för att tappa sig som syns i varje avvägt steg mot kontroll
som hennes berättare tar. Världen sedd genom hans ögon är tom och
skrämmande.

Det är bara lite här och var, när hennes berättare överförklarar sig,
som Tova Gerge tappar något av den där nerven. Annars är "Pojken"
en stram och stilfull debut som piskar fram en och annan sanning om
hur tom och skrämmande världen är när man är alldeles fast inuti sitt
eget huvud.
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