پرسه در هیاهو

حامد فرضعلی بیک

نوستالژی اتوبان دوطرفه...
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شفر،کاربلد و تاثیرگذار اما مدیون به استقالل
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وینفرد شفر با استقالل و استقالل با شفر آقایی می کنند...این جمله
پر از حرف است،به ویژه برای کسانی که استقالل را بیش از حد مدیون
مرد آلمانی می دانند...
پیرمرد موسپید به معنای واقعی در استقالل تحول ایجاد کرده اما از
آن سو نیز همین استقالل با پتانسیل باال و سرمایه انسانی ای که در
اختیار دارد،شفر را احیا کرده است...
شفر با نتایج اخیرش در حال ثبت رکوردهای خیره کننده و کمرنگ
ی پوشان است.او سازمان تهاجمی
کردن آمارهای منفی سابق آب 
تیمش را ترمیم کرده و از آن طرف بعد از قهرمان،بهترین خط دفاعی
را در اختیار دارد.شفر با نتایجی که در استقالل به دست میآورد،نه
تنها این تیم را صاحب موقعیتهای ممتازی میکند بلکه رکوردهای
خودش را هم می شکند.سابقه مکتوب و ثبت شده شفر نشان میدهد
که کارنامه او در استقالل تا این جای کار بهترین آمار مربیگریاش
بوده است.
شفر در استقالل  ۲۸بازی انجام داده و با کسب تقریباً  ۱/۲امتیاز
از هر بازی،بهترین میانگین امتیاز را در طول دوران مربیگریاش
به ثبت رسانده است.پیش از این او فقط در زمان هدایت العین
امارات،میانگین باالی  ۲امتیاز بدست آورده بود.
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البته اگرچه  ۲۸بازی در استقالل از تعداد بازیهایی که شفر مثال
اشتوتگارت یا تیم ملی کامرون را هدایت کرده بیشتر است اما شاید
متر مناسب و زمان مطلوب برای قضاوت عملکرد این مربی زمانی
باشد که به کارش در استقالل پایان دهد و کارنامه کاریاش در این
تیم بسته شود.
پس در عین حال که باید معجزه وینفرد شفر در استقالل و رساندن
تیمی بحران زده به فینال جام حذفی و مرحله حذفی لیگ قهرمانان
آسیا را ارج نهاد،الزم است احساسی نشد و منتظر ادامه ماموریت
وی بود...
ضمناً باید این مهم را نیز لحاظ کرد که پس از چند سال فعالیت کم
فروغ این مربی،عطش استقالل و هوادارش برای در اختیار گرفتن
مربی خارجی و پیشرفت،بستر مناسبی برای احیای شفر فراهم کرد و
اینچنین نیست که خدمت رسانی مرد آلمانی یکطرفه بوده باشد.
اگر امروز نام شفر دوباره سر زبانها افتاده و تیم های مختلفی خواهان
او هستند،جدا از توانایی های خود وی،به استقالل و موقعیتی که
در اختیار این مربی گذاشته نیز مرتبط است.یادمان نرود او با تمام
توانایی ها و استعدادش،آنچنان که باید،در خیلی از تیم ها وفق نبود و
این به واقع قابل تامل است.

